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Vážení občania, čitatelia a prispievatelia do Muránskych novín,

prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. 

Vianoce sú aj o spomienke, na tých, ktorí tu nie sú, no navždy ostanú v našich srd-
ciach. A preto by sme sa mali tešiť z každého, s kým máme možnosť tráviť sviatky. 
Aby aj malá snehová vločka bola symbolom šťastia, aby hojnosť štedrovečerného 
stola trvala celý rok a vianočné ticho, ktoré nás sprevádza cestou na polnočnú omšu 
alebo večernú prechádzku, podčiarklo najcennejšie ľudské hodnoty. 

Snažme sa, aby čaro Vianoc mali možnosť precítiť aj naši najbližší a aby naše srd-
cia naplnené atmosférou vianočnej pohody boli počas celého nadchádzajúceho roka 
otvorené pre porozumenie, odpúšťanie, pomoc aj pochvalu.

Dovoľte mi, aby som Vám i Vašim blízkym zaželal krásne Vianoce a v novom 
roku, aby pri nás stálo pevné zdravie, šťastie, rozvážnosť a pokora. Nuž veľa šťastia, 
radosti a lásky do nastávajúcich dní.

 Ing. Roman Goldschmidt
starosta obce                                                                                                                                     
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Adventné prosby,

pri krste knižky

Jasná hviezda z neba zasvieť,
ožiar tento strom,
prines lásku do Muráňa
posväť každý dom.
Daj nám všetkým v našich do-
moch,
zdravie, šťastie, spokojnosť,
nech má každý k svojmu žitiu, 
jedla, pitia vždy hojnosť.
Ja ti v tejto chvíli svoju knižku
„Semienka pre život“ venujem,
posväť mi ju o to prosím,
veď vieš že ťa milujem.
Nech semienka z tejto knižky,
srdcia ľudí rozpália,
a prinesú pokoj všetkým, 
lásku do ich konania.
Muráňu ešte dožič,
by nám v kráse rozkvital,
a každého kto k nám príde, 
vždy úctivo privítal.

Juraj Kochjar

Kniha Semienka pre život v predaji na obecnom úrade v Muráni počas 
stránkových dní. Cena 10 €. 

P.S. Prajem všetkým, ktorí nájdu moju knižku pod stromčekom, aby  pri 
čítaní prežili príjemné chvíle, aby semienka, ktoré sú v nej im priniesli radosť 
a potešenie. Zo srdca praje autor textov.

Semienka pre život Muránsky kalendár 
2017

Kalendár Krásny kraj mu-
ránsky 2017 v predaji na 

obecnom úrade v Muráni 
počas stránkových dní. 

Cena 8 €.

Mikuláš 2016 s Majstrom N
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ZO ŽIVOTA ZŠ A MŠ
Na našich “prírodovedcov” v 

škôlke čakala zaujímavá hodi-
na plnápokusov a skúmania. P. 
zást. Mgr. I. Bombová uskutočni-
la otvorenú hodinu, pri ktorej sa 
plnil cieľ vzdelávacej aktivity na 
tému sila a pohyb. Deti sa mohli 
cez rôzne pokusy oboznámiť s 
gravitačnou, magnetickou, elek-
trickou a ľudskou silou. Robili 
pokusy ako magnet priťahuje 
kovové predmety ako napríklad 
klatku, kľúče, kovové spinky, ale-
bo ako padá k zemi nejaký pred-
met. Skúsili si aj prístroj, ktorým 
vieme merať silu a to silomer ako 
veľký školáci. Deťom sa hodina 
veľmi páčila boli šikovní siláci.

-mš-

Posedenie pri 
bylinkovom 

čaji
Šípky, mäta, medovka, lipa, šalvia 

a iné bylinky mohli deti ochutnať 
v podobe chutného bylinkové-
ho čaju. Dozvedeli sa ako sa čajík 
pripravuje, mohli ovoniavať jeho 
vôňu a tiež ho ochutnať aj so 
sladkým medom. Zdôraznili sme 
deťom jeho liečivé účinky a to, že 
v tomto zimnom období treba piť 
práve zdravý, bylinkový čaj a nie 
presladené, bublinkové nápoje. 
Zdravý nápoj škôlkárom chutil a 
hlavne nám rozvoňal celú škôlku. 

-mš-

Sila a pohyb

Poďakovanie
Chcel by som sa poďa-
kovať členom kultúrno-
-športovej komisie, po-
slancom a  všetkým tým, 
ktorí sa podieľali a aj na-
ďalej sa budú podieľať 
na akciách Obce Muráň. 
Ďakujem Vám za Vašu 
pomoc a  za Váš voľný 
čas, ktorí ste strávili pri 
organizovaní. 

Ján Huťan
poslanec OZ

Pozvánka
ZO SZPB Vás pozýva na 
72. výročie oslobodenia 
obce dňa 26. januára 
2017 o 17.00 h. pri obec-
nom úrade v Muráni

Obecný 

ples
Obec Muráň Vás pozýva 
na Obecný ples, ktorý sa 
uskutoční 22. februára 

2017 v sále KD v Muráni. 
Vstupné je 15 €/osoba. 

Do tanca Vám bude hrať 
skupina Roland z Čirča. 

Pozvánka
Obec Muráň Vás pozýva 
na X. ročník Vianočného 
turnaja v stolnom tenise, 
ktorý sa uskutoční 26. 
12. 2016 v telocvični ZŠ 
s MŠ Muráň. Kategórie: 
muži, ženy. Štartovné: 
1 €.

Pozvánka
Obec Muráň a TJ Tatran 
Muráň Vás pozývajú na 
39. ročník Zimného pre-
chodu Muránskou plani-
nou, ktorý sa uskutoční 
11. februára 2017. 
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Dňa 20. októbra 2016 sa v priestoroch Zvo-
lenského zámku vo Zvolene zišlo 20 seniorov 
na Krajskej prehliadke v umeleckom predne-
se poézie, prózy a  vlastnej tvorby. Revúcky 
okres úspešne reprezentoval náš spoluobčan 
pán Mgr. Juraj Kochjar, ktorý sa prezentoval 

svojou vlastnou tvorbou, básňou Mama. 
Prednes recitátorov svedčil o  ich bohatých, 
ale aj interpretačných skúsenostiach, udivo-
val obsahovým posolstvom, kvalitou pamä-
te i  spisovnou rečovou kultúrou. Najstarším 
účastníkom bol 84 ročný p. Dubovský. Náš 

pán Mgr. Juraj Kochjar postúpil na celoslo-
venskú prehliadku do Nitry. Na záver boli 
recitátorom odovzdané diplomy a spomien-
kové darčeky. 

Mária Vrbjarová

Na konci roku 2016 máme v  našej obci ďalšiu 
knihu, ktorej autorom je muránsky rodák. Po 
dielach Glockových, Hlodákových či Bábelo-
vých pribudla nám knižná prvotina Mgr. JURAJA  
KOCHJARA (1937) pod názvom SEMIENKA PRE  
ŽIVOT. Skladá sa z  dvoch častí, v  prvej sú verší-
ky venované deťom a  druhá obsahuje poetické 
reflexie, veršované vyznania orientované nám 

dospelým. Už pri prvom stretnutí s  týmto viac 
ako 100 stránkovým dielom vás pri každom texte 
očaria aj kresby známeho revúckeho výtvarníka 
Mgr. VINCENTA  BLANÁRA (1934). Mnohé dýcha-
jú láskou k prírode, viaceré sú vyjadrením obdi-
vu ku kultúrno-historickým pamiatkam Gemera. 
V Muráni sme túto novú predvianočnú - advent-
nú knihu krstili semenami slnečnice a svojich päť 

minút slávy pred Majstrom N a Mikulášom som 
si 4. decembra 2016 na námestí užila aj ja ako jej 
krstná mama. Nuž teda, SEMIENKAM prajeme 
úspešný štart do vašich príbytkov, k deťom i do-
spelým, ktorí sa slovami nášho básnika vedia tešiť 
aj z maličkostí. 

Mgr. Ružena Svoreňová

V  prvom rade chcem v  mene 
občanov zablahoželať našim 
úspešným reprezentantom na 
podujatí v  Jelšave, o  ktorom 
písala p. Mgr. Struhárová (č. 5, 
2016, s.4). Skupinu Leven-
da a jej repertoár 
už v  Muráni 
dôverne po-
známe, viackrát 
sa nám predsta-
vili aj heligonkári - súrodenci 
Jarko a  Janko Spišákovci, avšak 
by sme si radi častejšie vypoču-
li aj strieborné spevácke dueto 
Michala a  Juraja Regendovcov 
a hlavne zlatého sólistu Ing. Jo-
zefa Kubiša, ktorý síce spieva 
v  skupine Levenda, ale aj v  na-
šej obci sa tešíme na jeho in-
dividuálny folklórny prejav. Je 
skutočne obdivuhodné, koľko 
našich dôchodcov sa realizuje 

v  rôznych oblastiach kultúrne-
ho života v obci i mimo nej. Pri 
tejto príležitosti považujem za 

vhodné vyzdvihnúť 
napr. aktívnu pani 
ANNU  VRBJARO-
VÚ (1947) z  Mu-
ráňa, pochádza-

júcu z  Pohorelej, ktorá 
za svojím koníčkom - spevom 
pravidelne dochádza do Revú-
cej a tiež nás vlastne na rôznych 
podujatiach dôstojne repre-
zentuje, hoci pôsobí v  revúckej 
speváckej skupine. Držíme prsty 
všetkým dôchodcom, ktorí sa 
neboja zviditeľniť a svojmu oko-
liu i  sebe dôrazne naznačiť: „Ja 
to ešte dokážem, zvládnem to!“

-RS-

SEMIENKA PRE ŽIVOT určené deťom i dospelým

V Muráni sme krstili knihu JURAJA KOCHJARA
s ilustráciami VINCENTA BLANÁRA

Seniori 
recitujú

Na kultúrnom podujatí Roztratené 
zrnká v novembri 2016 Muránčanov 
reprezentovali aj dve babky v úcty-
hodnom veku medzi 85 - 90 rokov. 
Pani MARGITA SKLENÁRIKOVÁ - 89 
ročná členka folklórnej skupiny Le-
venda a nečakane aj 86 ročná pani 
GIZELA BEŇOVÁ. Pani MARGITKA 
v  spomienkach sia-
hala najmä do svo-
jich dievčenských 
rokov v  rodnej Mu-
ránskej Lehote, kde 
si ju vyhliadol budú-
ci manžel František 
Sklenárik z  Muráňa. 
Lehoťania radi dáva-
li príučku mládencom z  okolitých 
obcí. V ich dedine napr. odnepamäti 
stavali dievkam popred domy tzv. 
máje - brezy so stuhami. Muránča-
nia tento zvyk neuznávali a neváhali 
likvidovať už postavené v  sused-
nej obci. V  obci Muráň sa stavaniu 
májov venuje pár mladých ľudí iba 
v posledných desaťročiach. 

Pani GIZKA BEŇOVÁ nás okrem 
iného priučila pravidlám kšeftu, 
teda ako lacno podnikať a  pritom 
uspieť - získať. Všetkým nám utkvel 
v  pamäti jej príbeh zo školských 

rokov. Doma často varievali fazuľu 
alebo bôb, lebo iného veľmi ne-
bolo. Gizka s  dušou malej podni-
kateľky pohla rozumom a  jedávala 
iba polievku. Fazuľu z  nej vraj vždy 
iba olízala a  vkladala do kornútika, 
ktorý si vyrobila z  papiera. V  škole 
potom kornútiky ponúkala ako cuk-

ríky, vymenila ich za 
desiatu, napr. chlieb 
s  maslom, ktorý de-
ťom zo zámožnejších 
rodín pripravovali 
každý deň starostlivé 
mamy. Pani Gizela so 
značnou dávkou hr-
dosti o  sebe vyhlási-

la, že takto ona vedela kšeftovať už 
v detstve. 

Obe tieto pozoruhodné panie vy-
chovali s manželmi po tri deti - rov-
nako: dcéru a dvoch synov, tešia sa 
už nielen z vnúčat, ale aj pravnúčat. 
Pamätajú si toho mnoho, ba čo viac, 
humor rozdávajú plným priehrštím. 
K  ich optimistickému životnému 
štýlu záverom ešte naše želanie“ 
„Prajeme Vám hlavne dobré zdra-
vie!“

- RS -

Súťažná prehliadka 
spevákov...

Čitateľské echo

Babky 
z lásky 

k tradíciám
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Na zábere: František Vrbjar ako vojenský pilot a radista z 50 tých rokov 20. 
storočia.

Muránska planina je mohutné horstvo, ktoré 
dokáže zachytiť veľké množstvo dažďovej vody 
a  potom ňou zásobovať muránske vyvieračky. 
Najväčšia je pod Muránskym hradom na Spiš-
skom, potom za Hrbami, na Pasekoch, v Pastovní-
ku a v Hrdzavom. V nejakej múdrej hlave vznikol 
nápad zachytiť túto kvalitnú vodu do Murán-
skeho skupinového vodovodu a  zásobovať ňou 
skoro celú Muránsku dolinu. Predpokladám, že 
výstavba začala v roku 1948, pretože si skutočne 
pamätám, že v  roku 1949 už výstavba pokračo-
vala plným prúdom. Do Muráňa prišiel z východ-
ného Slovenska pán Guláš so svojím synovcom, 
ktorí riadili celú výstavbu vodovodu. Synovec 
bol mladý slobodný chlapec, ktorý sa aj v Muráni 
oženil. Zobral si za manželku dievča z Muránskej 
Lehoty. Dobre si pamätám, ako pokračovali prá-
ce na zachytenie vyvieračky pod hradom. O tejto 

vyvieračke kolovala v Muráni povesť, že na hrade 
hodili do studne kačku, ktorá vyplávala do tej-
to vyvieračky. Z  tejto vyvieračky vytekalo veľké 
množstvo vody, priam veľký potok, ktorý tiekol 
celým Spišským a cez laz a poniže píly sa zlieval 
s ďalším potokom z Pastovníka a z Hrdzavej do-
liny. Práce na zachytenie vyvieračky pod hradom 
prevádzali prevažne Rómovia z  Muráňa. Spod 
Príslopa pod hrad je pomerne ďaleko, preto Ró-
movia skupovali bicykle po Muráni aj okolí, išlo 
o staré bicykle, lebo nových v obchodoch ešte ne-
bolo. Ja som mal v tom čase 15 rokov a na dvore 
sme mali prázdny starý dom. V tom som si zriadil 
dielňu so zverákom, kde som tieto staré bicykle 
naším Rómom opravoval a učil som ich aj bicyk-
lovať, aby tak mohli každý deň vyrážať do práce 
po Muránsky hrad na bicykloch, lebo pešo to 
bolo dosť ďaleko. Spomínam si na niektoré mená 

týchto Rómov: Ďuro, Gejza, Filip, boli to praco-
vití Rómovia. Pri výstavbe vodovodu mal dobrú 
prácu aj náš otec, ktorý bol povozník. Na koňoch 
vozil z celého okolia Muráň dobre premytý riečny 
piesok, lebo betón, ktorý prišiel do styku s vodou, 
ktorá tiekla do vodovodu musel byť čistý.

Pri výstavbe Muránskeho skupinového vodovo-
du sa zachytila voda z vyvieračky za Hrbami aj na 
Pasekoch. Táto voda tečie cez Muránsku Lehotu 
do Muránskej doliny a jedným potrubím aj do zá-
sobníka nad Fabrikou, ktorou je zásobovaný aj sa-
motný Muráň samospádom. Kým nebol v Muráni 
vodovod, v každom dvore bola studňa, ktorej vo-
dou boli zásobovaní obyvatelia aj dobytok. Uply-
nulo už cca 66 rokov a Muráň aj Muránska doliny 
užíva kvalitnú vodu z Muráňa.

Ing. Ladislav Kováč

Občanov s  týmto priezviskom 
možno najprv rozdeliť do dvoch 
skupín: Vrbjar alebo Vrbiar. Ja bu-
dem používať verziu s písmenom J, 
lebo vo výslovnosti nejde o rozdiel, 
horšie je to s  rozlišovaním nosite-
ľov tohto mena. Pani poštárka však 
nemá s tým problém, ak je v zásielke 
číslo domu. V minulosti v Muráni sa 
využívali okrem priezviska aj príme-
nia a  tých bolo v  prípade Vrbjarov-
cov viac ako desať. 

Najviac VRBJAROVCOV žilo na Vyš-
nom konci. Oproti penziónu bývali 
od MRNĎÁKA. Manželia František 
a  Anna vychovali dve deti: Petra 
a  Darinu. Najznámejší muránsky 
vtipkár, ktorý rád zveličoval, svoje 
príbehy prifarboval výmyslami a ne-
zmyslami bol známy ako „bašík od 
MRDEKA“. V  blízkosti kríža pri rieke 
žila gazdovská rodina od HENČA so 
synmi Františkom a Jánom.

Na ulici, kde žije p. Ľubomír Ada-
mec, boli známe hneď tri rodiny Vrb-
jarovcov. V jeho dome žili od ROŠKU 
s dcérami Emíliou, Máriou a Jánom, 
ktorý bol v  roku 1960 predsedom 
MNV v Muráni. Dnes ešte evidujeme 
jeho manželku pani Emku. V blízkos-
ti Vrbjarovcov od Rošku stojí dom 
od VENĎEĽA. Manželia Ján a  Paulí-

na tam vychovali štyri deti: Emíliu, 
Jána, Jozefa a  Františka. Otecka p. 
Ing. Soničky Haššovej volali Ferko 
od VRBJARKY. Len málo kto vie, že 
bol vojenským pilotom a  radistom 
na Morave, kde slúžil 10 rokov. Lietal 
na prúdovom lietadle L-29 Delfín. 

Na Majeri zase žili Vrbjarovci od 
RUSA, lebo domáca pani mala ruské 
korene. Boli to vlastne starí rodičia 
Janky a  tragicky zosnulých bratov 
Ivka a  Števka. Na nižnom konci žili 
od VEROŇÁKA s  tromi synmi: Jura-
jom, Jánom a  Františkom. Na kon-
skej ulici u  POVRAZŇÍKA pani Oľge 
a Jánovi sa narodila Olinka a Mirko. 
Bezdetní pani Mária a  Pavol Vrbja-
rovci od ŤAPŠÁRA bývali v blízkosti 
Hôrky – smerom do Muránskej Le-
hoty. Pani Mariška bola obľúbenou 
kuchárkou v základnej škole. V Mu-
ráni sa ešte objavili aj Vrbjarovci 
z Lehoty a tu sme ich zviditeľnili ako 
od VRBJÁRA.

Dnes, keď sa nás niekto opýta, 
kde bývajú Vrbjarovci, už to je oveľa 
jednoduchšie. Je ich menej a  stačí 
pridať meno: Peter, František, Emka, 
Števko, Marika, Juraj a Miroslav. Však 
ste hneď vedeli, ktorú rodinu mám 
na mysli?

Mgr. Ružena Svoreňová

HISTORICKÉ OKIENKO

VRBJAROVCOV BOLO NEÚREKOM!

Muránsky skupinový vodovod

Foto archív RS. Zľava tretia stredoškoláčka EMÍLIA VRBJAROVÁ „od VENDEĽA“. 
Česť jej pamiatke!

Foto: Ľ. ADAMEC. Vpravo pani EMÍLIA 
ADAMCOVÁ, rod. VRBJAROVÁ „OD 
ROŠKU“ – sestra p. JÁNA VRBJARA 
– predsedu MNV (1960)  Česť ich pa-
miatke!

Na zábere z roku 1940 sú mladé diev-
čatá – zľava Margita Sojáková (vyd. 
Hajdúková) a BARBORA VRBJAROVÁ 
– KARTUNKA - pracovníčky píly. Borka 
mala dom na Vyšnom konci oproti 
Krštieňovcov (od Jaša). Bola slobod-
ná, jej najbližší príbuzní – rodina JAR-
KA ŠTEFAŇÁRA (sestra jeho mamy).
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Zaslúžia si to!
CHVÁLIME
Vianočný stromček

Mnohí z Vás iste netušili, odkiaľ sa 
nám tohto roku objavil na námestí 
vianočný stromček. Všetci sme 
okolo neho prechádzali a ani sme 
si neuvedomovali, že tam je. Náš 
stromček sa presunul na námestie 
len o pár metrov. Nachádzal sa na 
dvore domu „u Ďordeviča“. Za jeho 
presun môžeme poďakovať pánovi 
Pavlovi Vrabcovi a  pracovníkom 
obce. Ďakujeme! Aj keď nie je 
najväčší, aký sme mali, je krásny 
určite nám robí radosť. 

Bc. Jana Hajdúková

HANÍME
Krádeže sa nevyhýbajú ani 

miestam posledného odpočinku
Nedávno sme si uctili pamiatku 

Všetkých svätých. Cintoríny 
boli plné ľudí. Príbuzní si prišli 
zaspomínať a  uctiť si pamiatku 
na svojich blízkych zosnulých. 
Hroby sa snažili na sviatky 
vyzdobiť čo najkrajšie, stálo to aj 
nemalé peniaze. Mnohí boli veľmi 
rozčarovaní, keď prišli na druhý 
deň a na  hroboch ich príbuzných 
chýbali kvety, kahance. Niekoľkí 
občania nám prišli oznámiť na 
obecný úrad, že im na cintoríne 
ukradli kvety v  črepníkoch. Boli 

Muránske noviny vychádzajú už 9. rok. Čitatelia z  Muráňa 
i blízkeho okolia stále po nich pátrajú. V predajni COOP  JEDNOTA 
na námestí ich zákazníci rýchlo vykúpia, na ďalší záujemcovia 
si ich môžu zadovážiť u Bc. JANY  HAJDÚKOVEJ, ktorá je teraz 
poverená ich vedením, resp. prípravou novín do tlače. Ochotne 
vám však vyjde v ústrety aj pracovníčka sekretariátu na Obecnom 
úrade v Muráni pani JANKA  ŠIBALOVÁ, ktorá stála už pri zrode 
Muránskych novín v  júni 2008. Milovníci INTERNETU, ak budú 
trochu trpezlivejší, vždy objavia naše obecné noviny aj tam. 
Noviny vychádzajú pomerne pravidelne každé dva mesiace, 
teda spolu šesť čísel v  roku. Priaznivých ohlasov má naša tlač 
neúrekom. Aj keď neprechádzajú jazykovou úpravou, výrazné 
gramatické nedostatky sa v  nich neobjavujú. Záverom ešte 
odkaz prispievateľom: Adresu nájdete úplne na konci poslednej 
strany. Neváhajte svojimi príspevkami, zábermi podporiť v roku 
2017 jubilejný 10. ročník Muránskych novín. 

Mgr. Ružena Svoreňová

Diplom
V  posledných novinách sme Vás informovali o  významnom ocenení 

pánov Kubaška a  Antala za ich agátovicu, no do uzávierky čísla sa nám 
nepodarilo získať diplom. Tak to napravíme a  tento diplom Vám teraz 
ukážeme. 

-JH-

rozhorčení, čoho sú niektorí ľudia 
schopní. Zneužiť úctu živých voči 
svojim mŕtvym. Kvety sú vždy 
symbolom. Keď ich niekto zničí 
na cintoríne, je to svätokrádež. 
To dokážu spraviť iba bezcitní 
ľudia! Neviem, či sa zlodej(ka) 

zamysleli   nad tým, ako sa cítili   
príbuzní zosnulého, keď uvideli 
znehodnotený hrob! Je možné 
sa tešiť z takto získaných kvetov?! 
Stojí to zlodejovi(ke) za to, aby 
mal veľkú hanbu na celú dedinu 
a  každý si mohol na neho(ňu) 

ukázať prstom. Veď pred svojím 
svedomím neujde. Chrániť sa pred 
zlodejmi je veľmi ťažké.  Prosíme 
Vás, ak uvidíte zlodeja, nahláste to 
ihneď na obecnom úrade!

Ing. Soňa Haššová

Muránske 
noviny? Kto 

hľadá, nájde!
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Súťaže deti Plameň:
•	 29. mája 2016 - Hasičská súťaž plameň v Jelšave (1. miesto 
a postup na Krajské kolo)
•	 18. júna 2016 - Krajské kolo plameň v Málinci

Súťaže dorastenky:
•	 4. júna 2016 - Hasičská súťaž OHL a previerky pripravenosti 
v Ratkovej (1. miesto)
•	 12. júna 2016 - Hasičská nočná súťaž a OHL v Jelšave (1. 
miesto)
•	 25. júna 2016 - Hasičská súťaž a OHL v Rákoši (1. miesto)
•	 16. júla 2016 - Magnezitovce (1. miesto)
•	 17. september 2016 - Hasičská súťaž a ukončenie OHL v Ge-
merskej Vsi
- súťaž o gemerský pohár (2. miesto)
- Okresná hasičská liga - OHL (1. miesto)
Celkovo dievčatá na OHL získali 1. miesto.
Zloženie tímov:
plameň deti: Viktória Senková, Lucia Melicherová, Sára Krštieňo-
vá, Kamila Čipková, Timea Velková, Zoja Lukášová, Saša Krištofo-
vá, Miriam Sokolová, Sokolová, Stela Laurenčíková
dorastenky: Nikola Nociarová, Ludka Astalošová, Via Ružiaková, 
Radka Adamčiaková, Petra Laurenčíková, Dida Petrášová, Jarka 
Slamčíková, Lujza Lauderová. 

Katarína Krštieňová

Vianoce sa u skautov jednoznač-
ne spájajú aj s tradíciou roznášania 
svetla z Betlehema. História Betle-
hemského svetla siaha pomerne 
ďaleko do minulosti, kedy bolo ešte 
slovo skaut neznámym pojmom. 
K tejto veľmi milej, príjemnej a lás-
kyplnej akcii sa pripojili aj dobro-
voľní hasiči z okresov Rožňava a 
Revúca.

Napriek tomu, že toto svetielko je 
na Slovensku už dvadsiatysiedmy 
raz, v našom okolí o tom ľudia veľa 
nevedia. V sobotu 17. 12. 2016 sa 
na vlakovej stanici v Plešivci stretli 
dobrovoľní hasiči z Čiernej Lehoty 
(okres Rožňava), Jelšavy a Muráňa 
(okres Revúca), aby odpálili Betle-
hemské svetlo od skautov cestujú-
cich v rýchliku Gemeran a potom 
následne aby potešili Svetlom po-
koja príbytky v našom malebnom 
Gemeri. 

Po prinesení svetla do Čiernej 
Lehoty bolo možné odpálenie si v 
sále Kultúrneho domu a následne 
je sprístupnené až do zhasnutia v 
rodinnom dome rodiny Terraiovej v 
Čiernej Lehote. Ak bude mať niekto 
záujem, môže sa kľudne ohlásiť a 
svetlo si odpáliť. 

Dobrovoľní hasiči z Muráňa šírili 
Betlehemské svetlo v nedeľu, 18. 
decembra 2016, kedy zavítali na 
sväté omše do rímsko-katolíckych 
kostolov v Muráni, Muránskej Dlhej 
Lúky a Muránskej Lehote.

Svetlo pokoja a mieru z Betlehema 
je jednoduchým a zároveň krásnym 
symbolom, aby sme sa sami snažili 
budovať pokoj a mier v našich živo-
toch i v našom okolí. Každé odpá-
lenie svetielka odkazuje ďalej tiché 
prianie, aby sa pokoj a mier šírili v 
ľudských srdciach.

zdroj: www.majgemer.sk

Betlehemské svetlo

Hasiči
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Narodili sa
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

Opustili 
nás

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

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. 1/2017 je 16. február 2017. Tešíme sa na spoluprácu.

Oslávenci 
50 rokov

Dušan Kálna

55 rokov
Pavel Kochjar

Miroslav Sklenárik
Belo Beňo

Slávka Vrbjarová

60 rokov
Ján Hrbáľ

65 rokov
Zdenka Sklenáriková
Slavomíra Kubišová

Oleg Martinove
Katarína Matajzová

70 rokov
Gizela Kissová

Ján Gilk
Ján Berente

František Frandel

85 rokov
Alžbeta Hrbáľová

85 rokov
Pavel Kochjar

Šimon Soják

Margita Kochjarová
Mária Anderková

Peter Sklenárik

Novoročné želanie
Do nového roku vykročme 
odvážne!
Prácu, hojnosť všetci si 
doprajme,
želajme si lásku i šťastie 
v rodine.

Užime si v dobrom zdraví 
detstvo, mladosť i starobu
v našom rodnom kraji.

Nech sa nám všetkým darí)

Stáli čitatelia a priaznivci 
Muránskych novín

Mirec Svoreň so Zuzkou

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte
„ Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi“

	 Poskytovateľ finančnej dotácie:
	 Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia:
26 738,00 EUR  

Účel použitia finančnej dotácie:
Ochrana verejného zdravia s cieľom zvýšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o závislostiach, a tak  porozumieť 

rizikám súvisiacim so zneužívaním drog a dopadu škôd na spoločnosť.

Realizácia projektu: 
8/2016 - 12/2016

Cieľ projektu:
Je zameraný na prioritné oblasti podpory komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi, a to: 

- podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou skupinou - realizácia 
stretnutí a dohoda o budúcej dlhodobej medzinárodnej spolupráci,

- podpora vzdelávacích aktivít pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky - výcvik vlastných 
odborníkov pracujúcich s ohrozenou skupinou v terapii závislostí pomocou zmeny schém (maladaptívne schémy a 

copingové štýly v závislosti jedinca), 
- organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike - edukácie odbornej verej-

nosti v problematike komplexnej prevencie závislostí formou prednášok, diskusií a workshopov,
- podpora programov a aktivít na odborne garantovanú resocializáciu – rozšírenie spolupráce a vydanie brožúr o  

akreditovaných resocializačných zariadeniach v SR pre pacientov aktuálne v liečbe.

Cieľová skupina projektu:
- odborníci OLÚP, n.o. Predná Hora a odborníci zahraničných zariadení s podobným zameraním (Klinika adikto-

logie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4 v Prahe, Česká republika)
- zamestnanci OLÚP, n.o. Predná Hora (lekári, psychológovia a psychoterapeuti) so zameraním na výcvik terapie

- odborná verejnosť - ambulantní psychiatri, pedopsychiatri, praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre 
dospelých, psychológovia 

- pacienti aktuálne v liečbe a v doliečovacom procese

Miesto realizácie projektu:
- OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj

- Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4 v Prahe , Česká republika
- akreditované resocializačné zariadenia v SR

- Liptovský Mikuláš
- Trenčín, Trnava, Nitra

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň

Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk , www.olup-prednahora.sk

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie  na podporu proti-
drogových aktivít pre rok 2016.“


