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Október je mesiac plný farieb, ktoré vídame na listoch 

stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné 

krásne slnečné dni na prechádzky (aj keď tohto roku ich 

nebolo veľa). Niektorí považujú tento mesiac za smutný, 

lebo sa blíži zima, no pre iných je zas krásny a s radosťou 

si vychutnávajú posledné teplé slnečné lúče. Október je 

predovšetkým mesiacom, ktorý patrí naším seniorom a 

úcte k starším. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. 

Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme a jed-

noducho je tu. Staroba nie je choroba. Staroba je pre nás 

všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť, čo môžeme 

urobiť je: spríjemniť si ju. Úcta k starším ľuďom by mala 

byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, 

mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju za-

slúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 

odovzdávajú nám, mladším. Ďakujeme, že ste. 

Bc. Jana Hajdúková

ÚCTA K STARŠÍM
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Vážení občania,
s príchodom chladného počasia sa 

začína aj vykurovacie obdobie a s ním 

aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku 

požiarov. Počas tohto obdobia hasiči 

už tradične evidujú zvýšený počet 

výjazdov k požiarom rodinných do-

mov. Zimné vykurovacie obdobie je 

sprevádzané zvýšeným nebezpečen-

stvom vzniku požiarov, rovnako od 

samotných systémov vykurovania, ako 

aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom 

nás každoročne presvedčuje štatisti-

ka požiarovosti, kde v okrese Revúca 

vzniklo v súvislosti s poruchovosťou 

a nevyhovujúcim stavom vykurovacích 

telies, komínov a dymovodov celkom 

10 požiarov, z toho 7 vplyvom vyhore-

nia sadzí v komínoch.

Preto je potrebné, aby ste dbali na to, 

že komín, na ktorý je pripojený spotre-

bič s celkovým tepelným výkonom do 

50 kW musí byť pravidelne čistený a 

kontrolovaný v nasledovných lehotách: 

raz za 4 mesiace, ak sú do komína 

pripojené spotrebiče na tuhé palivá 

alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

raz za 6 mesiacov, ak sú do komína 

pripojené spotrebiče na plynné palivá 

a ak ide o komín bez vložky, 

raz za 12 mesiacov, ak sú do komína 

pripojené spotrebiče na plynné palivá 

a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič 

s celkovým tepelným výkonom nad 50 

kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola 

a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 

mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé 

palivo, kontrola a čistenie komína sa 

vykonáva raz za 2 mesiace. Pravidelnú 

kontrolu a čistenie komínového telesa 

môže vykonávať užívateľ rodinného 

domu alebo inej stavby len vyhovujúci-

mi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam 

alebo ju môže vykonávať prostredníc-

tvom osoby odborne spôsobilej, ko-

minár alebo revízny technik komínov.

Zásady požiarnej 

prevencie pri vykurovaní

neprekurujte vykurovacie telesá, 

neskladujte, 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 rešpekto-

vaní pokynov výrobcu,

dbajte na to, aby vykurovacie telesá 

– sporáky, pece a pod. boli umiestnené 

na nehorľavej podložke predpismi ur-

čených rozmerov a odborne zaústené 

do komínových prieduchov,

popol z vykurovacích telies vysýpajte 

zásadne do nehorľavých a uzavierateľ-

ných nádob,

dbajte na to, aby neboli ponechané 

v prevádzke a bez dozoru také spot-

rebiče, ktorých technické parametre 

a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, 

ako napr. tepelné spotrebiče bez au-

tomatickej regulácie,

dodržujte predpismi stanovené zása-

dy pre skladovanie a používanie hor-

ľavých kvapalín, kovových tlakových 

nádob na propán – bután, tuhé palivá 

a iné materiály.

NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je 

povinnosťou každého občana a 
ak to nezvládnete sami nechajte 
to na odborníka - kominára. 

kpt. Ing. Stanislava Šuhajová

Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru v Revúcej 

Fotodokumentácia k článku

(z archívu OR HaZZ v Revúcej):

V Muráni, tak ako v iných obciach a mestách na Slovensku, 

si Deň padlých veteránov pripomíname od 11. 11. 2011 

o 11 hod. a 11 min. Spomienku vtedy v rámci JDS a SZPB 

zorganizovala p. ALICE  KONTÚROVÁ s p. JOZEFOM  KU-

BAŠKOM. Vo svete tento deň vstupoval 

do povedomia ľudí už od roku 1919 

- po skončení 1. svetovej vojny. Aj my 

si ho už tradične spájame s tromi sym-

bolmi: 1. Červený poľný mak, 2. hlas 

zvonov a 3. plamene sviečok - padlým 

na pamiatku a živým na cestu mieru 

a porozumenia.

Málo našich občanov si už pamätá 

na 1. svetovú vojny (1914 - 1918). 

Teraz 82 ročný PhDr. VILIAM  BÁBELA 

uvádza (MURÁŇ, 2001, s. 98), že mnohí 

muránski chlapi sa už z vojny nevrátili, 

ako napr. JURAJ  RYBÁR (od Babušku), 

FRANTIŠEK  KRIVUŠ, JÁN  SPIŠÁK. Voj-

nové tragédie sprevádzala bieda, hlad. 

Ľudia zomierali aj na následky vojny. 

Bol nedostatok potravín a nevyhnut-

ných životných potrieb (Dušan Dubov-

ský, REVÚCA, 1989), napr. z Revúčanov padlo na bojiskách 

32 ľudí, 4 boli nezvestní, 5 zomreli doma na následky. Od 

roku 1914 do roku 1918 sa zvýšili ceny tovarov, napr. 100 

kg zemiakov z 5 na 150 korún, krava zo 150 na 3000 ko-

rún, kôň zo 120 na 8000 korún, topánky zo 6 na 500 

korún, oblek z 50 na 1300 korún, 1 kg mäsa z 1,20 na 

20 korún, múka z 0,30 na 15 korún a pod. Pre nedo-

statok petroleja bol v roku 1916 zavedený letný čas 

s hodinovým posunom dopredu (od 1. apríla do 30. 

augusta). V 1. svetovej vojne v mestskom hostinci Ko-

hút bol zriadený lazaret. Aj vo vtedajšom Revúckom 

okrese naši predkovia prijali vznik ČSR 28. 10. 1918 

po rozpade Rakúsko - Uhorska 

s veľkou nádejou na lepší život, 

no vývoj udalostí potvrdil opak. 

Naši najstarší pamätníci, ktorí sa 

narodili na konci 1. svetovej voj-

ny už nežijú - napr. p. BARBORA  

MAJERČÍKOVÁ (12. 10. 1918), p. 

ZUZANA  ALEXOVÁ (18. 12. 1918) 

- zomreli v roku 2015 ako 97 roč-

né. Zo žijúcich, ktoré sa narodili 

v prvom období po vojne a majú 

už viac ako 90 rokov, teda mnohé 

udalosti si ešte pamätajú - sú však 

už iba tri: p. ANNA  KOTZMANOVÁ 

(1922), p. OĽGA  BEDNÁŘOVÁ 

(1924), p. ELENA  SKLENÁRIKOVÁ 

(1924). ČESŤ  PAMIATKE  VŠETKÝM  

PADLÝM  I NARODENÝM  V ŤAŽ-

KÝCH  POVOJNOVÝCH  ČASOCH!

Zneli zvony veteránom vojny



NOVEMBER 2016 MURÁNSKE NOVINY 5 3

Z PERA NAŠICH ČITATELOV

ZO ŽIVOTA ZŠ A MŠZO ŽIVOTA ZŠ A MŠ

Jesenná nálada
Jesenný vietor vo vlasoch duje, 

srdce mi znova silno bije. 

Asi to bude tou krásou jesene, 

že možno uvidím v lese jelene. 

Šuchoce lístie pod nohami, 

ale aj lieta kdesi nad hlavami. 

Strapaté vlasy neučešem, 

chvíľu pôjdem, to ešte chcem. 

Príjemne pookrejem, 

chôdzou sa kúsok zohrejem. 

Domov prídem unavená, 

no na duši uradostená. 

Pekný deň mám za sebou, 

veľa práce predo mnou. 

Snívať budem ďalej len, 

o prírode, v nej žijem.

Jana Simanová

Autor foto: Fero Kompánek

Tak hneď úvodom: „OD  VECI“ je relácia neskoro 

v noci na DVOJKE. Účinkujúci zabávajú divákov 

zdanlivo nezmyselnými a väčšinou vtipnými dia-

lógmi, neraz provokatívnymi. Pravidelne si prizvú 

aj nejakú známu osobnosť z oblasti umenia. V sep-

tembri 2016 som si aj ja vychutnávala ich televízne 

stretnutie s bývalým žiakom muránskej školy 

DANIELOM  MAJLINGOM (1980) z Muránskej Dlhej 

Lúky - teraz úspešným slovenským dramaturgom. 

Z môjho podnetu si na neho zaspomínal aj jeho 

spolužiak p. Matúš Beňo, ktorý okrem iného za 

Danovho najlepšieho kamaráta označil Petra Jar-

kovského z Muráňa - zhodou okolností tiež úspeš-

ného slovenského reprezentanta v klasickom behu 

na lyžiach. Obrovský úspech zožal už ako mladší 

žiak, rovnako sa mu darilo aj ako stredoškolákovi 

i ako dospelému účastníkovi na Majstrovstvách 

Slovenska. Teraz sa už venuje povolaniu právnika.

S talentovaným Danielom Majlingom som sa 

prvýkrát stretla na stránkach Revúckych listov. Už 

ako študent Evanjelického gymnázia v Tisovci mal 

vycibrený štýl a jeho literárne pokusy už vtedy 

vzbudzovali obdiv čitateľov. Jeho starší brat Ondrej 

pôsobí ako evanjelický kňaz v Hrachove. Mama 

chlapcov - zdravotná sestra Jarka, rod. Šramová 

tajne dúfala, že aj Danko sa vydá podobnou cestou 

ako jeho brat, no on úspešne absolvoval VŠMU 

v Bratislave. V rodnom gemerskom prostredí píše 

aj naďalej, no predovšetkým sa venuje svojmu 

povolaniu dramaturga. Z dostupných zdrojov sme 

sa dozvedeli, že najprv pôsobil v Divadle A. Bagara 

v Nitre a od septembra 2014 je v Činohre SND v Bra-

tislave. Dramatizácie píše spolu aj s inými autormi, 

ale úspešný je aj ako samostatný tvorca. Náš talen-

tovaný gemerský rodák získal už mnohé ocenenia 

za dramatizácie s najväčším ohlasom, prevažne 

v kategórii Objav sezóny, prípadne Mladý tvorca 

atď. Napr. v r. 2014 ocenenie Tatra banky za drama-

turgiu inscenácie Láskavé bohyne. V uvedenom 

programe OD  VECI divákom DVOJKY predstavil aj 

komiks RUDO a tiež svoj mnohostranný umelecký 

talent. Talent je ako diamant, zažiari v každom pro-

stredí, no iba v správnych rukách stúpa jeho cena.

Mgr. Ružena Svoreňová

Pani jeseň prevzala svoju vládu 

a svojou nádherou a farbami nás 

privítala. Vetrík fúkal čoraz viac a stále 

bol chladnejší. Dokonca v mesiaci 

október deti z Muránskej Huty mali 

už aj prvú snehovú nádielku. A preto 

sme sa rozhodli, že si urobíme v MŠ 

„ochutnávku“ ovocia a zeleniny, kým 

úroda celkom nezamrzne. Detičky 

mali za úlohu priniesť zo svojej zá-

hradky niečo, čo si tam dopestovali, 

alebo čo im narástlo na strome, kríku 

a pod. A „hody“ sa mohli začať. Naj-

prv sme si s deťmi vysvetlili dôleži-

tosť vitamínov, ktoré máme z ovocia 

a zeleniny a tiež prevenciu pred cho-

robami hlavne v týchto chladnejších 

mesiacoch. Deti hádali o aké ovocie 

či zeleninu ide podľa vzhľadu, chuti 

„OD VECI“ s bývalým žiakom ZŠ v Muráni

Jeseň v MŠ
Fúkaj, fúkaj, vetríčku,

zhoď mi jednu hruštičku. 

Zhoď mi jednu, lebo dve, 

budú sladké obidve. 

a vône. A aby to bolo zaujímavé, 

tak aj so zaviazanými očami. Mu-

síme povedať, že im „ochutnávka“ 

chutila. Najviac im chutilo ovocie, 

sladké jabĺčka a hrušky, či hrozno. 

So zeleninou nie sú až takí kamaráti, 

preto sme si ešte upiekli koláčik, 

v ktorom hlavná ingrediencia bola 

práve mrkvička. Malí prírodovedci si 

cez vychádzky nazbierali množstvo 

prírodnín a vytvárali z nich gaštan-

kov, strašidielka a pod. Prajeme vám 

milé deti ešte peknú a farebnú jeseň. 

MŠ
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Gemer a Malohont patria k tým 

oblastiam na Slovensku kde ľudo-

vé tradície stále patria k vzácnemu 

kultúrnemu dedičstvu. Práve tu 

vznikol projekt, s názvom Roz-

tratené zrnká na území okresov 

Rimavská Sobota a Revúca, ktorý je 

zameraný na skúmanie, zbieranie 

a prezentovanie tradičnej ľudo-

vej kultúry. Projekt je venovaný 

terénnemu výskumu v regióne, 

a je zastrešený Gemersko-malo-

hontským osvetovým strediskom 

v Rimavskej Sobote a pracujú na 

ňom dobrovoľníci z poradného 

zboru pre folklór. Dušou projektu 

sú manželia Stanislava a Jaroslav 

Zvarovci z Klenovca a Alena Ďurko-

vičová z Revúcej. Terénny výskum 

zahŕňa zisťovanie, spoznávanie a 

skúmanie živej tradičnej ľudovej 

kultúry, ale aj nárečí a remesiel 

daných obcí. Za 7 rokov sa  vďaka 

projektu Roztratené zrnká podarilo 

zmapovať tradičnú ľudovú kultúru 

v týchto obciach a mestách.

1. ročník: Hrlica, Ratkovské Bystré 

(2010)

2. ročník: Lipovec, Slizké, Španie 

Pole, Hostišovce (2011)

3. ročník: Muránska Zdychava a Re-

vúčka (2012)

4. ročník: Rovné, Potok, Poproč 

(2013)

5. ročník: Jelšava, Šivetice, Gemer-

ský Milhosť- časť obce Gemerské 

Teplice (2014)

6. ročník: Hrušovo, Striežovce 

a Ostrany (2015)

7. ročník: Muránska Huta, Muráň, 

Muránska Dlhá Lúka a Muránska 

Lehota (2016)

Rok 2016 bol zameraný na obce 

Muránska Huta, Muráň, Murán-

ska Dlhá Lúka a Muránska Lehota. 

Výskum v obci prebiehal zhruba 

pol roka. Realizátori výskumu  sa 

stretávali s miestnymi obyvateľmi, 

s miestnymi folklórnymi a spevác-

kymi skupinami, predstaviteľmi 

obcí, ktorí im dávali ďalej zdroje na 

informátorov, ďalej bádali v kniž-

niciach, obecných kronikách, skú-

mali históriu. Z tohto terénneho 

výskumu sa každý rok vytvorí ko-

morný program, v ktorom sa pre-

zentuje zozbieraný materiál spevu, 

hudby, tanca, či hovoreného slova. 

Komorný program v spolupráci 

s moderátorkou pani Gabrielou 

Tomajkovou – Rádia Regina bol 

uvedený na území výskumu v obci 

Muráň a na 38. ročníku Gemer-

sko – malohontských folklórnych 

slávností Klenovská Rontouka. 

Tohtoročný komorný program 

Roztratené zrnká, sa uskutočnil 

24. júna 2016 v Kultúrnom dome v 

Klenovci. Našu obec prezentovala 

folklórna skupina LEVENDA pod 

Gemersko-malohontské 

osvetové stredisko Rimav-

ská Sobota v  spolupráci 

s   mestom Jelšava usku-

točnili súťažnú prehliadku 

sólistov spevákov, sólistov 

inštrumentalistov, ľudových 

hudieb, speváckych skupín 

pod názvom „Nôty Gemera 

a Malohontu“. 

Táto prehliadka sa kona-

la dňa 10. septembra 2016 

v Mestskom kultúrnom dome 

v Jelšave. Na túto prehliadku 

sa prihlásili folklórne skupi-

ny „Vepor“ z Klenovca, žen-

ská spevácka skupina „Háj“ 

z Hnúšte, folklórna skupina 

„Rimavan“ z Rimavskej So-

boty, fujaristi z Tisovca a Re-

vúcej,  Folklórna skupina 

z Revúšky, folklórna skupina 

„Spod Kohúta“ z Muránskej 

Zdychavy a  Obec Muráň 

reprezentovala folklórna 

spevácka skupina „Levenda“ 

a heligonkári bratia Jaroslav 

a Ján Spišákovci.

Nôty Gemera a Malohontu

PROJEKT ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Prehliadku hodnotila troj-

členná porota. Súťažnú pre-

hliadku otvorila riaditeľka 

GMOS Mgr. Darina Kišáková. 

Súťažiaci súťažili v štyroch 

kategóriách:

1. kategória ľudové hudby

2. kategória sólisti speváci 

a spevácke duá

3. kategória sólisti inštru-

mentalisti

4. kategória spevácke sku-

piny

Našu obec úspešne re -

prezentovali sólisti speváci 

a spevácke duetá a to: bra-

tia Jaroslav a Ján Spišákovci, 

ktorí sa doprevádzali na he-

ligonkách, bratia Juraj a Mi-

chal Regendovci a Ing. Jozef 

Kubiš, ktorých na harmonike 

sprevádzala Mgr. Eva Stru-

hárová.

V štvrtej kategórii spevácke 

skupiny súťažilo osem spe-

váckych skupín. Obec Mu-

ráň úspešne reprezentovala 

spevácka „Levenda“ pod ve-

dením Mgr. Evy Struhárovej. 

Spevácku skupinu „Levenda“ 

tvoria členovia: H. Beňová, 

M. Beňová, Z. Štefaňárová, 

K. Matajzová, M. Vrbjarová, J. 

Spišáková, M. Regenda, J. Re-

genda, M. Laboš, D. Štefaňár 

a Ing. J. Kubiš.

Spevácka skupina „Leven-

da“ a bratia Spišákovci sa 

umiestnili v bronzovom pás-

me. Bratia Regendovci získali 

strieborné pásmo a Ing. Jozef 

Kubiš sa umiestnil v zlatom 

pásme. 

Touto cestou chcem poďa-

kovať všetkým členom spe-

váckej skupiny „Levenda“ aj 

tým, ktorí zo zdravotných 

dôvodov opustili naše rady, 

za dobrovoľnú činnosť, za 

vzornú prípravu a úspešnú 

reprezentáciu. Kto má rád ľu-

dovú pieseň, rád spieva a kto 

sa doma nudí, nech príde 

medzi nás. 

vedúca speváckej skupiny 

Mgr. Eva Struhárová

vedením Mgr. Evy Struhárovej. 

Repríza komorného programu sa 

konala 5. novembra o 15:00 h. v 

kultúrnom dome v Muráni. Réžia 

programu: Alena Ďurkovičová, 

príprava Jaroslav a Stanislava Zva-

rovci. Program sprevádza moderá-

torka Katarína Kovačechová z RTVS 

Rádio Regina Banská Bystrica. 

 Aj vďaka projektu Roztratené zrn-

ká sa znovu podarilo oživiť čin-

nosť folklórnych skupín v obciach 

Revúčka a Muránska Zdychava. 

V Šiveticiach sa podarilo objaviť 

starú zachovanú šivetickú kerami-

ku. Jedným z objavov bol aj zvon-

kár Jaroslav Bastyúr zo Silice, ktorý 

ako jediný zachováva technológiu 

výroby jelšavských 

zvoncov.  

Ani po odprezentovaní programu 

neupadne zozbieraný materiál 

do zabudnutia. Zdokumentovaný 

slúži ako metodický materiál pre 

regionálne folklórne kolektívy a zá-

ujemcov o regionálnu ľudovú kul-

pokračovanie na strane 5.
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 ZUBÁROV JE MÁLO, ALE 

V MURÁNI VŽDY BOLI!
V monografi i J. GALLU MURÁŇ (2001, s.119) je zaznamenané, že zdravotné 

stredisko na Novej ulici bolo zriadené v roku 1954 a v tej istej budove aj 

zubná ambulancia v roku 1957. Aj keď zubných lekárov v rámci Slovenska 

je stále málo, v Muráni sme nikdy nepociťovali ich nedostatok. Naša zubná 

ambulancia funguje nepretržite takmer 60 rokov, teraz aj v novom šate vo 

vynovenom a priestrannejšom zdravotnom stredisku. 

Pani ZITA HRBÁĽOVÁ z Muráňa, teraz už dôchodkyňa, vždy bola súčasťou 

kolektívu zubnej ambulancie, a tak nám pomohla zoradiť zubných lekárov 

a ich zdravotné sestry, ktorí pôsobili v Muráni a starali sa o naše zuby - prvé, 

druhé i tie tretie umelé.

Do roku 1957 chrup Muránčanov ošetrovali väčšinou v Revúcej, v Červenej 

Skale, príp. aj inde. Pani MARGITA STAVINOHOVÁ, tiež z Muráňa, pracovala 

ako zdravotná sestra u lekárov p. SOKOLA a p. SOPKU v Revúcej a do Muráňa 

chodili iba do školy v rámci preventívnych prehliadok. Neskôr už v ambulancií 

v Muráni, ale len dvakrát v týždni zuby ošetroval lekár p. JURAJ TOMPOŠ  so 

sestričkou p. ELENOU VRBJAROVOU (opäť z Muráňa). Ďalším naším zubá-

rom bol p. JÚLIUS FARKAŠ s ďalšou Muránčankou  - sestričkou KAROLÍNOU 

ČIPKOVOU. S MUDr. ĽUDMILOU ŠTEPITOVOU  pracovala už spomínaná pani 

ZITA HRBÁĽOVÁ striedavo s bývalou obyvateľkou Muráňa p. ANTÓNIOU KO-

VÁČIKOVOU. V súčasnosti sa o chrup občanov z Muráňa i okolia vzorne stará 

desiatky rokov MUDr. ALŽBETA LANDOVÁ. 

Mgr. Ružena Svoreňová

Veľký ohlas u našich čitateľov mal 

(okrem iných) aj príspevok z dejín na-

šej pošty v č. 4/2016. Ľudia sa snažili 

doplniť jej obraz ešte ďalšími mena-

mi pracovníkov, ktorí sa zapísali do 

ich povedomia. Napr. ako Revúčanky 

poverené vedením pošty ako p. KI-

LÍKOVÁ, VALKOVÁ či MOLNÁROVÁ. 

Do nášho prehľadu pribudli aj ďalší 

Muránčana s vysokoškolským vzde-

laním - napr. poštové doručovateľky 

v okolitých obciach: v súčasnosti 

evidujeme p. LUCKU  MELICHEROVÚ 

a predtým ešte p. ZUZKU  LABOŠOVÚ 

(nevestu p. Jarky L.). Viacerí čitatelia 

pripomínali aj p. MÁRIU  MACHOVÚ 

(švagrinú p. Jarky) a hlavne teraz už 

86 ročnú pani PAULÍNU  URVOVÚ 

z Novej ulice. Bývalá vedúca pošty p. 

Gitka Kubašková si s úctou spomína 

aj na p. MARGITU  VRABCOVÚ (1927 

- 2014) - vtedy už dôchodkyňu doru-

čovateľku a predtým úradníčku MNV 

v Muráni. Ľudia na dôchodku roz-

dávajú svoj čas nezištne a ona si ho 

našla nielen pre svoje deti (Vierku, 

Beátku, Janka, vnúčatá i pravnúčatá), 

no pozorná, ohľaduplná a vždy ná-

pomocná bola voči všetkým ľuďom, 

s ktorými počas svojho pracovne 

plodného života prichá-

dzala do kontaktu. 

Našu pozornosť si za-

slúži aj mladý Muránčan, 

ktorého sme tiež v určitom čase ví-

davali v oranžovom aute Slovenskej 

pošty, ktoré doručovalo zásielky 

po okolitých obciach s prívlastkom 

muránska i na Prednú Horu. Uvede-

ný pán Ing. SVETOSLAV  ALBÍNI je 

rodený Moskovčan, takpovediac uni-

verzitné dieťa. Jeho otec Ing. Ľudovít 

ALBÍNI však pochádza z Muráňa zo 

známej rodiny p. Ľudovíta Albíniho 

st., ktorý stál na čele muránskej píly 

ako jej správca - riaditeľ a určite bol 

jej pracovníkom najdlhšie, veď v nej 

začínal už 12 ročný. Albíniovci pôso-

bili aj v rámci predstavenstva obce 

a najmladší z nich je tiež poslancom 

Obecného zastupiteľstva v Muráni. 

Občania ho evidujú ako aktívneho 

člena, nevynecháva ani žiadne 

oslavy, či rôzne kultúr-

ne a športové poduja-

tia v rámci obce. Aj na 

Dňoch obce Muráň sa spolu 

s Mgr. Jankou Murkovou predstavili 

ako skvelí moderátori. SVIEŤKO, ako 

ho volajú príbuzní a dobrí známi, 

žil s otcom najprv v Revúcej, ale na-

koniec mu prirástol k srdcu Muráň. 

SVETOSLAV je ruské meno a svet 

v ruštine znamená svetlo, teda sláv 

svetlo, choď za svetlom. A mladý 

p. Ing. ALBÍNI toto svoje poslanie 

plní. Po skončení vysokej školy po-

stúpil z Pošty v Muráni do pozície 

vedúceho Pošty v Revúcej. Pán Ing. 

Svetoslav Albíni je pozorný, úctivý, 

komunikatívny a gény, ktoré zdedil 

po svojich predkoch doma i v za-

hraničí je schopný dokonale zúročiť.

A na záver ešte moja odpoveď na 

otázku, ktorú ste si možno položili 

v úvode. Prečo práve názov SÁGA  

POŠTÁROV? Sága je prozaický žá-

ner, označenie pre rozprávanie o vý-

znamných osobách z dávnej i nedáv-

nej minulosti. Aj my sme sa sústredili 

na niekoľko generácií, často na prí-

behy ľudí a ich osudy, ktorým sme 

venovali pozornosť. Usilovali sme 

sa o to, aby boli historicky viero-

hodné a spracované objektívnym 

štýlom. Veríme, že úspešne, keďže 

do zostavenia prehľadu pracovníkov 

POŠTY  MURÁŇ boli zapojení viacerí 

naši občania. Čas a ľudia nám opäť 

naznačia, či spracovaná tém musí 

ešte pokračovať, teda či sme niekoho 

nechtiac nevynechali. Milí čitatelia, 

viete ešte o niekom, kto sa do ságy 

našich poštárov zatiaľ nedostal? 

Mgr. Ružena Svoreňová

Sága muránskych poštárov pokračuje

Čitateľské echo

PROJEKT ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Bezpečnosť na cestách
   V MURÁNSKYCH NOVINÁCH č. 4/2016, s. 6 ma zaujal viac svojím nadpisom, 

ako obsahom článok „ŽIVÝ RETARDÉR V MURÁNI“. Opäť po roku som bol na 

hroboch predkov a  navštíviť torzo rodiny v  Muráni. Počas pobytu som si 

všimol, že väčšina vodičov motorových vozidiel nedodržiava ustanovenie 

§ 16 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. a to „ vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou 

najviac 50 km · h-1“, čím vytvárajú kolízne situácie a  ohrozujú ostatných 

účastníkov cestnej premávky na živote a zdraví, zvlášť pri Troch mostoch. 

Z  tohto dôvodu, ako aj kvôli povrchu a šírke vozovky bez chodníka 

a intenzity dopravy by bolo aktuálne buď rýchlosť na ceste do Tisovca od 

námestia po koniec obce upraviť a to na najviac na  max.  rýchlosť na 30 km 

· h-1 , alebo na uvedenom úseku osadiť aktívne spomaľovače tzv. retardéry. 

Iste sa v obci nachádzajú aj iné úseky, ktoré by si zaslúžili za účelom zvýšenia 

bezpečnosti života a  zdravia osôb a  ochrany majetku vykonať opatrenia 

k zníženiu max. rýchlosti – ale to je už na samotných občanoch aby si svoj 

názor vyjadrili v petícii.

Marian MURÁNI

Obec Muráň s  fi-

nančnou podpo-

rou Ministerstva 

kultúry Slovenskej 

republiky a Minis-

terstva práce, soci-

álnych vecí a rodiny 

Slovenskej republi-

ky v rámci projektu 

„Zapojenie neza-

mestnaných do ob-
novy kultúrneho dedičstva“ realizuje projekt 

HRAD MURÁŇ. Na záchranné práce na hrade 

Muráň bolo vytvorených 18 pracovných miest 

na obdobie máj - december 2016.

túru Gemera a Malohontu. Vďaka 

projektu sa zachovajú roztratené 

zrnká našej krásnej ľudovej kultúry 

pre ďalšie generácie. 

Ing. Soňa Haššová

pokračovanie zo strany 4

Foto: Peter Poboček
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My starší to pamätáme a vy mladší 

sa to teraz dozviete, po prečítaní tohto 

článku. Nebolo to tak, ako teraz. Obchody 

neboli plné tovaru od výmyslu sveta. 

Tovar bol často podpultový, alebo sa naň 

muselo čakať dlhý rad. Keď chcel človek 

niečo mať, musel si to vypestovať, alebo 

vychovať nejaký statok. Skoro v každom 

dvore chovali kravu na mlieko, býčka, či 

jalovičku na mäso. Mlieko bolo poživeň 

ľudstva. Smotana sa mútila na maslo, 

robil sa tvaroh, alebo sa len tak pilo kyslé 

mlieko so suchými krompeľami, čo bola 

častá večera. Asi po roku sa býček, alebo 

jalovička odovzdávala na bitúnok do 

Revúcej. Mäso sa delilo na tri časti. Časť 

mäsa išla na kontigent, niečo sa donieslo 

domov a ostatok sa vyplatil v korunách. 

Neviete, čo to bol kontigent? Po domoch 

chodili zapisovať, kto, koľko čoho má, 

statku, svíň, ba i kúr a inej hydiny. Okrem 

mäsa sa odovzdávali vajcia, ba nosilo sa 

i mlieko každý večer do mliekarni, to bola 

moja robota. Sedliaci sa delili na bohatých, 

tzv. kulaci a chudobných. Kulaci chovali 

aj voly a tak chudobnejším chodili orať, 

zvážať seno. Zato im museli obrábať polia. 

Obyčajní ľudia mi chodili robiť na polia za 

kus mlieka, fízoľov, krompeľov, vajec. Kaž-

dý gazda vlastnil svoje pole. Niektorí viac, 

niektorí zas menej. V tej dobe, keď si chcel 

niečo mať, musel si na poli drať. Gazda sa 

musel dobre starať o statok, kŕmilo sa tri 

krát, ráno, večer a napojiť, aby kravička 

dala viac mliečka a jalovička, či býček sa 

prikrmovali so sečkou s otrubami. Keď sa 

telila kravička bola to starosť, no potom aj 

radosť. Môj otec, keď sa mala teliť krava, 

často chodieval do stajne obzerať, ba 

i v noci. Keď teliatko išlo nožičkami von 

a nie hlavou musel mu pomáhať, a to tak, 

že na nožičky upevnil povrázok a pomaly 

mu pomáhal. Väčšia radosť bola, keď otec 

vošiel do stajne a teliatko už bolo na svete, 

celé od krvi ho hrdá mať oblizovala a ako 

sa trápilo, kým sa postavilo na nožičky. 

Keď sa mu to podarilo, my deti sme mali 

veľkú radosť. 

Keď sme prišli zo školy (na stole sme si 

našli lístok, alebo nám to rodičia povedali 

večer) museli sme ísť na pole, roztrásať 

zákosy, tlačiť bogle, nosiť zo studničky 

vodu. Najhoršie bolo, keď sme museli ísť 

na šop tlačiť seno. Najkrajšie však na tom 

bola krásne rozvoniavajúca otava na šope, 

do ktorej si človek ľahol a keď sa k tomu 

Včielka sadá v  máji na 

sladký kvet agátu a  nosí 

chuť kvetu do úľa, kde vče-

lár vyberie to najlepšie z prí-

rody. Tak aj dvaja muži Pavel 

a Jozef vidiac včielku, ktorá 

znáša z kvietkov silu príro-

dy do úľa zúročili svojou 

prácou a vypálili v Gemer-

skej Hôrke, pálenica Febo-

ra „AGÁTOVICU“- pálenku. 

Vzorka tohto liehu putova-

la na medzinárodnú súťaž 

do Komárna, kde obsadila 

z 270 vzoriek 2.miesto. Me-

dzinárodná predsedníčka 

poroty degustátorov uznala 

jedinečnú chuť, vôňu tohto 

destilátu ktorú ešte nikto 

neprezentoval.

Ocenenie boli prevziať 

Jozef Kubaško a Pavel An-

tal 17.9.2016 v Komárne od 

„Rádu rytierov destilátov“ 

a za prítomnosti primátora 

mesta na námestí pred ši-

rokou verejnosťou asi 1 500 

obyvateľov Komárna, hostí 

a medzinárodnej poroty, 

slávnostne na námestí ge-

nerála Klapku.

- JK -

Večer
Večer, keď slniečko 

za hory zachodí, často

si spomínam na

Muráň ďaleký.

Večer pri hviezdičkách,

keď mesiačik svieti,

som mysľou v tých

horách, priatelia milí.

Daj Bože, ešte raz, 

do tých hôr zavítať

muránsku vodu piť,

s priateľmi spievať.

Uvidieť planinu 

i tie kone krásne. 

Zajazdiť si s vetrom

po Muránskej pláne.

Tam vetrík peknú

pieseň nôti.

Počúvam, až ma

srdce bolí

„Muránskou dolinou, 

chlapci mašírujú“.

Irena Hégerová

Ako sa žilo dakedy! 
Zaspomínala som si

pridali kvapky dažďa padajúce na eternik, 

bolo to príjemné a uspávajúce. Keď nemali 

gazdovia dostatok sena chodili kosiť na 

Lučanské. Chlapi išli večer spať do koliby, 

aby mohli zavčas ráno začať kosiť, kým 

nebolo horúco. Za nimi prišli ráno ženy. 

Najväčšiu obavu im robili búrky pod ho-

lým nebom, nad hlavami bili hromy, blesky 

a nebolo sa kde skryť. Vysušené seno sa 

vtedy zvážalo po lesnej ceste. Bola to veľká 

drina, voz sa na zadnom kolese musel pri-

chytiť retiazkami, ba i vzadu chlapi museli 

hamovať, voz strimovali, aby sa neprevalil. 

Seno na voze sa chránilo pavúzom (dlhý 

drevený drúk pripevnený reťazami). 

Okrem statku chovali sa aj svine. Jedna, 

dve, ba i tri. Pri spisovaní sa nahlásila len 

jedna, tá sa bila na zakáľací lístok, ten 

vydával zverolekár (v tom čase pán Belej). 

Načierno sa bilo v noci. Nám deťom veľmi 

prizvukovali, aby sme to nikomu nevraveli. 

Na zabíjačku sa pripravovalo deň vopred, 

čistil sa cesnak, cibuľa, chystali sa hrnce, 

korytá a všetko ostatné, čo bolo potrebné. 

Vstávalo sa skoro ráno, chystala sa voda na 

obáranie. Nestrieľalo sa ako teraz, ale do 

srdca sa pichla dýka. Ak netrafil presne, 

stalo sa, že kým chlapi išli po vodu, aby 

obarili sviňu, sviňa z koryta ušla. Aby chla-

pom nebola taká zima posilnili sa hriatým. 

To sa robilo tak, že sa spálil cukor a naliala 

sa do neho domáca pálenka. V niektorých 

domácnostiach chytali aj krv. Na raňajky 

sa pražila pečienka, na obed sa varila ka-

pusta s mäsom a prosom. Robili sa rôzne 

výrobky, klobásy, hurky, jaternice, švankés, 

papriková slaninka. Vyprážala sa masť. 

Vtedy bol taký sprostý zvyk, že sa po ro-

dine roznášal počajdes. Pre jedno to bolo 

aj dobre, že nám aj oni vrátili, keď sme mi 

nemali a zas pre druhé zle, že nám doma 

neostalo skoro nič. Neboli údiarničky, ale 

údilo sa po pôjdoch. Domčeky nemali 

komíny a preto sa dym rozduchoval po 

celom pôjde. Poviem vám pravdu, bolo 

to chutnejšie. Pýtam sa sama seba, kde 

sú tie boky slaniny, šuniek, rebier, čo viseli 

v špajzy. A ešte aj bedene masti. My deti 

sme často obedovali údené rebrá. Črevá 

sme chodili umývať na Dovalku, cez zimu 

tam bola teplejšia voda. 

Kde bola v dome dievka, každá mať 

jej chcela dať poriadnu výbavu. Chovali 

sa husi. Dva razy do roka sa trhali. Moja 

mať všetkým trom prichystala duchny. 

Neboli to duchny, ale duchniská. V jeseni 

sa husi vykrmovali na zárez, zavreli sa do 

chlievika a štopkali sa kukuricou. Skupinka 

žien chodila z dom do domu párať perie. 

Bolo veselo, spievalo sa, žartovalo a na-

koniec sa pohostilo. Z poľa sa na vozoch 

zvážali krompele, fi zole. Tlačilo sa aj sto 

kilo kapusty. 

Krompele, fízole, kapusta a mäso zo 

zabíjačky to bola vtedy hlavná potrava 

ľudstva. Nevyváralo sa tak, ako teraz. Pol 

kila mäsa sa kúpilo na polievku, k tomu sa 

urobila omáčka, krompele a bol obed. Vte-

dy sa v nedeľu na fryštik varievala kapusta 

so slaninkou. Či sa to všetko pojedlo? Veru 

hej. Žilo sa biednejšie, ale veselšie. Čo bolo 

vtedy, dnes nie je. Pomaly miznú také 

veci, ktoré boli vtedy samozrejmosťou. 

Napríklad taká obyčajná kosa je nahrade-

né rôznymi kosačkami. Vymizol tlkot kôs, 

ktorý sa ozýval skoro z každého dvora. 

Nahradil ho piskot, zvučania a pod. elek-

trických kosačiek. 

Takto som si pripomenula, ako sa žilo 

dakedy. Poviete si, veď aj dnes niektorí 

žijú lepšie, druhí horšie. Máte pravdu, taký 

je už život náš. 

Bohdana Halušková
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P OZ VÁ N K A
Srdečne Vás pozývame 

na slávnostné rozsvietenie 

stromčeka s Majstrom N, 

ktoré sa uskutoční 4. de-

cembra 2016 o 16.00 h. na 

námestí v Muráni. Mikuláš-

ske balíčky si môžete ob-

jednať u p. Kataríny Krštie-

ňovej. Cena balíčka je 2,- €.

 Múzeum Muráň 
v priestoroch podkrovia vystavuje

október – november 2016

fotografi e postrehy

z muránskej prírody autor:

Ing. Maroš Detko obrazy

kresba, maľba, Muráň, 

Muránsky hrad

autor: Mgr. Miroslav Sklenárik

Otvorené:

utorok – piatok 1100- 1500hod.

sobota – nedeľa na požiadanie

volať : 0905 700 818
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ŠPORT DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH

Tradičné podujatie, ktoré sa konala na „Skokoch“ pod cintorínom privítalo za 

krásneho jesenného počasia na pekne a dobre pripravených tratiach 16 pre-

tekárov. Tento už 20. ročník, ktorý sa uskutočnil 15. 9. 2016 pripravila športová 

komisia pri OÚ v Muráni v spolupráci s miestnym Komunitným centrom a SMK 

Magnezit Jelšava.

Svojich pretekárov prišlo povzbudiť v tomto náročnom športe aj časť verných 

fanúšikov, ktorý svojím povzbudzovaním prinútili účastníkov preteku podať čo 

najlepšie výkony v cyklistike a behu. 

Veľkým sklamaním pre usporiadateľov, ktorí pri príprave tohto podujatia vy-

naložili nemalé úsilie, je čím ďalej každý rok nižšia účasť pretekárov, zvlášť detí. 

Kladiem si otázku: Čo robia vo voľnom čase? Čo vlastne chcú robiť? Vedia ich 

rodičia o ich voľnočasových aktivitách? Aká budúcnosť ich očakáva, keď šport je 

prostriedok na utužovanie zdravia, získanie pevnej vôle a disciplíny. Zamyslime 

sa nad tým a konajme pokiaľ už nebude neskoro!

Výsledky preteku: 

Kategória do 6 rokov: 1. Adrián Dulaj, Muráň

Kategória chlapci do 10 rokov: 1. Markus Sklenárik, Revúca

Kategória dievčatá do 10 rokov: 1. Mia Petalíková, Revúca

Kategória chlapci do 14 rokov: 1. Jakub Berzéty, Muráň

Kategória juniorky: 1. Andrea Uličná, Revúca

Kategória muži do 40 rokov: 1. Vlastimil Knopp, Revúca

Kategória muži nad 40 rokov: 1. Stanislav Sklenárik, Revúca

Na záver chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa najviac podieľali na príprave a prie-

behu tohto podujatia a to členke ŠK p. Z. Labošovej a p. Mlákayovi za prípravu 

tratí a rozhodovanie. Uvidíme sa aj nabudúce?

P.M.

Foto: Peter Mlákay 

kolo mužstvá skóre strelci
7. TJ Slovan Tomášovce - TJ Tatran Muráň 2:0
8. TJ Tatran Muráň - OŠK Radzovce 1:3 Slavomír Urbaník
9. TJ Santrio Láza - TJ Tatran Muráň 4:0

10. TJ Tatran Muráň - TJ Vinohrad Čebovce 2:4 Ján Cibuľa, Matúš Vavrek
11. TJ - FK Veľký Blh - TJ Tatran Muráň 2:0

12. TJ Tatran Muráň - FC 98 Hajnáčka 5:2 Róbert Smrek (3), Matúš 
Vavrek, Radovan Matajz

13. FK Iskra Hnúšťa - TJ Tatran Muráň 4:0

Výsledky našich futbalistov

Z V R P Skóre B +/- FP
1 FK CSM Tisovec 13 10 2 1 40:6 32 14 67.25
2 OŠK Radzovce 13 10 2 1 38:9 32 11 64.25
3 TJ Santrio Láza 13 9 1 3 37:17 28 10 69.5
4 TJ Štart Kokava nad Rimavicou 13 9 1 3 34:21 28 7 68.5
5 FC 98 Hajnáčka 13 7 2 4 31:17 23 5 57.5
6 TJ Vinohrad Čebovce 13 7 1 5 38:23 22 4 55.5
7 TJ Slovan Tomášovce 13 6 2 5 17:21 20 -1 69.25
8 FK Iskra Hnúšťa 13 4 4 5 18:18 16 -2 57.75
9 TJ Prameň Dolná Strehová 13 5 1 7 25:31 16 -2 58.25

10 FK Jesenské 13 4 3 6 28:38 15 -6 63.5
11 TJ Jednota Málinec 13 3 2 8 25:30 11 -10 61.25
12 FC Slovan Divín 13 2 1 10 14:61 7 -14 61.25
13 TJ - FK Veľký Blh 13 1 2 10 7:33 5 -13 63.25
14 TJ Tatran Muráň 13 1 2 10 15:42 5 -16 64

Už tradične sa 15. 09. 2016 konala Blška 

na Skokoch, jej 17. ročník. Na našej murán-

skej blške sa zúčastnilo žalostne málo Mu-

ránčanov, čo dokazuje aj „výherná listina“. 

1. miesto: Pavel Antal

2. miesto: František Kochjar

3. miesto: Ján Kubaško

najdlhší hod ku kolíku: Pavel Antal

najdlhší odpal: Pavel Antal

najstarší účastník: Ján Kubaško

Ako vždy nálada a občerstvenie bolo 

skvelé. Bolo super, tešíme sa opäť o rok!

- JH -

Kto si v sobotu podvečer 5. novembra 

2016 nenechal ujsť kultúrne podujatie 

ROZTRATENÉ  ZRNKÁ - stretnutie štyroch 

muránskych obcí (Muráň, Dlhá Lúka, 

Lehota a Huta), dozvedel sa nemálo 

zaujímavostí z ich histórie, resp. zo ži-

vota našich predkov. Perličkou, ktorou 

nás potešili zástupcovia z Muránskej 

Huty, bolo meno známeho slovenského 

športovca. Pani Zajačková naznačila, že 

jej už zosnulý príbuzný Ondrej Nepela 

mal rodné korene v Muránskej Hute. My 

už pri príležitosti jeho nedožitých 65. 

narodenín iba dopĺňame (Všeobecný 

encyklopedický slovník M - R, 2000, 

s 328), že tento úspešný českosloven-

ský reprezentant v krasokorčuľovaní 

zomrel ako 38 ročný. Zúčastnil sa Zim-

ných olympijských hier v Innsbrucku, 

v Grenobli a v Sappore, kde obsadil 1. 

miesto. Bol trojnásobným majstrom 

sveta, päťnásobným majstrom Európy 

a akademickým majstrom sveta. Od 

roku 1973 pôsobil v profesionálnej revue 

Holiday in Ice a od roku 1976 ako tréner. 

Po ňom je pomenovaný zimný štadión 

v Bratislave, ale aj my v muránskej ob-

lasti sme hrdí na nášho slávneho krajana. 

ČESŤ  JEHO  PAMIATKE!
- RS - 

TABUĽKA V. LIGA SKUPINA D

Krasokorčuliar ONDREJ  NEPELA (1951 - 1989)
s koreňmi v obci Muránska Huta

Blška 2016

Jubilejný „Horský duatlon“
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Nesmelým bozkom začína rozprávka, 

končí sa úsmevom malého dieťat-

ka. To nie je rozprávka, to je už život 

sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

Neprešlo jazykovou úpravou

Zosobášili sa

Matúš Školník - Katarína Šimeková

Opustil 
nás

Osud je občas veľmi 

krutý, nevráti čo raz 

vzal. . .  Zostanú iba 

spomienky a v srdci 

veľký žiaľ....

O

kr

vz

sp

ve

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. 

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. 6/2016 je 16. decembra 

2016. Tešíme sa na spoluprácu.

INZERÁT

50 rokov

Branislav Valaštek

Margita Dulajová

František Dulák

František Súkeník 

55 rokov

Ján Krštieň

Peter Mlej

Milan Siman

60 rokov

František Jarkovský

65 rokov

Ľubomír Jambrich

Lýdia Frandelová

Viera Štajerová

70 rokov

Ružena Cvernová

Priška Forgáčová

Magdaléna Rybárová

80 rokov

Ján Berzéty

85 rokov

Pavel Kochjar

Filip Kamoďa 

S P O M I E N K A ROZLÚČKA
MÁRIA SKLENÁRIKOVÁ

Neviem, či bola pani MARIENKA 

(rod. ORAVCOVÁ) posledná, ktorá 

vypekala v bufete s lahôdkami na 

námestí v Muráni najmä turistami 

vyhľadávané muránske buchty, ale 

naša spomienka na ňu patrí medzi 

tie posledné - najsmutnejšie, lebo 

v októbri 2016 odišla navždy vo veku 

46 rokov.

Manželstvo p. Márie s p. Petrom 

Sklenárikom (1965) bolo bezdet-

né, a tak radosť nachádzala hlavne 

v práci, produkty ktorej vyhľadávali 

zákazníci zo všetkých kútov Sloven-

ska. Keď sa obľúbené buchty v Murá-

ni prestali piecť, netajila svoju ľútosť, 

lebo túto prácu považovala takmer 

za zmysel svojho uboleného života. 

Náš dialóg z obdobia, keď buchty 

ešte s radosťou vypekala, sa zacho-

val v Muránskych novinách (I. ročník, 

august 2008, č. 2, s. 3), keď ešte boli 

na ne rady a platili sme korunami. 

Pani Marienka nám tak zanechala 

svoj postreh a možno naznačila ces-

tu, ako aj naďalej vychádzať v ústrety 

turistom: „Buchty (r. 2008), síce už 

menšie ako predtým, idú stále na 

odbyt. Teraz sú po 11,- Sk a denne 

ich upečiem asi 200 kusov. Ponuka 

je pestrá: tvarohové, makové, lek-

várové, nugátové a čučoriedkové. 

Langoše po 8,- Sk sa minú ešte skôr. 

Ak dostanete chuť na buchty a lan-

goše cez prázdniny, musíte mať 

jednoducho šťastie. Vykúpia ich 

turisti. Pátrajú po nich aj cez víken-

dy... Kolegyňa - predavačka p. Erika 

Štefanková ich formuje do balíčkov, 

ktoré vydržia aj náročnejšiu cestu.“

Život je vraj ako bonboniéra 
a niekedy nás prekvapí, čo musí-
me ochutnať. Ťažké je zbaviť sa 
jeho trpkej príchute, keď o živote 
je už rozhodnuté.  ČESŤ  VAŠEJ  
PAMIATKE!

- RS -

   Rodný dom učiteľa FRANTIŠKA  SOJÁKA (1940 - 2013) - nášho bývalého spoluobčana ešte vždy v Muráni stojí. Žije v ňom jeho švagriná pani Mária Sojáková. Vlastný dom pána Sojáka v LIPTOVSKEJ  LÚŽNEJ pri Ružomberku však už veľmi spustol. Po tragickej smrti mladšieho syna PETRÍKA (2012), odišiel navždy aj jeho otec FRANTIŠEK (2013) a nečakane v septembri 2016 aj starší syn JURKO. Obaja súrodenci vo veku okolo 50-ky museli navždy opustiť svoju mamu, manželky, mladší dvoch synov Tomáška a Martinka a starší syna Jurka a dcéru Romanku. ČESŤ  ICH  PAMIATKE!Smútiaca rodina z Muráňa, Revúcej a PopraduFOTO: Záber z detstva bratov Sojákovcov Petríka a Jurka s otcom Františkom. 

Predám podkrovný 2-izbový byt 

v Muráni. Byt je v pôvodnom stave. 

Cena: 10 000,- €. Bližšie info na tel. č.: 

0918/334 238. 

Ľudovít Mušuka

Mária Sklenáriková

FRANTIŠEK SOJÁK SO SYNMI
Tichučko so synmi museli ste

odísť z tohto sveta,

iba krátko s nami pobudnúť

a vzápätí zhasnúť

tak ako kométa.

Pozdrav Vám ešte poslať chceme, 

už ozaj posledný

do týchto usmútených dní...

Slová sú precízne vyberané,

sú srdcom srdciam napísané

a s úctou navždy venované.

Rodný dom učiteľa FRANTIŠKA  

SOJÁKA (1940 - 2013) - nášho býva-

lého spoluobčana ešte vždy v Mu-

ráni stojí. Žije v ňom jeho švagriná 

pani Mária Sojáková. Vlastný dom 

pána Sojáka v LIPTOVSKEJ  LÚŽNEJ 

pri Ružomberku však už veľmi spus-

tol. Po tragickej smrti mladšieho 

syna PETRÍKA (2012), odišiel navždy 

aj jeho otec FRANTIŠEK (2013) a ne-

čakane v septembri 2016 aj starší 

syn JURKO. Obaja súrodenci vo veku 

okolo 50-ky museli navždy opus-

tiť svoju mamu, manželky, mladší 

dvoch synov Tomáška a Martinka 

a starší syna Jurka a dcéru Romanku. 

ČESŤ  ICH  PAMIATKE!

Smútiaca rodina z Muráňa, Revúcej 

a Popradu


