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V  skoré sobotné ráno 11. 02. 

2017 sa muránske námestie zača-
lo hemžiť lyžiarmi - bežkármi, kto-
rí ako prví už o 730 h. odchádzajú 
autobusom na Javorinu, kde po 
slávnostnom privítaní a  obozná-
mení sa s  trasami vydávajú sa za 
pravého zimného a veľmi pekné-
ho počasia „ako na objednávku“ 
krásnou zasneženou krajinou na 
Veľkú Lúku - Lopušné - Havranné 
- Studňu, kde ich čaká prvá ob-
čerstvovacia stanica. Tu sa cesty 
rozdeľujú. Zdatnejší pokračujú 
cez Kadak - Hlinačky - na Vyšnú 
Kľakovú, kde je druhá občerstvo-
vacia stanica a cez Faškov vršok - 
Priehalinu - Mátožnú prichádzajú 
do Muráňa. Ostatní odchádzajú 
zo Studne cestou späť cez Fergľo-
vú odkiaľ sa už iba peši cez Veľkú 
Lúku dostávajú do Muráňa. Aj 
keď terén a  snehové podmienky 

Zimný prechod Muránskou planinou - 39. ročník

boli náročné, odozva a  radosť zo 
zvládnutia 20 resp. 35 km trasy 
bola zjavná, plná emócií pri roz-
právaní svojich zážitkov medzi 50 
bežkármi. 

Peší turisti, medzi ktorými boli aj 
hostia z  družobného mesta Fryš-
ták a  účastníci takmer z  celého 
Slovenka, ktorých postupne vyvá-
žali autobusy na Javorinu, prešli 
potom cestou na Veľkú Lúku, kde 
si mohli pozrieť stádo koní a  po-
kračovali na Maretkinú, kde ich 
čakalo príjemné posedenie s dob-
rým občerstvením. Neradi sa lúčili 
s  pekným prostredím, ale čakal 
ich ešte náročný návrat cez Mu-

ránsky hrad do ZŠ v  Muráni, kde 
sa podával guláš s občerstvením. 

Zvládnutie tak veľkého poduja-
tia si vyžaduje dobrú prípravu. Veď 
uspokojiť vyše 640 účastníkov nie 
je maličkosť. A preto je potrebné 
poďakovať všetkým organizáto-
rom na čele so starostom obce p. 
Ing. Romanom Goldschmidtom, 
členom kultúrno-športovej komi-
sie pri OZ, pracovníkom Lesných 
správ a  ďalším nemenovaným 
pomocníkom, ktorí sa na úspechu 
tohto podujatia podieľali. 

Všetci už teraz vyslovili prianie 
stretnúť sa v  zdraví o  rok pri ju-
bilejnom 40. ročníku, na ktorého 
príprave sa už začalo pracovať. 

Za všetkých účastníkov ďakuje 
Pavol Mlákay
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Rozhovor so starostom 
obce Muráň

V novembri Vám minula polovica 
volebného obdobia, ako hodnotíte 
svoje pôsobenie vo funkcii starostu, 
čo ste dosiahli a čo ešte plánujete 
dosiahnuť? 

Hodnotiť by to mali obyvatelia obce, či 
sa v obci niečo udialo, postavilo, opravi-
lo... Vstup do nového volebného obdo-
bia sme začali výstavbou budovy Ko-
munitného centra, na ktorú sme získali 
nenávratný finančný príspevok z ROP 
vo výške 263 tis. EUR. Následne sme 
cez Národný projekt Komunitné centrá 
zamestnali piatich pracovníkov, a neskôr 
cez Národný projekt Podpora vybraných 
sociálnych služieb krízovej intervencie 
na komunitnej úrovni tri pracovníčky, 
ktoré sú k dispozícii pre našich občanov 
pri riešení rôznych problémov. Posky-
tujú im dostupné, štandardizované od-
borné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity 
realizované v oblasti podpory sociálnej 
inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej 
situácií, ohrozených sociálnym vylúče-
ním alebo s obmedzenou schopnosťou 
sa spoločensky začleniť a samostat-
ne riešiť svoje problémy. Komunitné 
centrum môžu využívať rôzne skupiny 
občanov, či sú to už marginalizované 
rómske komunity, dôchodcovia, matky 
s detičkami, alebo športovci. 

Pokračovalo sa pri rekonštrukcii areálu 
Muránskeho hradu, ktorému chceme 
prinavrátiť čiastočnú podobu z minu-
losti.

Po niekoľkoročnom reštaurovaní sa 
koncom roka 2015  prinavrátila do obce 
socha sv. Jána Nepomuckého, na ktorej 
opravu prispelo Ministerstvo kultúry Slo-
venskej republiky. Socha bola poškode-
ná poveternostnými vplyvmi ešte v roku 
2009 a degradáciou kamennej hmoty 
došlo k jej prelomeniu na deväť častí. 

Rok 2016 sa niesol hlavne v zname-
ní výročí: 745 výročia prvej písomnej 
zmienky o Hrade Muráň a 695. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Muráň. 
Sami ste boli svedkami udeľovania obec-
ných vyznamenaní pre občanov, ktorí sa 
zaslúžili o rozvoj obce, či už v oblasti kul-
túry, športu, výstavby obce, alebo šírenia 
jej dobrého mena doma a v zahraničí. 
Členovia obecného zastupiteľstva pri-
stupovali k jednotlivým návrhom obyva-
teľov obce veľmi zodpovedne a myslím 
si, že ocenenia sú v správnych rukách. 
Súčasťou osláv bol aj bohatý kultúrno-
-spoločenský program pre všetky vekové 
kategórie. Aj v roku 2016 sa pokračovalo 
na rekonštrukcii a postupnej revitalizácii 
Hradu Muráň, kde našlo zamestnanie 18 
uchádzačov z radov nezamestnaných, 
nakoľko sa jednalo o Národný projekt- 
Obnova kultúrneho dedičstva cez ne-
zamestnaných. Práve tu badať najväčší 
progres, ktorí oceňujú návštevníci hradu. 
Každým rokom sa tu niečo zrekonštruuje 
tak, aby návštevníci mohli získať pred-
stavu, ako mohol hrad niekedy vyzerať. 
Celá táto aktivita sa uskutočňuje v úzkej 
spolupráci s Krajským pamiatkovým 
úradom v Banskej Bystrici, pracovisko 
Lučenec, Štátnou ochranou prírody 
Správou Národného parku Muránska 
planina, ako aj so správcom pozemku 
Lesmi SR, š.p. OZ Revúca. Uskutočnila sa 

rekonštrukcia miestnej komunikácie - 
Konská ulica. Každoročne organizujeme 
Zimný prechod Muránskou planinou, 
Horský duatlon, spoluorganizujeme 
Ródeo. Kultúrno-športová komisia je asi 
najvyťaženejšou z komisií pracujúcich 
pri obecnom zastupiteľstve. Určite to 
nie sú všetky aktivity, ktoré sa v obci 
v priebehu predchádzajúcich dvoch 
rokov uskutočnili, je ich podstatne viac. 

A plány do budúcna? Koncom minu-
lého roku nám bola schválená Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na 
Opravu kultúrneho domu vo výške 
necelých 208 tis. EUR. Cieľom projektu 
je zateplenie obvodového plášťa bu-
dovy, výmena okenných a dverových 
otvorov, ako aj výmena a zateplenie 
strechy budovy. S prácami začneme 
po kontrole verejného obstarávania zo 
strany poskytovateľa finančného prí-
spevku. Taktiež sa uchádzame o príspe-
vok z Ministerstva kultúry SR na obnovu 
a rekonštrukciu hradu Muráň. 

Na rokovaní vlády Slovenskej republi-
ky dňa 13. 09. 2016 v Revúcej bol schvá-
lený Akčný plán rozvoja okresu Revúca. 
Cieľom Akčného plánu je postupné zni-
žovanie vysokej miery nezamestnanosti. 
V uvedenom dokumente sú navrhnuté 
projektové zámery aj za našu obec, 
ktoré do budúcna napomôžu vytvoriť 
pracovné miesta  pre našich občanov, 
či už v oblasti služieb, cestovného ruchu, 
turizmu, spracovania drevnej hmoty, 
poľnohospodárstva.

Už zakrátko by mala byť otvorená 
v obci pobočka verejnej lekárne, ktorá 
pomôže našim občanom, vlastne ich 
odbremení od dochádzania za liekmi do 
Revúcej. Túto službu asi najviac ocenia 
naši seniori.

Našim cieľom je aktívne využívať fi-
nančné zdroje z prostriedkov Európskej 
únie či už v oblasti ochrany životné-
ho prostredia, nakladania s odpadmi, 
ochrany pamiatkového fondu, atď. Preto 
sledujeme vychádzajúce výzvy a snaží-
me sa na ne reagovať, aby sme pripra-
vili projekty ktoré zlepšia nielen životnú 
úroveň našim občanom.

Aj touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať poslancom obecného zastupi-
teľstva, členom komisií ako aj ostatným 
občanom ktorí pomáhajú pri organizo-
vaní akcií pod hlavičkou obce. Viem, že 
to nemajú zo strany niektorých skupín 
obyvateľstva ľahké, lebo najjednoduch-
šie je kritizovanie a hľadanie chýb.

Muránčanov asi najviac zaujíma, 
aké plány máte s domom „U Ďorde-
viča“? 

Som veľmi rád, že poslanci obecného 
zastupiteľstva rozhodli o kúpe tejto 
nehnuteľnosti. Našim cieľom je obnoviť 
tradíciu pečenia Muránskych buchiet. 
Momentálne tam prebiehajú rekon-
štrukčné práce, opravujú sa podlahy, 
dávajú sa nové stierky, obklady, dlažby. 
Priestor chceme taktiež využiť ako také 
malé múzeum, lebo je tam zachovaná 
pôvodná pec v ktorej sa piekol v Muráni 
chlebík. Projektový zámer Muránske 
buchty bol schválený Rozvojovou ra-
dou okresu Revúca vo výške 23 tis. EUR. 
Naším zámerom je taktiež vo dvore 

vybudovať detské ihrisko s preliezkami  
pre našich najmenších. Žiadosť na tento 
projekt bola zaslaná na Banskobystrický 
samosprávny kraj. O jej osude budú 
rozhodovať poslanci za náš okres zvo-
lení v regionálnom zastupiteľstve. Celý 
objekt by sme chceli neskoršie zatepliť 
a možno do budúcna na poschodí pri-
praviť priestor pre stretávanie dôchod-
cov, alebo knižnicu s čitárňou. Možností 
na jeho využitie ja viacero.  

Čo bolo, resp. je najťažšie na práci 
starostu obce?

 Práca s ľuďmi. Reagovať na ich potre-
by, na ich nelichotivú sociálno-ekono-
mickú situáciu. 

Aké sú podľa Vás pozitíva a negatíva 
života v obci Muráň? 

Pozitíva, hlavne je to prostredie, prí-
roda, ktorú nám závidí množstvo ľudí. 
A negatíva, je to postoj ľudí k životnému 

prostrediu, k obecnému, ale aj súkrom-
nému majetku. 

Zisťujete a analyzujete potreby ob-
čanov našej obce? (prostredníctvom 
komisií obecného zastupiteľstva, 
rozhovormi, spoločnými stretnutia-
mi…)?

Áno. Hlavne je to na neformálnych 
stretnutiach. Mnoho ľudí nechodí na 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 
nevedia o čom sa rokuje, a preto ma 
zastavujú na ulici a pýtajú sa na rôzne 
veci, ktoré ich zaujímajú, alebo aj ťažia. 
Nájde sa tam mnoho inšpiratívnych 
nápadov, ktoré sa žiaľ nedajú všetky 
zrealizovať či už z fi nančných dôvodov, 
alebo nám to nedovolí legislatíva. Tie, 
ktoré sú životaschopné, určite budeme 
postupne realizovať. 

Za rozhovor ďakuje Bc. Jana Hajdúková

Pečať rozvoja miest a obcí
Národné informačné stredisko 

(NiSSR) vyhodnotilo spomedzi 2926 
obcí a miest za rok 2016 obec Muráň 
ako obec s predpokladom stabilné-
ho rozvoja. Celkovo bolo pozitívne 
ohodnotených 30,2 % obcí a miest, 
kde vedenie samosprávy efektívne 
využíva fi nancie ako aj majetok pre 
trvalo udržateľný rozvoj. 

Hodnotil sa rating na základe eko-
nomických údajov, legislatívy, vráta-
ne rozpočtovej zodpovednosti, ďalej 
rozpočty obcí a miest z pohľadu 

plnenia príjmov a výdavkov, príj-
mové rozpočty z pohľadu závislosti 
príjmov na optimálnosti daní a po-
platkov, nenárokovateľných polož-
kách a taktiež výdavkové položky 
pre bežnú existenciu samosprávy, 
enviromentálne položky (energie, 
odpadové hospodárstvo), investičné 
aktivity a úvery.

Obec Muráň túto pečať získala aj za 
rok 2015. V tomto roku bolo pozitív-
ne ohodnotených 37,7 %.

- JH -
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

ZO ŽIVOTA ZŠ A MŠZO ŽIVOTA ZŠ A MŠ

Rok sa s rokom stretol a už tu máme 
posledný mesiac v  roku december. 
Na tento mesiac sa deti tešia, hlavne 
kvôli Vianociam, ale aj preto, že svo-
ju vládu prevezme ročné obdobie 
zima. Na sneh si však musia deti ešte 

Komunitné centrum (KC) Muráň aj 
v mesiaci február pokračovalo v akti-
vitách, ktoré malo či už krátkodobo 
alebo dlhodobo naplánované. Poda-
rilo sa nám skvalitniť spoluprácu so 
základnou školou, čo bolo na úžitok 
obom stranám.

Dôležitou súčasťou komunitnej 
práce je práca s deťmi. Vo februári sa 
nám podarilo prilákať viac detských 
klientov a  zintenzívniť prípravu do 
školy a aj záujmovú činnosť. V rámci 
prípravy na školskú dochádzku a vy-
učovanie si deti robili domáce úlohy, 
pripravovali si projekty, učili sa na pí-
somky alebo si dobiehali vymeškané 
učivo. V rámci motivácie detí KC Mu-

ráň po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ 
Muráň Mgr. Marčákovou zaviedlo pre 
najusilovnejších raz mesačne počíta-
čový krúžok. Deti si pripomenú, ako 
sa bezpečne pohybovať na internete, 
ako si „nezavíriť“ počítač, pozrú sa aj 
na stránky s hrami, ktoré rozvíjajú po-
zornosť, kreativitu a logické myslenie. 
V  rámci jarných prázdnin KC Muráň 
organizovalo Turnaj v  stolnom teni-
se a  stolnom futbale, Tvorivé dielne, 
Deň so spoločenskými hrami, Hádaj 
na čo myslím a pod. Spoločnými si-
lami sme popracovali aj na výzdobe 
komunitného centra. V marci sa totiž 
bude v Muráni konať regionálna po-
rada a navštívia nás pracovníci komu-

nitných centier z  Rožňavy, Dobšinej, 
Plešivca, Slavca, Rimavskej Soboty a 
Jelšavy.

Akcia, na ktorú sa tešili všetci, bol 
Maškarný bál. Deti si spolu s  tetou 
Jankou a  tetou Alenkou pripravili 
masky, pohostenie a  poobede si za-
súťažili a zatancovali pri hudbe. S prí-
pravou pohostenia prišli pomôcť aj 
mamičky. 

Pri plánovaní našej činnosti sme 
nezabudli ani na klientov – „dospe-
lákov“. Vo februári sme zorganizovali 
aktivitu „Vyplňovanie daňových pri-
znaní spojené s praktickou ukážkou“. 
Individuálne sociálne poradenstvo 
bolo tiež veľmi vyhľadávanou služ-

bou, ktorú zamestnanci KC poskyto-
vali na profesionálnej úrovni. Teší nás, 
že nám začali pomáhať aj dobrovoľ-
níčky z radov mamičiek našich detí. 

A  čo plánujeme ďalej? Spoločné 
posedenie pri príležitosti MDŽ, bur-
zu ošatenia, skrášľovanie prostredia 
okolo komunitného centra, Obec-
ného úradu, základnej školy, akcia 
„Lúskajme spolu mozgový oriešok“ 
a mnoho ďalších akcií.

Cieľom pre nás naďalej ostáva to, 
aby sa klienti nebáli prísť poradiť so 
svojim problémom, aby deti zistili, že 
voľný čas sa dá stráviť aj zmysluplne. 
KC Muráň je tu pre vás.

Zamestnanci KC Muráň

December v MŠ 

Február v Komunitnom centre Muráň

chvíľku počkať. Postupne sa začali 
pripravovať na Vianoce. Najprv sme 
si spoločnými silami v  škôlke na-
piekli chutné koláčiky. Deti miesili, 
miešali, vykrajovali a  tvarovali dob-
roty. Čochvíľa už rozvoniavali celou 
škôlkou vanilkové rožky a  medov-
níčky. Popri tom si deti pripravovali 
básničky, pesničky, vinše k  Viano-
ciam. Ani tento rok Mikuláš neza-
budol na Muránsku škôlku a zavítal 
aj tu spolu s  anjelikom. Odovzdal 
deťom sladké balíčky a zaželal pek-
né Vianoce a šťastný nový rok 2017. 
Pred tým, ako deti odišli na vianočné 
prázdniny sme si spoločne pripravili 
„štedrovečernú večeru“. Deti rozprá-
vali o  zvykoch, oboznámili sme ich 
s tradíciami, ktoré sa viažu k vianoč-
ným zvykom. A už sa s chuťou mohli 

pustiť do vlastnoručne upečených 
koláčikov, sladkého ovocia či vianoč-
ných oblátok. Zaželali sme im pekné 

a pokojné Vianoce a tiež prázdniny. 

uč. MŠ 
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Milí Muránčania, vážení čitatelia našich obecných novín zblízka i  zďaleka! 
Ak ich pravidelne sledujete a niektorí si ich dokonca odkladáte, tak už máte 
doma poriadnu kôpku, lebo pred Vianocami 2016 vyšlo ich okrúhle 50. čís-
lo. Muránske noviny vychádzali pravidelne - 7 ročníkov po 6 čísel, iba v roku 
2008, keď prvé noviny sme vydali v júni, vyšli iba 4 čísla a ešte v tzv. krízovom 
roku 2013 tiež iba 4 čísla, keď pôvodná redakcia začala zanikať (dôvod napr. 
nemoc, ošetrovanie člena rodiny, úmrtie p. Michalskej). Keď všetky čísla novín 
v priebehu 9 ročníkov od júna 2008 do decembra 2016 spočítame, tak je to 
už úctyhodných 50 osemstranových čísel. V roku 2017 teda vstupujeme do 
10. ročníka Muránskych novín a veríme, že aj do ďalšej päťdesiatky, čo sa týka 
ich čísel.

Býva dobrým zvykom našim čitateľom predstaviť ľudí, človeka, ktorý trávi 
čas za redakčným stolom, kým sa noviny „neutrasú“ do podoby, v  akej pri-
chádzajú do našich príbytkov. Teraz sme svoj pohľad nasmerovali k  počíta-
ču našej oslávenkyne vysokoškoláčky Bc. JANKY  HAJDÚKOVEJ (1987), ktorá 
je aj absolventkou Obchodnej akadémie v Revúcej. S o rok mladším bratom 
Janom sú po otcovi a starom otcovi Muránčania. Mama Lýdia (1962) pochá-
dza z prekrásnej rázovitej oblasti Liptova. Zosnulý otec pán Ján Hajdúk (1960 
- 2011) sa do povedomia našich občanov i svojich spolupracovníkov zapísal 
ako zodpovedný a obľúbený pracovník technicko-hospodárskeho úseku pri 
Obecnom úrade v Muráni. 

Bc. Janka Hajdúková nás v  Muránskych novinách oslovuje hlavne aktuál-
nymi informáciami, ale neváha použiť aj ostrejšie pero voči vandalom a ne-
spratníkom a keď je pohoršená nezodpovedným konaním niektorých obča-
nov. Tvorba, formovanie Muránskych novín je jej dôležitou životnou náplňou 
a nemožno jej ani uprieť skutočnosť, že k tejto práci pristupuje zodpovedne. 
K okrúhlemu životnému jubileu, ktoré si pripomenula 16. februára 2017, jej 
blahoželajú tvorcovia Muránskych novín.

- RS -

Oslobodenie obcí Muránskej doliny
Tak, ako každý rok, tak aj v roku 2017 sme si pripomenuli 72. výročie Oslobodenia obce Muráň. Pietny akt kladenia venca 

sa konal pred budovou OÚ v Muráni dňa 26. januára o 17.00 h. V tento deň si ZO SZPB pripomenula aj Oslobodenie obce 
Muránska Huta a dňa 27. januára sme si pripomenuli Oslobodenie obcí Muránska Lehota a Muránska Dlhá Lúka. V tento 
deň sa konala v Muránskej Dlhej Lúke aj výročná členská schôdza ZO SZPB. V Muráni sa aj napriek posunutému času na 
neskoršiu hodinu osláv zúčastnila len hŕstka ľudí. Muránčania už asi zabudli na hrôzy vojen a necítia potrebu vyjadriť 
vďaku našim osloboditeľom.

- JH - 

V našej kuchyni nad stolom máme 
na stene zavesený veľký kalendár 
Muráň 2017. Na ňom nad kalendá-
rom je krásny farebný obraz Muráňa 
s  časťou Muránskej planiny. Neviem 
sa na tento obraz vynadívať. Pripo-
mína mi moje detstvo prežité v Mu-
ráni a vynárajú sa mi v mysli mnohé 
udalosti, ktoré som tam prežil. Vidím 
na ňom aj dom mojej svokry pani 
Valérie Strmeňovej a najmä ma upú-
tava pohľad na prekrásny muránsky 
kostol. Vidím na ňom aj pílu a želez-
ničnú stanicu, ktoré už neexistujú. 
Píla, ktorá dlhé roky ba stáročia živila 
Muránčanov. Furmani, muránski sed-
liaci vozili dlhé kláty z  muránskych 
hôr celý rok. V lete na vozoch, v zime 
bola na saniach položená predná 
časť stromu a zadná časť sa ťahala po 
snehu. Niekedy celá cesta cez Muráň 
bola vyhladená, ako jedna sanica. 
Veľké množstvo robotníkov, nielen 
z Muráňa, ale aj z Muránskej Lehoty 
pracovalo priamo na píle, boli medzi 
nimi aj Rómovia. Veľmi sa čudujem, 
že štát nechal pílu - živiteľku spriva-
tizovať a  ešte takému privatizérovi, 
ktorý po krátkom čase pílu zrušil. 
Keď tak pozerám na obraz Muráňa, 
napadá ma myšlienka z  čoho žijú 
Muránčania dnes, najmä muránski 
Rómovia. Dokedy bude mať štát na 
prídavky. Na obrázku vidím aj náš 
pozemok na Hrboch. V  jeseni roku 
1944 sme boli s  našimi koňmi orať 
práve tú roľu na Hrboch a od Tisovca 
sme videli vojenské nákladné auto, 
na ktorého korbe sedelo viacero ne-
meckých dôstojníkov ísť do Muráňa. 
Po krátkom čase sme počuli streľbu 
z Muráňa, tak sme sa ihneď išli skryť 
aj s  koňmi na druhú stranu Hrbov. 
Po nejakom čase prišli za nami dva-
ja ozbrojení nemeckí a volali otca aj 
s koňmi. Otec im dobre rozumel, lebo 
vedel po nemecky, naučil sa na vo-
jenčine v Rakúsko-Uhorskej armáde. 
Musel s nimi ísť po ceste smerom na 
Muráň do polovice Hrbov, kde stálo 
ich nákladné auto, ktoré naše kone 
pomáhali ťahať až na sami vrchol Hr-
bov. Potom už dole Hrbami smerom 
na Muráň išli samé. Keď auto s  ne-
meckými dôstojníkmi prišlo na ná-
mestie do Muráňa, smerom od školy 
išli partizáni na koňoch, tak vznikla tá 
prestrelka. Nemci otočili auto a  vra-
cali sa späť na Tisovec. Na námestí 
postrelili partizánovi jedného koňa. 
Nemeckí dôstojníci mali asi namiere-
né pozrieť sa na lietadlá, ktoré boli na 
partizánskom letisku na Veľkej Lúke. 
Na fotke vidím aj nové sídlisko od 
Káplišky smerom na Suchadol, ktoré 
ja už nepoznám. Dobre vidím cestu 
do Tisovca aj na Červenú Skalu a cin-
torín, na ktorom odpočívajú aj moji 
najbližší, nech im Pán Boh dá spokoj-
ný spánok. Muráň je katolícka obec, 
ale v  Muránskych novinách som sa 
doteraz nedočítal nič o živote katolí-
kov v Muráni. Tu, kde teraz žijem, je 
tiež katolícka obec, podobne aj tu vy-
chádzajú noviny, ale tieto v každom 
čísle obsahujú oznamy tamojšieho 
p. farára. Pohľadom na prekrásny ob-
raz Muráňa v kalendári napádajú ma 
ešte rôzne myšlienky o Muráni, ale už 
končím, lebo neviem, či to vôbec ta-
mojších Muránčanov zaujíma. 

Ing. Ladislav Kováč

Bezpečne 
na cestách

Hoci po zimnom slnovrate sa dni 
predlžujú a noci krátia chodci pohy-
bujúci sa po ceste alebo krajnici by 
nemali zabúdať na svoju bezpečnosť 
a používať za zníženej viditeľnosti re-
fl exné prvky. Táto povinnosť vyplýva 
z  ustanovenia ods. 3 §52 zákona č. 
8/2009 o cestnej premávke „Za zní-
ženej viditeľnosti musí mať chodec 
idúci po krajnici alebo po okraji vo-
zovky na sebe viditeľne umiestnené 
refl exné prvky alebo oblečený refl ex-
ný bezpečnostný odev.“

Za zníženú viditeľnosť považuje-
me čas od súmraku do svitania (čiže 
nočné hodiny), hmlu, dážď, sneže-
nie. 

V prípade nedodržania tejto po-
vinnosti z pravidla hrozí chodcovi 
sankcia v sume  50-eurovej poku-
ty (na mieste), prípadne pokuty 100,- 
EUR udelenej v správnom konaní.

Používať sa môžu  refl exné vesty, 
refl exné pásky, či rôzne iné  refl exné 
prvky na ruky, nohy, alebo pokrievky 
hlavy. Dôležité je, aby odrážajúca sa 
časť refl exného prvku  nebola pri po-
hybe (napríklad pri chôdzi) zakrytá 
časťou tela alebo oblečenia.

Tak ako aj ostatní účastníci cestnej 
premávky  aj chodci by mali dodr-
žiavať zásadu „vidieť a  byť videný“, 
a takto predchádzať stratám na živo-
toch a zdraví.

S pozdravom Marian MURÁNI

Z REDAKČNÉHO STOLA
Ponúkame 51. číslo 
Muránskych novín

Muráň 2017
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Čitateľské echo

V  predošlom čísle Muránskych no-
vín ma zaujali fotky vojenského pilota 
a  radistu p. F. Vrbjara. Zábery a  príbe-
hy z  vojenského prostredia zaujímajú 
mnohých ľudí, najmä vtipné a z histó-
rie, ako to bolo dakedy a čo zažili. Veľa 
chlapov spomína na časy vojenskej 
základnej služby. Aj ja, preto napíšem 
pár riadkov.
Bol tu úplne iný svet. Ja som patril 

k  tzv. letcom - operátorom výškového 
radaru. Byť na vojne znamenalo:
1. Zmieriť sa s  tým, že budeš na izbe 

s 30-imi osobami, úplne cudzími a od-
lišnými.
2. Splniť každý rozkaz, aj keď sa ti 

nechcelo alebo aj keď tebe zmysel ne-
dával. 
3. Skonzumovať navarené a  nevybe-

rať. (Neboli to mamkine rezne či „fajný“ 
guľáš.)

4. Udržiavať poriadok na izbe, pridele-
nom rajóne a v podstate v celých kasár-
ňach. 
5. Byť vždy upravený, oholený, kanady 

z diaľky lesknúce, rovnošata vždy čistá. 
6. Učiť sa, učiť sa, učiť sa! Nemyslel 

som si, že aj na vojne budem potrebo-
vať zošit a pero. 
7. Zvyšovanie kondície každodenný-

mi rannými a  večernými rozcvičkami, 
čo sa po pár týždňoch odzrkadlilo na 
postavách. 
8. Dostať sa aj na neznáme miesto 

v určenom čase, čo v podstate zname-
nalo hodenie do vody a plávaj!
Po absolvovaní týchto skúšok vytr-

valosti, bdelosti, učenia a  prispôsobo-
vaniu sa novým pravidlám ani sme sa 
nenazdali a  boli sme starší operátori 
výšky, a tak sme zaúčali nováčikov. Na 
moje prekvapenie som sa v kasárňach 

Pán učiteľ Cifra
V  čase prvého slovenského vojno-

vého štátu, v  rokoch 1940 až 1944 
v  Muráni v  Ľudovej škole učili traja 
učitelia. Riaditeľ školy pán Vojtech 
Strmeň učil prvú a druhú triedu, pán 
učiteľ Ján Cifra učil tretiu a štvrtú trie-
du, pani učiteľka Borka Žarnovická 
učila piatu až ôsmu triedu. Boli to 
žiaci, ktorí nešli do meštianskej školy 
do Revúcej, alebo do gymnázia do Ti-
sovca. Pán učiteľ Cifra bol dobrý uči-
teľ, bol prísny, ale spravodlivý. Vedel 
dobre naučiť. Vybrané slová, ktorá 
ma naučil v tretej triede si pamätám 
dodnes. Okrem toho, že bol dobrý 
učiteľ bol aj veľký včelár. Včelie úle, 
v školskej záhrade boli pekne pouk-
ladané v  radoch a  aj pekne farebne 
zladené. Bolo ich tam hádam aj 200. 
O včielky sa vedel dobe postarať a tie 
sa mu zato patrične odmenili. Znášali 
med agátový, lipový, lúčny a  hôrny. 
Veľké množstvo medu expedoval 
vybraným odberateľom. Teraz je veľ-
kým včelárom v Muráni pán Ing. Ján 
Haluška. Okrem toho, že bol pán Cif-
ra dobrý včelár, bol aj dobrý záhrad-
kár. My žiaci sme mu zberali jadierka 
z jabĺk. On ich zasadil a malé strom-
čeky patričnej veľkosti potom štepil. 
Keď už boli štepy vyrastené tak, že 
boli vhodné na presadenie, presá-
dzal ich po muránskych záhradách 
ich majiteľom. Je celkom možné, že 
v  niektorých záhradách v  Muráni 
ešte existujú ovocné stromy, ktoré 
zasadil pán učiteľ. Už si nepamätám, 
kedy a kde pán učiteľ so svojou rodi-
nou z Muráňa odišiel, ale asi to bolo 
v dôchodkovom veku. Jeho manžel-
ka tiež učiteľka, tiež niekedy učila 
v Muráni. Pán učiteľ mal aj dve dcéry 
Médu a  Dagmar. Pán učiteľ Cifra už 
dnes určite nežije. Nech dobrotivý 
Pán príjme jeho dušu do radostí ne-
beských. 
Pani učiteľka Žarnovická sa v Muráni 

vydala, nie za Muránčana a ten ju po 
svadbe z  Muráňa odviedol, neviem 
kam. 

Ing. Ladislav Kováč

Dôchodca pán JÁN  BEŇO (1954) - 
muránsky rodák, ktorý sa po rokoch 
opäť vrátil z  Revúcej do Muráňa, si 
veľmi intenzívne všíma kultúrnospo-
ločenské dianie v našej obci. Oceňuje 
folklórnu skupinu Levenda, aktivity 
dôchodcov, športové podujatia, rôz-
ne obecné slávnostné dni, hojnú ná-
dielku kníh od muránskych autorov, 
všestranne zamerané Muránske no-
viny atď. Stále uvažuje o  tom, čím by 
mohol aj on prispieť, aby náš Muráň 

so slávnou minulosťou vstúpil ešte 
viac do povedomia nášho okolia a stal 
sa ešte príťažlivejší aj pre sezónnych 
turistov. V  bývalom dome svojich ro-
dičov ho tiež mnohé motivuje - napr. 
zábery, keď ešte v  Muráni prospero-
valo ochotnícke divadlo. Práve jeho 
otec pán MARTIN  BEŇO (1921 - 1994) 
bol vychýreným divadelníkom, hoci 
sa na živobytie zarábal ako vodič ná-
kladného auta. Na priloženom ešte 
čiernobielom asi 55 ročnom zábere 

z  hry Terézie Vansovej Svedomie sú 
ochotníci (zľava): EMIL  MELICHER, 
FRANTIŠEK  ŽIAK, HILDA  NEMOGOVÁ 
(rod. KRŠTIEŇOVÁ), MARTIN  BEŇO, 
FRANTIŠEK  SPIŠÁK, PAVOL  SENKO. 
Žandárov vtedy stvárnili mladí chlapci 
FERKO  HLODÁK a IGOR  KAZIMÍR, ktorí 
však v roku 2017 by už mali 70 rokov. 
Zo starších ochotníckych hercov v uve-
denej hre žije už iba pani HILDEGARDA  
NEMOGOVÁ (1942), teraz mimo obce 
Muráň a  jej meno nám tiež pripomí-

Muráň ho motivuje k aktivite
na obľúbené muránske buchty, štíhla, 
šarmantná vždy upravená pani. S  ra-
dosťou nám ich predávala striedavo so 
svojou staršou už zosnulou sestrou p. 
MAGDUŠKOU  BÁBEĽOVOU. Česť pa-
miatke aj všetkým už zosnulým ochot-
níkom! 

Pán JÁN  BEŇO zvlášť citlivo reaguje 
na nedostatok pracovných možností 
v našom regióne. Tak ako teraz aj v 1. 
polovici minulého storočia, možno aj 
skôr naši občania odchádzali za prá-
cou do zahraničia a  mnohí sa už do-
mov nevrátili. Niektorí možno áno, ale 
iba ak na návštevu, keď si nahonobili 
majetok. Napr. bratranec starého otca 
JURAJ  HAJDÚK - GEORGE  HAYDUK - 
„Džuro“ odišiel do Ameriky a  jeho ro-
dina sa usadila v  meste CLEVELAND. 
Viackrát navštívil Muráň a pátrali aj po 
„misis“ - pani „UHRIN“ (príbuznej Lau-
renčíkovcov - na mieste jej domu je 
predajňa textilu). Na zábere pri dome 
manželia Beňovci s  najbližšími a  prí-
buzní z  Ameriky - 3 muži a  3 ženy (1. 
rad dvaja, 2. rad traja a  vzadu jeden). 
Verte mi, ich predstavy - horšie sa ne-
naplnili, Muráň sa im páčil! (Okolo roku 
1993.)

- RS -
FOTO: archív J. Melicher

Vojna nie je kojna!
stretol aj s  bratom, ktorý tam bol pre 
mňa mojím želiezkom v ohni. Napriek 
všetkým peripetiám, radostiam a  sta-
rostiam sme radi, že sme zvládli aj túto 
životnú skúšku, plnú zážitkov s  kama-
rátmi a  poznatkov, ktoré nám už nik 
nevezme. Musím poznamenať, že aj zá-
kladná vojenská služba viedla mladých 
k výchove, k poriadku a viacerí si pamä-
tajú len to dobré. Ako sa aj vravelo, že 
vojna robí z chlapcov chlapov, myslím 
si, že je na tom kúsok pravdy. 

Mirec Svoreň

(V civile elektrotechnik (vyšší) - tu ope-
rátor výškového radaru).(Miroslav Svoreň, prvý medzi prvými v apríli 1997).
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Pred veľa rokmi v  muránskych horách bývalo 
malé dievčatko Kvetka s rodičmi a 5 súrodenca-
mi. Rodičia pracovali u  lesov. Od lesného závo-
du dostali malý domček, aby mala veľká rodina 
kde bývať. Staršie deti už odišli z domu do sveta. 
Chlapci šli  za učňov, dievčatá išli slúžiť k  veľ-
kým pánom, ako bolo vtedy zvykom. Chceli sa 
stať dobrými kuchárkami. Otec bol veľmi prísny 
človek, trestal deti za každú maličkosť, veľmi sa 
ho báli. Aj Kvetka si často v  duchu hovorila, že 
keď vyrastie odíde z  domu, tak ako súrodenci. 
Keď mala Kvetka 15 rokov a  ukončila základnú 
školu, chcela sa ísť učiť za krajčírku k jednej pani 
v dedine, lebo táto práca sa jej veľmi páčila. No 
otec jej to nechcel dovoliť, pani krajčírka pýtala 
za učenie mesačne 100,- korún. V tých časoch to 
bol veľký peniaz. Po rozhovore s  mamičkou sa 
rozhodla, že pôjde slúžiť do Prahy, našla inzerát 
v novinách. 

Kvetka mala čo robiť, aby našla adresu. Zavola-
la si taxík, aby ju odviezol na konkrétnu adresu. 
Zo začiatku pracovala v  menšom pohostinstve, 
umývala riad, upratovala izby a  nosila špinavé 
prádlo do blízkej práčovne. Jedného dňa ju pani 
vedúca poslala po ušité šaty ku krajčírke. Pani 
krajčírka bývala sama, bola to postaršia vdova, 
no veľmi milá žena. Keď sa dali do reči, pani sa 
dozvedá o tom, ako sa chcela Kvetka stať krajčír-
kou, no doma neboli na to peniaze. Pani Nováko-
vá jej navrhuje, aby vo voľnom čase chodila k nej 
a môže sa zaúčať. Kvetka sa tomu veľmi potešila 
a začala chodiť ku starej pani. Kúpila si letnú lát-
ku na šaty, sama si ich vystrihla, ako ju to naučila 
pani. Na šijacom stroji ich ušila a  vypracovala. 
Pani Nováková nevie Kvetku vynachváliť, šaty je 
sedia výborne. Pani krajčírka podáva inzerát, aby 

mohla mať Kvetka svoj vlastný šijací stroj. Za 14 
dní má Kvetka svoj vlastný šijací stroj, ktorý bude 
krajčírke splácať. 

Dni utekajú, s nimi i roky. Kvetka má 20 rokov. 
Jednu sobotu sa v  ich ulici koná tanečná zába-
va. Pani na túto zábavu pozvala aj Kvetku, pôj-
du spolu ako matka s  dcérou. Keď začala hrať 
hudba prišiel Kvetku popýtať do tanca jeden 
mladík - dôstojník. Kvetka vie pekne tancovať, 
je milé, inteligentné dievča. Pán dôstojník Jožko, 
ako sa predstavil, prosí pani, či môže vo voľnom 
čase navštíviť Kvetku. Pani mu to dovolila. Každú 
nedeľu chodia spolu do kostola. Pán farár vyhla-
suje, že o mesiac sa bude konať svätá birmovka, 
prosí mládež, aby sa prihlásila. Aj Kvetka sa pri-
hlásila a prosí pani krajčírku, či by jej nešla za krs-
tnú mamu. Panej sa rozžiarili oči radosťou, veľmi 
rada to prijala. Prišla nedeľa, čas birmovky, Kvet-
ka je pekne oblečená, Jožko jej doniesol darček 
- zlatú retiazku s krížikom a hodinky. Kvetka os-
tala prekvapená, o to viac, že aj pani krajčírka jej 
dala dar - odpustila jej splátky za šijací stroj, to 
bol pre ňu dar od krstnej.  Po roku známosti si 
Jožko dovolí Kvetku požiadať o  ruku a  podal si 
žiadosť o 4-izbový byt v Prahe. Kvetka sa vydáva, 
posiela domov rodičom i súrodencom svadobné 
pozvánky. Rodičia i  súrodenci prišli na svadbu. 
Po svadbe prišla Kvetka s  manželom po krstnú 
mamu, aby išla bývať ku nim, už jej aj izbu zaria-
dili. Krstná sa šťastím rozplače: „Dcéra moja, som 
veľmi rada, že sme sa stretli. toto chcel Pán Boh, 
aby som neostala sama. Nemám nikoho, kto by 
ma opatril. Chcem starobu dožiť s vami.“ Kvetka 
s Jožkom je to sľubujú. Krstná predáva svoj byt 
a peniaze z predaja dáva mladomanželom, nech 
si kúpia čo potrebujú. Mladomanželia sa roz-

hodli, že svadobnú cestu strávia na Slovensku, 
pôjdu si pozrieť krásne hory Muráňa. Tú krásnu, 
rozprávkovú krajinu, kde stromy vtákom kolíšu 
hniezda, ako kolísku matka. Tam lúka sa červenie 
divým makom. Kde nočná sova uspáva zvieratká 
i vtáky. Tam nájde človek pokoj na duši a ticho. 
Tam človeka uspáva strieborný potôčik, čo do-
linami zurčí a nesie lístky zo stromov. Hory mu-
ránske liečia svojim čistým vzduchom. Na tento 
pobyt v  horách manželia nikdy nezabudnú. Na 
prechádzke po lese uvidia peknú poľovnícku 
chatku, ktorá sa im veľmi zapáčila. Jedného dňa 
sa Kvetkin otecko dozvedá, že poľovníci chcú 
túto chatku predať, zistil, že jej cena je 20  000 
tisíc. Otec ihneď napísal mladým list, v  ktorom 
ich o tom informoval. Kvetka s Jožkom obratom 
posielajú peniaze na jej kúpu. 

Na najbližšiu návštevu Slovenska cestuje 
s  manželmi aj krstná, aby videla, kde Kvetka 
vyrastala. Krstnej sa tu veľmi páči, nikdy nebola 
v  takej peknej prírode, kde jej vtáčiky na stro-
moch krásne spievajú. Stále žila len v  činžiaku, 
šila a šila. Tu jej už začína aj chutiť jesť. Doteraz 
sa sťažovala na neustálu nechuť k jedlu, bola ble-
dá a často ju bolela hlava. Tu ju nič nebolí. Čo sa 
to s ňou robí? Ďakuje Pánu Bohu za uzdravenie. 
Celú noc dobre spí, prebúdza sa na ranný štebot 
vtáčikov. Najradšej by tu ostala do zimy. Kvetkini 
rodičia sú tomu radi. Mladí sa vracajú domov, po 
krstnú sa vrátia až na Vianoce, keď prídu dovo-
lenkovať na svoju chatu v  horách, pozrieť rodi-
čov a zalyžovať si. Tešia sa, že dovtedy sa krstná 
iste nabaží krás hôr Muráňa i dobrého uzdravu-
júceho vzduchu, ktorí v meste nikdy nezažila. 

Irena Hégerová

Nepáči sa??? 
Každý má 
možnosť!!!

V  poslednej dobe sa vynárajú 
sťažnosti na Muránske noviny, kto-
ré poukazujú na našich najčastej-
ších prispievateľov. Noviny často 
nazývajú rôznymi prívlastkami, 
ktoré sú možno svojim spôsobom 
opodstatnené. Chcela by som však 
poukázať na fakt, že do novín môže 
prispievať hocikto z  týchto „sťažo-
vateľov“. Ľuďom je síce vlastné sa 
sťažovať a  kritizovať, no málokto 
hľadá riešenie, resp. snaží sa niečo 
zmeniť. Ja, ako hlavná redaktorka 
novín, chcem odkázať všetkým, že 
žiadne podpísané príspevky do-
ručené do redakcie nie sú upred-
nostnené a ani zatratené len kvôli 
svojmu autorovi. Keď sa už niečo 
ocitne v obecnej, resp. starostovej 
poštovej schránke treba sa PODPÍ-
SAŤ, inak nebude daná vec (sťaž-
nosť) braná v úvahu, riešená a ani 
uverejnená.  

Bc. Jana Hajdúková

V každom meste, ba i na dedine 
sú označené prechody pre chod-
cov. Samozrejme v  meste je ich 
viac. Poviete si,že vy to viete, no 
mnohí vodiči to asi nevedia. Zeb-
ru vidia len čierno, nekladú si za 
povinnosť zastaviť pri prechode. 
Žiaľ, preto sa aj na týchto miestach 
stávajú smrteľné nehody. Neu-
vedomujú si, že takouto obeťou 
nehody sa môže stať ich rodinný 
príslušník, ba dokonca i ich dieťa. 

Nehádžme však všetkých do jed-
ného vreca. Nájdu sa aj takí, čo pri 
prechode zastanú a  rukou vám 
naznačia, aby ste prešli na druhú 
stranu. Na Vyšnom konci v Muráni 
sa tiež nachádza prechod, slúži na 
prechod k  autobusovej zastávke, 
v  minulosti aj k  drevenému ob-
chodíku. Na tomto prechode treba 
dávať zvlášť veľký pozor, lebo keď 
sa zo zákruty od kríža vyrúti auto, 
ani sa nenazdáte a už je pri vás. Na 
tento prechod nemám dobré spo-
mienky, zrazilo mi tam dvoch psí-
kov, Sadko umrel a  Alík sa z  toho 
horko ťažko vylízal po vyše dvoch 
týždňoch. Zaliali ma slzy rados-
ti, keď ožil, bol však poznačený, 

krivkal na jednu nôžku. Napriek 
všetkému to bol psík šikovný, boli 
sme dobrí kamaráti. Dožil sa se-
demnásť rokov. Tak ako som vtedy 
plakala od šťastia, teraz som plaka-
la od nešťastia a  smútku. Alík ma 
opustil na starobu. 

No vráťme sa k  tomu, čo som 
vám chcela napísať. Nepamätám 
sa, že by na tomto prechode vo-
diči dávali prednosť chodcom, 
no teraz sa to stalo. Neverila som 
vlastným očiam. Stála som pri pre-
chode, po druhej strane sa k nemu 
blížili cyklisti, otec Róbert Hlodák 
so synmi Lukáškom a  Markom. 
Starší Lukáško držal tempo s  ot-
com, no mladší Marko zaostával. 
„Poď Marko“ volal na neho otec 
a  vtom zastalo pri nich auto, aby 
mohli bezpečne prejsť na druhú 
stranu. V  momente mi padli oči 
na poznávaciu značku auta. A aká 
to bola? Bratislavská! Na svete by 
bolo hneď lepšie, keby bolo viac 
takých ľudí, ako boli tento muž so 
ženou v aute. 

Halušková Bohdana

I na dedine svieti slnko

Neverila som 
vlastným očiam

Nový rok
Nový rok už prišiel zas
sa tešíme včas.
Nové plány v hlave máme, 
trochu šampusu popíjame.
Čo nás všetko čaká?
Určite aj radosť dáka.
Privítajme ho spolu,
nebudeme mať smolu.
Úsmevy na tvári,
vínko v pohári.
Kamaráti, rodiny,
už je veľká hostina.
Na námestí ohňostroj,
už sa naň stroj.
Srdcia plné nádeje,
tá nás zasa ohreje.
Už len minút päť,
hudba bude znieť.
Vítame nový rok,
ďalší v živote krok.
Zdravie, šťastie si prajeme,
a čo bude uvidíme.

Jana Simanová
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ŠPORT DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH

   Za rekordnej účasti 23 súťažiacich 
sa uskutočnil dňa 26. 12. 2016, ju-
bilejný X. ročník Vianočného stol-
notenisového turnaja, ktorý pri-
pravila kultúrno-športová komisia 
pri obecnom zastupiteľstve v  Mu-
ráni v telocvični ZŠ s MŠ v Muráni. 
Pri maratóne odohratých stretnutí 
v  dvoch skupinách hrajúcich na 
dva víťazné sety, semifi nále a fi nále 
na tri víťazné sety, to bolo 105 zá-
pasov, ktoré začali o 14.00 h. a kon-
čili výborným fi nálovým súbojom 
o 21.00 h. Boli sme radi, že v tomto 
jubilejnom roku sa zišla rada kvalit-
ných hráčov z blízkeho i ďalekého 
okolia, čo dalo tomuto podujatiu 
patričnú úctu a  kvalitu, hovoria-

cej o  dobrej organizácii poduja-
tia, pekných cenách a  zážitkoch. 
Bokom neostali ani reprezentanti 
Muráňa, ktorým sa až tak veľmi 
nedarilo, ale prispeli aj oni svojou 
účasťou pri propagácii tohto špor-
tu v obci, boli to: Beňo J., Dulaj J., 
Héger F., bratia Kochjarovci F. a M., 
Rigan M. a Svoreň J. Nechýbali ani 
fanúšikovia, ktorí neraz svojim po-
tleskom vyjadrili úspešnú akciu 
hráčov. 
Výsledky:
V  kategórii žien sa stala víťazkou 
Mgr. Z. Labošová, ktorá zdolala K. 
Hégerovú 2:0.
V  kategórii mužov sa v  semifi nále 

stretli:
Ištván M. - Hicár J.  2:1
Siman J. - Fazekáš 2:0
V boji o 3. miesto:
Hicár J. - Fazekáš 3:2
Finále:
Ištván M. - Siman J.  3:2
Poradie:
1. Ištván Marián - Predná Hora
2. Siman Jaroslav - Revúca
3. Hicár Ján - Revúca

P.M.
Foto: Ján Huťan

DHZ Muráň na školení 
v Jelšave

V  sobotu 28. januára 2017 sa členo-
via DHZ v  Muráni zúčastnili Odbornej 
prípravy používateľov rádiostaníc a  te-
lekomunikačných zariadení, ktorú orga-
nizovala Územná organizácia Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR (ÚzO DPO SR) 
v Revúcej v spolupráci s Odbornou ško-
lou DPO SR v Martine. Odborná príprava 
sa uskutočnila v priestoroch Mestského 
domu kultúry v  Jelšave. Lektorom bol 
p. Maroš Lamoš, ktorý nás naučil veľa 
nového. Prípravy sa zúčastnilo 68 dob-
rovoľných hasičov z  Jelšavy, Držkoviec, 
Gemera, Gemerskej Vsi, Magnezitoviec, 
Kamenian, Ratkovej, Muránskej Dlhej 
Lúky a Muráňa. 

Bc. Jana Hajdúková

Tak, ako po iné roky, aj v  sobotu 
11. februára 2017, uskutočnil sa už 
takmer jubilejný 39. ročník Zimné-
ho prechodu Muránskou planinou. 
Oproti minulému roku, bolo nád-
herné slnečné počasie. Aj keď zima 
ukázala svoju pravú tvár, neodradila 
takmer tisíc turistov, ktorí si prišli 
vychutnať mrazivé, ale krásne slneč-
né počasie s modrou oblohou v tak 
krásnom prostredí, k akým Národný 
park Muránska planina určite patrí. 
Ráno, už od siedmej hodiny, sa začali 
napĺňať pripravené autobusy z  Re-
vúcej milovníkmi bežiek a taktiež „tu-
ristiky chtivými“ záujemcami. Cestou 
na Muránsku planinu autobusy zapĺ-
ňali ďalší účastníci z Muránskej Dlhej 
Lúky a  Muráňa. Začiatok prechodu 
bol, ako tradične, na Javorinách, kde 
sa bežkári pustili svojou vyznačenou 
trasou a  peší turisti pokračovali cez 
Veľkú Lúku. Mohli si vybrať trasu na 
Chatu Maretkiná, kde bolo pripra-
vené občerstvenie. Prechod pokra-
čoval  smerom na Muránsky hrad 
a ďalej turistickým chodníkom alebo 
cestou do Muráňa. V školskej jedálni 
v Muráni bol pripravený pre účastní-
kov kotlíkový guľáš. To, že Zimný pre-

Zimný prechod Muránskou planinou
chod Muránskou planinou je pod-
ujatie s  medzinárodnou účasťou, 
potvrdili naši priatelia z družobného 
mestečka Fryšták pod vedením sta-
rostu Mgr. Luboše Doležela. Ako tra-

dične sa tohto podujatia zúčastnili aj 
členovia a  priatelia Základnej orga-
nizácie SZPB, ktorí si uctili pamiatku 
hrdinov 2. svetovej vojny pri Oslobo-
dení obcí Muránskej doliny dňa 27. 

01. 1945 rumunskými a sovietskymi 
vojskami, položením venca k pamät-
níku Záložného letiska Troch Dubov 
na Veľkej Lúke pri Muráni.

 Ing. Mgr. Svetoslav Albíni 

X. ročník Vianočného 
stolnotenisového turnaja
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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

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. 2/2017 je 14. apríl 2017. Te-
šíme sa na spoluprácu

INZERÁT Oslávenci 
50 rokov

Marián Dulák
Eva Sklenáriková
Stela Berzétyová
Miroslav Bartoš

55 rokov
Štefan Štajer

Soňa Mušková
Juraj Skubach

Viera Vavreková
Cyril Bábeľa

Ladislav Chochol
Jozef Sedlák

60 rokov
Jaroslav Hrivnák

Mária Fabová
Katarína Homolová

65 rokov
Eva Orbanová

Magdaléna Kissová

70 rokov
Michal Regenda

75 rokov
Mária Šramková

80 rokov
Margita Vrabcová

85 rokov
Ján Hajdúk

95 rokov
Anna Kotzmanová 

S P O M Í N A M E

   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. 

Oľga Sojáková
František Senko

Dňa 10. februára uplynulo 30 rokov od úmrtia našej mamy a starej mamy, 
pani Emílie Grendovej.

Pri tejto príležitosti si chceme pripomenúť aj ostatných členov našej rodiny, 
ktorí nás už opustili.

otec Pavel Grenda - 11. 09. 2001

brat Ján Grenda - 04. 07. 2010

stará mama Emília Kopčaniová - 05. 07. 1985
Kto ste ich poznali a mali ich radi, venujte im prosím tichú spomienku. Nech 
odpočívajú v pokoji!

rodina Galovičová a rodina Grendová

2. 3. 2017 si bolestne pripomíname 
desať rokov od straty našej milo-
vanej maminky, manželky, sestry 
a dcéry 

Lidušky Kmeťovej - Frandelovej.

So slzami v  očiach, ale s  krásnymi 
spomienkami na Teba spomíname 
celých desať rokov. Rodina, priatelia 
a  všetci, čo ste ju poznali zaspomí-
najme na úžasného človeka, ktorý 
nám všetkých chýba. Ďakujeme. 

Milujúca rodina Kmeťová
a Frandelová

Ivana Anderková
Marek Mušuka

Klietky pre chov prepelíc, králikov, 
činčíl, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme rozvoz 
po celom Slovensku, viac na  www.
123nakup.eu, tel.0907/181 800.

Vezmem do dlhodobého prenájmu 
alebo kúpim menší rodinný dom v 
Muráni, telefón  0948 896 522.

Prajeme Vám prežiť v zdraví každý rok,
nech je požehnaný každý Váš krok.
Nech Vás ešte dlho teší obľúbená práca,
nech sa úsmev z vašich očí nikdy nevytráca. 

Blahoželáme k  85. narodeninám, ktoré si 
pripomína pán 

Ján Hajdúk

prajeme mu dobré zdravie a  všetky ďal-
šie roky prežité v pohode, v  láske a zhode 
s blízkymi jemu ľuďmi.

Všetko najlepšie praje celá rodina
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