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Vážení spoluobčania,
opäť nám nežne zaklopali 

na dvere vianočné sviatky – 
čas radosti, zázrakov a pria-
ní. Sú časom radostným, keď 
sa zvítava celá rodina, ale aj 
smutným, keď si spomíname 
na tých, ktorí už nie sú medzi 
nami. 
Prajem Vám všetkým požeh-

nané a príjemné prežitie via-
nočných sviatkov, nech ticho 
Vianoc nás všetkých naplní 
pravým pokojom, radosťou, 
láskou, zdravím a božím po-
žehnaním. V novom roku pra-
jem každému zdravie, šťastie, 
aby sa Vám splnili Vaše priania 
a predsavzatia, veľa osobných 
i pracovných úspechov. Nád-
herné Vianoce a šťastný nový 
rok 2018!

Ing. Roman Goldschmidt, 
starosta obce
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Mikuláš ani tento rok neobišiel 
našu dedinku Muráň. Prvý na-
padnutý sneh tohto roku vytvoril 
pravú rozprávkovú Zimu. Bohatý 
program k tomuto sviatku sa za-
čal v sobotu 2. decembra 2017 
o 14.00 hodine na námestí, kde 
sa tradične zišli rodičia s deťmi, 
starí rodičia a všetci tí ktorí pri-
šli spoločne privítať Mikuláša 
a osláviť jeho sviatok. O dobrú 
náladu a humor bolo postarané. 
Jožko Pročko známy zabávač, 
celú akciu moderoval vymýšľal 
pre deti rôzne hry a súťaže.  Za 
odmenu mu deti zarecitovali bás-
ničku alebo zaspievali pesničku.  
O sviatočnú atmosféru sa posta-
rali aj deti zo skupiny „Slniečko“ 
pod vedením pani učiteľky Mgr. 
Janky Murkovej , ktoré vystúpi-
li s pásmom vianočných vinšov 
a pesničiek. Všade bola veselá 
vrava, usmiate a rozžiarené det-
ské tváričky a spokojní, dobre 
sa zabávajúci ľudia. Škoda, že 
túto sviatočnú atmosféru narú-
šal šmykľavý povrch na námestí, 
ktorý bol nebezpečný a ktorý or-
ganizátori podcenili. Pritom stači-
lo povrch posypať pieskom alebo 
popolom. 

S touto akciou boli spojené aj 
Mikulášske trhy, nechýbali tu 
stánky s rôznymi vianočnými 
ozdobami,  ktoré ručne vyrobili 
pre túto príležitosť deti z miest-
nej MŠ a ZŠ. Obdivovať a kúpiť 

si mohli návštevníci aj krásne 
vyzdobené medovníčky, ktoré 
pečie a zdobí Evka Kasperová. 
Otvorená bola aj predajňa s tra-
dičnými Muránskymi buchtami. 
Kto mal chuť na niečo slané mo-
hol si kúpiť langoš.  Na zahriatie 
bol pre deti pripravený čaj a do-
spelí sa mohli posilniť vianočným 
punčom. 

Chvíľa, na ktorú sa deti tešili pri-
šla v momente, keď zastavil koč 
ťahaní dvoma tátošmi a z neho 
vystúpil Mikuláš so svojimi po-
mocníkmi anjelom i čertom. Pri-
vítal detičky a spoločne rozsvietili 
vianočný stromček, ktorý sa roz-
žiaril stovkami drobných hviezdi-
čiek. Mikuláš mal so sebou kôš 
plný sladkostí, ktoré porozdával 
deťom. Okrem radosti priniesol 
Mikuláš do našej dedinky aj at-
mosféru blížiacich sa Vianoc. 

 V dobrej nálade sa pokračova-
lo. Aj napriek chladnému počasiu 
skupina Drišľak, zabávala náv-
števníkov až do večera. Kto pri-
šiel na námestie určite neoľuto-
val, zabavil sa a precítil vianočnú 
atmosféru. Všetkým, ktorí priložili 
ruku k dielu, patrí veľké ďakuje-
me. Takéto akcie v obci sú len 
prospešné a  naviac dokážu vy-
čariť radostný úsmev na tvárach 
detičiek. Zaželajme si teda na-
vzájom sviatky plné lásky, pokoja 
a oddychu.

-SH-

MIKULÁŠ PRIŠIEL MEDZI NÁS
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Rok sa začína napĺňať, je december, mesiac, 
v ktorom sú najkrajšie sviatky - Vianoce. Každej 

oslave predchádzajú prípravy, a tak obdobie pred 
Vianocami sa spája s adventom, časom duchovnej 
prípravy a pokánia. V tomto čase zvykneme a kaž-
dý rok pripravujeme vystúpenia pre obec Muráň, 
školu, ale aj pre OLÚP Predná Hora. Ani tohto 
roku to nebolo inak a k predvianočnej nálade sme 
prispeli aj my – Slniečko, folklórny súbor, ktorý 
pracuje pri ZŠ s MŠ Muráň. 
Všetkým ľuďom prajeme tie najkrajšie Vianoce 

v kruhu svojich najbližších, prežite ich v spokoj-
nosti, zdraví a v novom roku 2018 nech máte veľa 
šťastia a úspechov.

Slniečko

3

Viacerí z vás, ktorí počujú „Halloween“ prevrátia oči a povedia si, že ja neuzná-
vam tento americký sviatok. Áno, v súčasnej dobe sa oslavuje prevažne v anglic-
ky hovoriacich krajinách, ale pôvod siaha až k starému keltskému národu, keď sa 
Kelti z 31.októbra na 1. novembra  lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života a vítali 
zimu, ktorej vládol knieža smrti . Aby sa zapáčili zlým duchom , tak sa v túto noc 
obliekali do masiek, aby mali od nich pokoj. Katolícka cirkev vyhlásila 1.11. za 
„Sviatok všetkých svätých“ a 2.11. „Deň všetkých duší“.  Názov Halloween za-
viedla protestantská cirkev  v 16. storočí. 

Naša 5.A tento sviatok - Halloween poňala ako príležitosť zabaviť sa a to formou 
výzdoby triedy a v príprave kostýmov, kde mohli naplno využiť svoju fantáziu. 
Žiadna party sa nekonala, ale všetci sa v kostýmoch predviedli pred svojimi spo-
lužiakmi a prehliadkou na námestí, na OÚ, na pošte, kde si čo to od prítomných 
ľudí, pána starostu vykoledovali (muránske buchty, cukríky, čokolády, chleba).

Mgr. Monika Mlákayová

Len čo pokryl Muráň sneh, škôlkari oprášili klzáky, boby a hor sa von. 
Bola dobrá sánkovačka, guľovačka, postavali si snehovú pevnosť, bolo 
že to radosti! V materskej škole sa vytancovali na Mikulášskej párty 
spojenej so súťažou „O najlepších tanečníkov“. Na Vianočnej besied-
ke každoročne potešia kultúrnym programom rodičov a starých rodi-
čov, pohostia vlastnoručne napečenými medovníčkami a obdarujú ich 

V roku 2017 príde na Slovensko Betlehemské svetlo v 
podvečerných hodi-
nách 16. decembra, 
kedy ho po 14-tej 
hodine na slávnost-
nej ekumenickej 
ceremónii vo Viedni 
odpália zástupcovia 
Slovenského skau-
tingu. Aj tentokrát 
prinesie toto Svetlo 
lásky a pokoja Dru-
žina roka – tento rok 
družina Svetlušiek z 
Popradu. Dobrovoľ-
ní hasiči z Muráňa 
roznesú svetlo z Betlehema v sobotu 23.12.2017 do 
rímsko-katolíckych kostolov v Muráni, Muránskej Dlhej 
Lúke a Muránskej Lehote. Tento symbol pokoja a mieru 
nech sa šíri v našich srdcia. 

HALLOWEEN

Škôlkari sa tešia na zimné radovánky

BETLEHEMSKÉ 
SVETLO

darčekmi. Pod Vianočným strom-
čekom nechýbajú balíčky či nové 
hračky. Škôlkari sa tešia na ďalšie 

radovánky tejto zimy.

Uč. MŠ
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V stredu 22.novembra 2017 
ožila divadelná sála MsDK v Re-
vúcej, kde sa konal už 13. ročník 
regionálnej prehliadky spevác-
kych skupín pod názvom Stretnu-
tie troch generácií pri pesničkách. 
Toto krásne spoločenské poduja-
tie organizuje OO JDS v Revúcej 
v spolupráci s Mestom Revúca 
a MsKS v Revúcej, s finančnou 
podporou BBSK. Celkovo sa na 
pódiu  predstavilo 12 speváckych 
súborov z okresov Revúca a Brez-
no, detské súbory a súbory dospe-
lých. Úvod podujatia začal básňou 
LIPA od Andreja Sládkoviča , kto-
rú predniesla študentka Vanesa 
Kulifajová. K prítomným seniorom 
sa prihovorili poslanci BBSK: pani 
Eva Cireňová, primátorka mesta 
a páni: Július Laššan, Milan Kole-
sár, novozvolený poslanec BBSK 
a Ján Hlaváč, predseda KO JDS 
BB. Poslanci BBSK vyzdvihli vý-
znam podujatia na zachovanie 
kultúrnych tradícií a vyslovili obdiv 
seniorom k ich zanietenosti a chu-
ti venovať sa takejto prospešnej 
záujmovej činnosti. Predsedníčka 
OO JDS Zuzana Homoliaková sa k 
seniorom prihovorila slovami: „Se-
niori sú najstaršia generácia, kto-
rá sa snaží odovzdávať múdrosť, 

kultúru, tradície a lásku mladšej 
generácií. Znova zaznejú krás-
ne slovenské pesničky smutné i 
veselé, ktoré potešia naše srdce. 
Nemôžeme dovoliť, aby upadli do 
zabudnutia. Preto, spievajme pes-
ničky vnukom a vnučkám, pestuj-
me v nich lásku k slovenskej piesni 
– veď ňou sa dajú vyjadriť všetky 
city: láska, radosť, smútok i pokoj v 
duši. Kým existuje a žije slovenská 
pieseň - žijeme aj my, Slováci, a 
máme svoju identitu.“ Ako prvý sa 
predstavil spevácky súbor žiakov 
ZUŠ v Revúcej pod vedením pani 
Renáty Brezovskej, ktorý prítom-
ných rozveselil peknými veselými 
detskými pesničkami za klavírneho 
sprievodu pani Ľubice Beňušo-
vej. Ďalej nasledovali vystúpenia 
seniorských súborov, s piesňami, 
ktoré vyjadrovali lásku k rodnému 
kraju, rodnej dedinke a ľudovými 
pesničkami zo svojich regiónov, 
niektoré z nich zazneli i v nárečí 
príslušných miest a obcí. 
V programe vystúpili súbory:
1/SLNIEČKA ZUŠ Revúca, vedú-
ca Renata Brezovská
2/ ÚSVIT ZO JDS Revúca, vedúci 
Eduard Sendrei
3/ LECHEM Cirkevný ev. a. v. sú-
bor Chyžné, vedúca Emília Volgy-

Vo štvrtok 5.októbra 2017 sa v 
podkrovných priestoroch Múzea 
Prvého slovenského gymnázia 
konal 4. ročník celoslovenskej 
prehliadky v umeleckom prednese 
poézie a prózy a vlastnej tvorby 
seniorov KUKUČÍNOVA REVÚCA 
2017, ktorú organizovali Jednota 
dôchodcov na Slovensku, Krajská 
organizácia JDS Banská Bystrica, 
Okresná organizácia JDS Revúca 
a Mesto Revúca. Na podujatí sa 
predstavilo celkovo 24 recitátorov 
v troch kategóriách: vlastná tvor-
ba, próza a poézia. Výkony účin-
kujúcich hodnotila odborná porota 
s predsedníčkou, šéfredaktorkou 

časopisu Tretí vek Dobroslavou 
Luknárovou. Úvod patril spevác-
kemu zboru Quirin a moderátorovi 
podujatia Jurajovi Genčanskému, 
ktorí navodili tú správnu umeleckú 
atmosféru.  Prvá časť prehliadky 
bola venovaná vlastnej tvorbe, kde 
sa ako prvý predstavil občan na-
šej obce Mgr. Juraj Kochjar, ktorý 
v básni opísal krásu nášho kraja, 
začo si vyslúžil ocenenie. Ukážky 
z prózy mali tak povediac „senior-
ské ladenie“ s iskričkami  príslo-
večného čierneho humoru. Zvlášť 
zaujali M. Póšová poviedkou Teta 
Anula od M. Zelinku a L. Jurík 
kompozíciou príbehov Eugene 

Stretnutie troch generácií pri pesničkách

KUKUČÍNOVÁ REVÚCA 2017

iová, ev. farárka
4/ LUNA ZO JDS Revúčka, vedú-
ca Anna Hrbálová, ml.
5/ SUPER BABIČKY ZO JDS Tor-
naľa, vedúca Klára Csíkosová
6/ ĽAHOTA ZO JDS Muránska 
Lehota, vedúca Helena Tomiová 
7/ SENIORKY ZO JDS Jelšava, 
vedúca Ľubica Hudačeková
8/ LEHOTIANKA ZO JDS Dolná 
Lehota, vedúca Judita Schwarzba-
cherová
9/ NEZÁBUDKA ZO JDS Lube-
ník, vedúca Lídia Slottová
10/ LIPIANKA ZO JDS Pohron-
ská Polhora, vedúca Šarlota Ta-
masiová

11/ POTEŠENIE ZO JDS Michalo-
vá, vedúca Mária Pôbišová
12/ LEVENDA ZO JDS Muráň, ve-
dúca Eva Struhárová.
Našu obec reprezentovala FS Le-
venda pod vedením Mgr. Evy Stru-
hárovej. Vyvrcholením programu 
bola spoločne zaspievaná pieseň 
Tichá noc, svätá noc..., ktorú spie-
vali všetci členovia súborov i diváci. 
Vedúcim súborov boli odovzdané 
Ďakovné listy a kytice kvetov. Pod-
ujatia sa zúčastnilo 185 účinkujú-
cich, 29 pozvaných hostí a ďalších 
občanov mesta a okolia. Podujatie 
sledovalo asi 320 divákov. 

Z.H. 

Dabita Život a skúsenosť. Treťou 
kategóriou bola poézia a možno 
povedať, že bola doslova „zlatým 
klincom“ tohtoročnej Kukučínovej 
Revúcej. A to aj výberom recitova-
ných veršov, aj kvalitou prednesu. 
Snáď najviac zarezonoval pred-
nes M. Gajdoša a M. Stankovej. 
Recitátorov zo všetkých krajov 
prišli podporiť poslanec NR SR 
Michal Bagačka, podpredsedovia 
Ústredia JDS Igor Fabian a Alois 
Luknár, poslanci BBSK Jaroslav 
Demian a Ján Šeševička, predse-
dovia krajských organizácií JDS 
a zástupcovia spoločenských or-

ganizácií mesta Revúca. V ukáž-
kach poézie i prózy sa objavovali  
hlavne motívy života, času, lásky, 
ale aj vlasti, domova. Nádherný 
priestor vytvoril prostredie kde sa 
umeleckému slovu výborne darilo 
a kde sa seniori z rôznych kútov 
Slovenska, cítili ako doma. 

Ten kto premeškal toto podujatie 
nemusí zúfať. Môže si ho pozrieť 
v archíve RTVS v programe Gene-
rácie (bolo to odvysielané 11.no-
vembra 2017 o 9:15, a repríza 13. 
novembra 2017 o 13:30 hod.) 

Z dostupných zdrojov spracovala 
-SH-
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OKTÓBER - MESIAC ÚCTY 
K STARŠÍM

Kto ľahko stráca úctu k druhým, ten si neváži sám seba.
F. M.Dostojevskij

Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším. Je to me-
siac, ktorý je jedným z troch  posledných v roku. Možno už trochu 
chladný, ale hýriaci pestrými farbami , ktorý skrýva v sebe asi najväč-
šie čaro jesenného obdobia. Mnohí sa zamyslíme a ticho si povieme, 
aká krásna je jeseň. Podobne ako je to s ročným obdobím je to aj s 
ľudským životom. Práve spomienky sú pestré ako listy v prírode. V 
spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné 
obdobia... ale život ide ďalej. Každý z nás je svojim spôsobom pútni-
kom na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uva-
žujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká.

Dňa 25 októbra  2017 sa v školskej jedálni v Muráni uskutočnilo po-
sedenie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty  k starším. Seniorov pri-
vítal starosta obce Ing. Roman Goldschmidt milým prejavom. Našich 
starších spoluobčanov si uctili a potešili krátkym kultúrnym programom 
žiaci ZŠ a MŠ v Muráni. Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi 
sebou, rozoberajú zážitky možno zo svojich mladých liet. Na druhej  
strane je nám ľúto ,že posedenia sa nemohli zúčastniť tí, ktorí sú pri-
pútaní na lôžku, respektíve nemali možnosť sa na posedenie dostaviť. 
Dúfajme, že aj v budúcom roku sa všetci stretnú možno ešte vo väč-
šom počte a zaspomínajú si aj na tento príjemne strávený večer me-
dzi sebou. Prítomní dostali malé občerstvenie a jubilujúci dôchodcovia 
malý darček. Aj touto cestou tak chceme pamätať na našich starkých a 
pripomínať im, že na nich nezabúdame.

-SH-

POĎAKOVANIE
„Stará mama je pani, ktorá už nemá malé deti, má nás a má nás 

rada. Nenarobí toho veľa, len tak varí, šije, vyšíva... Niektoré staré 
mamy sú také staré, že sa nechcú s nami naháňať, ani behať. Ak nás 
zoberú na prechádzku, vždy zastanú pri pekných veciach, o ktorých 
nám vedia dlho rozprávať. Obyčajne nosia okuliare a môžu si vyberať 
zuby a ďasná. Sú veľmi múdre, lebo vedia na všetko odpovedať a keď 
nám čítajú, nepreskakujú strany. Každý by mal mať aspoň jednu starú 
mamu, pretože ony sú občas tým jediným dospelým, ktorý má na nás 
čas a my sa jej môžeme posťažovať, keď nás niečo bolí alebo ťaží na 
duši. Mali by sme byť nekonečne vďační za naše staré mamy!“
Všetky staré mamy a starých otcov aj touto cestou pozdravujeme. Za 

svoj krátky život sme toho ešte veľa nedokázali, ale stále sa usilujeme 
byť múdrejšími, lepšími, schopnejšími. Pri našej snahe nám pomáhajú 
hlavne naši rodičia, učitelia, ale často aj Vy, starí rodičia, ktorí ste nám 
v mnohom vzorom a chceli by sme sa Vám podobať. Želáme Vám do 
ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu svojej rodiny.
V mene všetkých detí folklórneho súboru Slniečko sa chcem poďa-

kovať pani Mgr. Eve Struhárovej za krásne kroje, ktoré pre nás ušila 
a mohli sme sa v nich predstaviť všetkým dôchodcom na kultúrnej ak-
cii, ktorú zorganizovali zamestnanci OcÚ v Muráni pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Ing. Ro-
manovi Goldschmidtovi , ktorý nám tiež prispel na materiál a stužky.

Ďakujeme.ZŠ s MŠ Muráň

V priestoroch Galérie Baníc-
keho múzea na námestí v Rož-
ňave sa 14. septembra 2017 
uskutočnilo slávnostné otvorenie 
výstavy s názvom „ Spomienka 
muránskej kameniny“.  Výstava 
prezentovala kameninové vý-
robky muránskej manufaktúry, 
ktorá v Muráni pôsobila v rokoch 
1823 – 1910. Kurátorka výstavy 
Mgr. Sylvia Holečková, historič-
ka Baníckeho múzea v Rožňa-
ve, predstavila výstavu, vznik 
a históriu muránskej kameniny. 
Na výstave boli prezentované 
vzácne výrobky z Muráňa s ro-
dovým erbom Koháry, výrobky 
s modrým viedenským motívom, 
taniere s prelamovaným okrajom, 
taniere s obľúbeným motívom vi-
ničových listov v zelenom i mod-
rom prevedení. Svojou krásou 
a rozmanitosťou zaujali aj výrob-
ky zdobené kvetinovým motívom 

maľované voľnou rukou i cez 
šablónu. Nechýbali ani obľúbené 
výrobky zdobené motívom vtáči-
ka a kohútika. Múzeum v Svätom 
Antone zapožičalo aj dve vzácne 
vázy s vrchnákom, ktorých výni-
močnosť spočíva v strete čínske-
ho a krajinného motívu.

Otvorenie výstavy spestrili svo-
jim programom žiaci zo Základ-
nej umeleckej školy v Rožňave. 
Podujatie sa stretlo s veľkým 
záujmom zo strany verejnosti 
.Výstavu si s nadšením prezrel aj 
starosta obce Muráň Ing. Roman 
Goldschmidt.

Výstava trvala do 20. novembra 
2017 zaujala hlavne svojou jed-
noduchosťou a originalitou, bola 
pastvou pre oči, pretože poskyto-
vala ukážky pravej muránskej ka-
meniny, jej krásu i rôznorodosť. 

-SH-

VÝSTAVA MURÁNSKEJ 
KAMENINY V ROŽŇAVE
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Milí čitatelia, čím začať, keď na 
oslavách 25.výročia založenia 
folklórnej skupiny Levenda bolo 
všetko super - od začiatku až do 
konca excelentne zorganizova-
né? 

Tak výnimočne začnem od kon-
ca, keď sa po dvojhodinovom 
festivale spevu, hudby, tanca 
i ľudových scénok  s nami lúčila 
vedúca Levendy Mgr. Eva Struhá-
rová síce už mierne zachrípnutá, 
ale v pohode, spokojná a očividne 
šťastná. V nových krojoch sa im 

to spievalo, krepčilo, ba dovolím 
si tvrdiť, že nám dokázali, že ich 
temperament má ešte mnohé 
skryté rezervy. Vedúca skupiny 
zvládla nielen svoju Levendu, ale 
na harmonike sprevádzala aj FS 
Ľahota zo susednej obce. Náš 
pán starosta Ing. Roman Gold-
schmidt, netajil svoju radosť, nad-
šenie – spokojnosť s vystúpením 
Muránčanov. Starosta Muránskej 
Lehoty pán Miloš Marčák sa za-
radil medzi folkloristov Ľahota ako 
ich právoplatný člen. Na obec, kto-

Poďakovanie
Ďakujeme starostovi  našej obce Ing. Romanovi Goldschmid-

tovi a poslancom za podporu pri realizácii kultúrneho poduja-
tia „Dedina ožíva“. Veľké ďakujem patrí za finančnú podporu, 
priestory a výzdobu. Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani 
na partiu, ktorá nám navarila veľmi chutnú  kapustnicu. Úsilie 
ktoré vynaložila obec a nadšenci folklóru padlo na úrodnú 
pôdu, o čom svedčí aj spokojnosť  účinkujúcich. Na záver ďa-
kujeme všetkým,  divákom ktorí nás prišli pozrieť a povzbudiť 
do ďalšej činnosti. Dúfame, že spokojnosť a ľudové tradície 
budú lákadlom  aj na iné kultúrne podujatia v obci.

Korimová za FS Levenda

Kde je mladá generácia?
Nedá nám nenapísať týchto pár riadkov a poukázať na to, že v našej 

obci  sa podujatia organizujú len už je to horšie s účasťou na nich. Len 
v  mesiaci september sa v obci uskutočnili tri akcie. Najprv nás poctil 
návštevou  Zbor Chorus Carolinus  z  Kladna s krásnym vystúpením, 
počas ktorého nabiehala až „husia koža“. Potom prišla športová akcia 
Duatlon, ktorej prialo aj počasie, no s účasťou to už také pekné nebolo. 
Veľmi nás mrzí, že na takejto akcii a zúčastňuje veľmi málo detí z našej 
obce a v prvom rade sú všetky akcie robené pre Muránčanov. Posled-
ná akcia bola folklórna a tu tiež chýbala mladšia a stredná generácia. 
Aj napriek tomu, že tieto tri akcie mali vstup zdarma na účasti sa to 
neodzrkadlilo. Obec sa naozaj snaží, ale ako vidno mladá a stredná 
generácia nemá záujem o dianie v obci, ale kritika  o tom, že sa v obci 
nič nerobí neutícha. Budeme veľmi radi, keď dobrými nápadmi na kul-
túrne alebo športové podujatie prispejú všetci občania Muráňa a tak 
zvýšia záujem všetkých generácií  o dianie v našej obci.

Korimová,  Huťan za športovo-kultúrnu komisiu

Pod taktovkou EVKY STRUHÁROVEJ
rá má teraz okolo 150 obyvateľov 
– chvályhodné spevácke vystúpe-
nie. Dlhotrvajúcim pásmom pies-
ni jubilujúcu Levendu pozdravila 
aj folklórna skupina z Muránskej 
Zdychavy, speváčky z Klenovca, 
heligonkári Spišákovci a 78 ročný 

pán Kollár- bývalý pracovník tele-
vízneho vysielača Kráľová hoľa 
so svojou hrou na fujare. Spev 
pani Margity Sklenárikovej – 90 
ročnej členky FS Levenda sa ne-
zaobišiel bez sĺz – na nádherných 
25 rokov nemožno zabudnúť. 

Chuť spievať ju stále neopúšťa, 
len jej pohyb je výrazne obme-
dzený. V programe sa objavili aj 
deťúrence- chutnučké vo svojich 
krojoch, ale už dôstojné vo svo-
jich prejavoch- záruka, že sa záu-
jem o ľudové tradície z našej obce 
potichu nevytratí. Jubilantku 25 
ročnú Levendu, všetkých folklo-
ristov, hostí a prítomných, našich 
občanov pozdravil svojou poéziou 
Mgr. Juraj Kochjar - zakladateľ 
mužskej zložky skupiny Levenda. 
Kultúrne podujatie v Muráni v po-
slednú septembrovú sobotu 2017 
už tradične moderovala Mgr. Jan-
ka Murková s Ing. Svetoslavom 
Albínim.

Mgr. Ružena Svoreňová

DEDINA OŽÍVA FS LEVENDA OSLAVUJE 25 ROKOV 
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Dňa 2. septembra 2017 v sobo-
tu podvečer sa v kultúrnom dome 
v Muráni konal koncert pri príleži-
tosti 110. výročia narodenia Antona 
Macáka - Bystríka Muránskeho a 
90. výročia narodenia hudobného 
skladateľa Jána Čambála. Divákmi 
zaplnená kinosála sa započúvala 
do tónov zborového spevu. Účinku-
júcim zborom bol Chorus Carolinus 

Pocta Bystríkovi Muránskemu a Jánovi Čambálovi 
(Chorus Carolinus z Kladna v Muráni)

z Kladna. Hosťujúce spevácke in-
štrumentálne združenie je zložené 
s poloprofesionálov a amatérov mi-
lujúcich krásnu hudbu, ktorí neľutu-
jú vlastnú námahu, čas ani penia-
ze, aby sa podelili s nacvičenými 
a interpretovanými skladbami spo-
ločne so všetkými poslucháčmi.

Program sa začal úvodnou spo-
mienkou na Antona Macáka – Bys-
tríka Muránskeho a Jána Čambála, 
ktorú uviedol moderátor Ing., Mgr. 
Svetoslav Albíny.

Ján Čambál sa spoznal s Anto-

nom Macákom – Bystríkom Murán-
skym v saleziánskom študentáte . 
Bystrík Muránsky bol najskôr škol-
ským radcom Jánovi Čambálovi 
a neskôr jeho profesorom. Tu sa 
aj spriatelili. Ján Čambál sa potom 
oženil a odišiel do Kladna kde zalo-
žil spevácky zbor  Schola cantorum 
Sanctae Caeciliae Kladno. Anton 
Macák bol pridelený do Muráňa 

ako kňaz, kde prežil najkrajšie roky 
svojho života, tu si zamiloval kraj 
a ľudí v ňom žijúcich o ktorých na-
písal básne a vydal zbierku pod ná-
zvom „ Kytka piesni spod Muráňa“. 
Svoje prvé básne odovzdal Jánovi 
Čambálovi v roku 1955 na zhudob-
nenie. Ján Čambál chodil svojho 
priateľa a učiteľa Antona Macáka 
každý rok navštevovať do Muráňa  
až do jeho smrti v roku 1972, kedy 
sa s ním naposledy prišiel rozlúčiť.

Na pódium potom vystúpil spe-
vácky zbor Chorus Carolinus 

z Kladna. Sálou zneli prekrásne 
piesne o Muráni, peknou sloven-
činou.  Šéfdirigent  a umelecký 
vedúci zboru  Mgr. Karel Procház-
ka, ktorý aj sám spieva zaspieval 
skladbu „Povozník som ja“ a tou 
nadchol všetkých divákov. Skladba 
sa niesla v rýchlejšom tempe a to 
sa ľuďom páči. 

Súčasťou koncertu bolo aj uvede-
nie do života nového CD s názvom 
Muránske piesne v podaní zboru 
Chorus Carolinus z Kladna . V rám-
ci koncertu odznela väčšina piesní 
z tohto nového CD. Krátky príhovor 
mal aj pán Mgr. Juraj  Kochjar, kto-
rý si zaspomínal  na pána Antona 
Macáka. Koncertu sa zúčastnil aj 
starosta obce Muráň Ing. Roman 
Goldschmidt, ktorý poďakoval diri-
gentovi zboru pánovi Mgr. Karlovi 

Procházkovi za pôsobivý program 
a zaželal zboru do ďalších rokov 
veľa úspechov. Na koncerte nechý-
bal ani vzácny hosť s družobného 
mesta Fryšták, starosta mesta Mgr. 
Lubomír Doležel s manželkou. 

Na záver si mohli všetci diváci 
s umelcami zaspievať. Vystúpenie 
sa stretlo s veľmi dobrým ohlasom 
zúčastnených divákov, ktorí spe-
vácky zbor odmenili dlhotrvajúcim 
potleskom. Po ukončení programu 
si mohli občania zakúpiť nové CD.  

Poďakovanie patrí aj organizáto-
rom tohto krásneho podujatia, ktorí 
sa postarali aj o program pre hostí 
(výstup na hrad, návšteva múzea 
atď.)  a neľutovali svoj voľný čas,  
aby hosťom z Kladna ukázali to 
najkrajšie z nášho okolia.

Ing. Soňa Haššová 

„Čo ma upútalo“
Ako dopadlo podujatie „Dedina ožíva“, to ohodnotili všetci návštev-

níci a účinkujúci, ktorí tam boli. Mňa veľmi upútala výzdoba, tie krásne 
muškáty, ktoré  svojou krásou  padli   do očí  určite každému prítom-
nému.  Je veľmi milé, že  boli vyložené veci našich predkov, ktoré sa 
už pomaly ani nepoužívajú. Organizátori nezabudli ani na  Bystríka 
Muránskeho a ostatných autorov, ktorí sa venujú našej krásnej prí-
rode a histórii a vystavili všetky  diela týkajúce sa  Muráňa.  Celý 
priestor kultúrneho domu žil na tému ľudových tradícií. Potešilo ma  
aj, že vo svojom programe  mali zahrnuté  aj vystúpenie  s deťmi.  
Pekné je , že  sa snažíme deťom vštepovať tradície našich predkov 
a zapájať ich do diania v našej obci.

„BD“
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„Ako muránska voda dáva život a osvie-
ženie, nech aj táto hudba občerstvuje jej 
poslucháčov na tele i na duchu“ – tak 
znelo prianie pri uvedení nového CD 
Muránskych piesní z tvorby Antona Ma-
cáka a Jána Čambála počas koncertu 
zboru Chorus Carolinus Kladno v Murá-
ni 2. septembra 2017. Okrúhle výročia 
vždy boli dôvodom zaspomínať na ľudí, 
ktorých život a dielo zanechali hlbo-
kú stopu v našej pamäti. Medzi takéto 
osobnosti v Muráni bezpochyby patria 
pán farár Anton Macák – Bystrík Murán-
sky, saleziánsky kňaz, spisovateľ, bás-
nik, historik, botanik; a jeho spolupra-
covník Ján Čambál, hudobný skladateľ. 
Nedávno sme si pripomenuli niekoľko 
významných výročí týchto čestných ob-
čanov našej obce: 31. augusta 45 rokov 
od smrti A. Macáka, 25. októbra 110 ro-
kov od jeho narodenia a 17. september 
bol dňom nedožitej 90-ky pána Čambá-
la, ktorý nás opustil v Kladne pred sied-
mimi rokmi v októbri. Pri tejto príležitosti 
sme dirigentovi a zbormajstrovi Karlovi 
Procházkovi položili niekoľko otázok. 

1. Aké boli dojmy zboru Chorus Ca-
rolinus z tohtoročného 2-dňového 
pobytu na Muráni? Stálo to za tú 
obetu cca 1300 kilometrovej ces-
ty...?
Nám všem se na Muráni strašně moc 
líbilo a stále živě vzpomínáme. Slu-
žebně starší členové sboru, kteří už na 
Muráni v minulosti byli, se na zájezd 
moc těšili a nenechali si jej ujít. Ti co 
jeli poprvé, byli stejně nadšeni jako my 
téměř před 20 nebo 10 lety. (hrůza jak 
ten čas letí...) Cestování autobusem 
takovou dálku jistě není příjemné, ale 
nikdo z nás to rozhodně nevnímal jako 
oběť. Námaha už k cestování prostě 
patří. Každopádně očekávání společ-
ného setkání a představení naší práce 
(nácvik písní a nové CD) nás těšilo už 
dopředu! Muránský kraj je nádherný 
nejen v těch krásných písních! Nové-
ho CD se nemůžeme nabažit. Bohužel 
autorská desetiletá výročí jsou dlouhá, 
tak budeme doufat, že se další zájezd 
podaří zorganizovat dříve i při jiné pří-
ležitosti.

2. Táto návšteva nebola prvá, moh-
li by sme hovoriť už o tradícii. Kedy 
a ako to začalo?
Začalo to vlastně hrozně dávno... na 
Kladně vlastně již v padesátých a še-
desátých letech 20. století, kdy samot-
né písně teprve vznikaly. Nejen přímo 
na Muráni, kdy tam pan Čambál za A. 

Macákem jezdil na dovolenou. Existuje 
mnoho dopisů i poznámek na samot-
ných partiturách, z kterých je znát čilá 
korespondence Kladno - Muráň pro 
různé úpravy textů i not. Některé pís-
ně zazněly na Kladně již v šedesátých 
letech, kdy měl pan Čambál možnost 
vést mládežnický sbor Siréna. S ním 
také Muráň v té době navštívil a vzpo-
mínal na úžasnou atmosféru a vřelé 
přijetí všech muránčanů. Autorita dona 
Macáka musela být obrovská. Nejen 
tehdy, ale i pro to, že jeho dílo přežilo 
až do dnes a že se stále těší i na Mu-
ráni takové úctě. Samozřejmě právem, 
vzhleden k závažnému obsahu jeho 
díla. To vše je dnes už vzácné! Pro nás, 
současné zpěváky, to začalo až po re-
voluci, kdy jsme se staly členy čambá-
lova sboru Schola cantorum sanctae 
Caeciliae Kladno. O Muráni jsme ještě 
pár let nevěděli, ale tu a tam se objevila 
píseň, kde bylo uvedeno jméno Antona 
Macáka. Buď jako autora textu nebo 
že mu byla skladba věnována. Až v 
momentě, kdy se chystal první zájezd 
na Muráň, jsme byli seznámeni s celou 
situací a dosavadní historií autorské 
dvojice Macák/Čambál. Otevřel se nám 
doslova nový svět hudby. Dosud jsme 
znali jen duchovní tvorbu pana Čambá-
la a najednou úplně jiný a tak zajímavý 
a hudebně pestrý žánr. Byli jsme doslo-
va okouzleni a to stále přetrvává! O tra-
dici se jistě již hovořit dá. A vzhledem k 
tomu, že jsme zdědili celý odkaz pana 
Čambála (nejen fyzicky), cítíme jako 
milou povinnost tuto tradici držet živou.

3. Ako vznikla myšlienka nahrať ďal-
šie piesne Antona Macáka a Jána 
Čambála?
Na tuto otázku jsem už zřejmě částěč-
ně odpověděl. Myšlenka nahrát další 
Muránske piesne přišla ze dvou prak-
tických důvodů. Máme ve sboru ta-
kovou tradici, že pokud nastudujeme 
zajímavý a hodnotný materiál, který 
trvale uchován ještě nebyl (tisk not a 
nahrávka), tak jej natočíme nejen pro 
vlastní radost, ale také než to zapome-
neme a začneme se věnovat něčemu 
jinému. Zároveň tak naplňujeme obsah 
hudební vědy o zachování konkrétní-
ho hudebního odkazu. Je neuvěřitelné 
množství hudby, které leží neznámé v 
archivech. Nejen díla samotná, ale také 
jejich, ve své době třeba i známí autoři. 
Náš soubor se vlastně od začátku této 
hudbě věnuje. Oživujeme zapomenu-
tá díla českých autorů 18. století (Bri-
xi, Mensi, Loos, aj.). Od této klasické 

hudby ale pravidelně rádi oprašujeme 
vybrané skladby z repertoáru bývalé 
Čambálovy Scholy, kam patří i tzv. Mu-
ránske piesne.

4. Ako vyzerala realizácia tohto 
Vášho sna? 
Část skladeb jsme měli ještě v paměti, 
kdy je s námi v roce 2007 nacvičoval 
pan Čambál. Pro další písně jsme sáh-
li do archivu od p. Čambála a ty jsme 
ještě neznali. Kvůli správné výslovnosti 
některých slov jsme oslovili Jarka Hriv-
náka, který ochotně přijel a při samot-
ném natáčení dohlížel. Jistě musí být 
slyšet, že nezpívají rodilí slováci, ale o 
to vlastně vůbec nejde. Samotná reali-
zace probíhala tak, že jsme originální 
partitury pana Čambála rozkopírova-
li, něco jsem přepsal jen do sborové 
partitury (Ó, ľudské oči), písně jsme 
nazkoušeli na pravidelných zkouškách 
a naplánovali jsme natáčení. Byl doce-
la problém najít vhodný velký prostor, 
kde by byl zároveň i klavír. Nakonec 
jsme našli kapli bývalého piaristického 
gymnázia ve Slaném, kde je dnes Vlas-
tivědné muzeum. Samotné natáčení 
probíhalo v klidu a podle plánu. Zají-
mavější byla ta část převodu starých 
magnetofonových záznamů, kde zpí-
val a doprovázel se pan Čambál. Pů-
vodně jsme se snažili digitálně převést 
gramofonové desky, které byly vydány 
v Praze v šedesátých letech. Šlo ješ-
tě o ty staré "tlusté", které již neumějí 
přehrát současné gramofony. Dokonce 
jsem si kvůli tomu koupil gramofon, kte-
rý to dokáže, ale kvalita byla tak mizer-
ná, že mě s tím zvukař rovnou vyhodil 
(v dobrém, samozřejmě). Dlouho jsme 
sháněli studio, které by dokázalo digi-
tálně převést ty magnetofonové pásky. 
Rozhodující byla cena, která nebyla 
malá. Až nakonec díky náhodě nám s 
převodem a zdarma pomohlo Národní 
muzeum, jehož logo je umístěno na CD 
(místo honoráře). To vše se odehrávalo 
v posledních dnech těsně před vydá-
ním, stejně jako natáčení posledních tří 
písní (Jarné a Jesenné obrázky, a Mali-
ny). Několik hodin zabralo pak stříhání 
a úprava všech záznamů, stejně jako 
výběr textů a obrázků na CD. Fyzická 
výroba nosičů pak byla otázkou něko-
lika dní. Štěstí jsme měli, že jsme si je 
mohli vyzvednout odpoledne před ve-
černím odjezdem na Muráň. 

5. Čo by ste chceli poznamenať k 
odkazu Antona Macáka a Jána Čam-

8

MURÁŇ KONKURUJE
POČTOM PIESNÍ PRAHE

pokračovnaie na str. 10
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Viete, že Muránčanka pani BO-
ŽENA KUCUKOVÁ (1961) je dcé-
rou milionára? Iste sa vám objavil 
úsmev na tvári, ale je to pravda! 
V č.4/2017 Ing. Hrušková z Veľ-
kého Krtíša uvádzala, že sme 
do práce a do školy cestovali aj 
„KUCUKOM“. Vodičom tohto au-
tobusu bol totiž pán Ivan Kucuk 
(1923-1985), ktorý získal ocene-
nie Milión kilometrov bez nehody. 
Ako sa toto v Muráni nezvyčajné 
priezvisko objavilo? – to nám pre-
zradila jeho dcéra Božka.

Pán IVAN JÁN KUCUK pochá-
dzal z obce Breznica pri Strop-
kove, kde teraz býva s rodinou aj 
syn Janko (1959) a teší sa nielen 
z dcéry, ktorá žije v Amerike, ale 
aj z vnúčaťa. Doma boli štyria bra-
tia a mladý Ivan prišiel do Muráňa 
z Karlových Varov v roku 1950 
ako viacerí muži pomáhať likvido-
vať kalamitu. Tá je zaznamenaná 
v monografii MURÁŇ (J.Gallo, 
2001, s.116). „V marci 1948 obec 
Muráň zachvátila veľká víchrica, 
akú ľudia ešte nepamätali. Naj-
viac postihla lesy. Na Studni za 
hradom a na Maratínke vyvrátilo 
veľké množstvo stromov. V dedi-
ne boli veľké škody na domoch, 

hlavne tých, ktorých strechy boli 
prikryté škridlicou. Počas opráv 
musel byť spevnený aj komín na 
píle.“

Pán  IVAN KUCUK , ktorému 
venujeme našu spomienku, si 
v Muráni našiel aj budúcu man-
želku – slečnu BARBORU SKLE-
NÁRIKOVÚ (1929 – 1996). Pani 
Kucukovú si pamätáme najprv 
ako pracovníčku žrebčína, neskôr 
ako skladníčku pohostinstva (ešte 
keď šéfoval Pavol Vrbjar – Ťap-
šár) a zotrvala tam až do svojho 
dôchodku, hoci vedenie sa strie-
dalo. Jej manžel pán Ivan Kucuk 
bol najprv vodičom nákladného 
auta, ale potom už vodičom auto-
busov ČSAD v Revúcej. 

Kto pozná ich 56 ročnú dcéru 
Božku - knihovníčku a predavač-
ku textilu a obuvi, tak určite nepo-
prie, že po otcovi podedila všetko! 
Nielen dom na hranici Pastovníka 
a Vyšného konca, ktorý postavili 
jej pracovití rodičia, ale aj podo-
bu, povahu, celkový komunikač-
ný prejav a zodpovedný prístup 
k práci po oboch rodičoch. ČESŤ 
ICH PAMIATKE!

-RS-

CIGÁNSKY CHLAPEC MA 
DOJAL K SLZÁM AJ SMIECHU!
Isto sa pýtate, prečo cigánsky a nie rómsky. A prečo nie? Veď stále sa 

hovorilo Cigáň a nie Róm. Mne osobne sa to takto viac páči. Teraz vám 
chcem opísať stretnutie so šesťročným cigánskym chlapcom, menom 
Janko. Stretla som ho na cintoríne, pri hrobe mojich rodičov. Tento 
chlapec ma tak dojal, že som nevedela, či sa mám smiať, či plakať. 

Zamyslená som čistila pomník mojich rodičov a zrazu buchla bránička 
cintorína, zodvihnem hlavu a nikde nikoho. Pomyslela som si, že to bol 
vietor. Nevenovala som tomu zvlášť veľkú pozornosť a pokračovala 
som ďalej v práci. No kde sa vzal, tu sa vzal, pri pomníku pri mne stál. 
Trochu som sa zľakla, zdvihla som hlavu a spýtala som sa ho, kto je 
a čo tu robí. „Som Janko od Janičov, bývam tam dole“, ukázal rukou 
na dedinu. V rukách mal dve veľké plastové fľaše naplnené vodou. Po 
dlhšom vypytovaní som sa dozvedela, že sem na „hrad“ chodí sem-
tam na vodu, lebo kačky na rieke niekedy zmútia vodu a nedá sa piť. 
Zaujalo ma pomenovanie hrad, nechápala som, o čom to hovorí. Pýta 
sa ma, či aj ja chodím na hrad, odpovedala som mu, že za mlada som 
chodievala, no teraz už nevládzem. Chlapec ma zaskočil: „A teraz si 
na hrade!“. Až vtedy som pochopila, že hradom nazýva cintorín. Rukou 
som mu naznačila, že tá veľká skala týčiaca sa nad Muráňom je hrad 
a my sa nachádzame na cintoríne. Keď to pochopil, zaskočil ma ďalšou 
otázkou: „Máš robotu, nemáš robotu?“ Spýtala som sa ho, že čo vie 
robiť. Pokrčil plecami a zas mi položil tú istú otázku. Povedala som 
mu, že keď nejakú budem mať, tak mu odkážem. Ako tak sa uspokojil, 
v očiach sa mu zaiskrilo od radosti a tak sme sa aj rozlúčili.

Na druhý deň na mňa už pri bráničke čakal cigánsky chlapec Janko, 
mala som také tušenie, že sa iste v najbližšej dobe ohlási. „No čo 
Janko?“ pýtam sa ho. On mi nato odpovedal zas tou svojou otázkou: 
„Máš robotu, nemáš robotu?“ No čo s tebou, keď si už tu, pomyslela 
som si a kázala som mu nanosiť drevo do kuchyne, chlapča vyskočilo 
od radosti. Keď už bolo drevo nanosené, spýtala som sa ho, že chce 
za robotu. A on, že korunky. Darmo som mu dávala to, alebo to, on len 
korunky chcel. Čo som mala, to som mu dala, všetky centíky do dlane 
vysypala. Jeho radosť bola veľká, vyše eura si chlapča napočítalo. Bála 
som sa, aby sa to zajtra nezopakovalo, moja obava sa naplnila. Nielen, 
že prišiel, ale prišiel aj s kamarátom. A znovu tá otázka: „Máš robotu, 
nemáš robotu?“ Odpovedala som mu, že žiadnu nemám, sklonil hlavu 
a so smutnými očami odišiel s kamarátom preč. 

Rodičia, pýtam sa Vás, prameň Dovalka javí sa slabo, či by sa 
vyčistiť nedalo? Stačilo by možno tak málo, aby sa kade-tade po vodu 
nechodievalo!

Bohdana Halušková

MURÁŇ – MYSLAVA
Čo majú tie dve obce spoločné, asi len to, že sú to katolícke. Neviem 

či môžem Myslavu nazvať obcou, lebo je už pripojená ku Košiciam 
a oficiálne sa volá Košice – Myslava a je spojená s Košicami aj 
mestskou hromadnou dopravou. A čo ešte majú spoločné je to, že 
vydávajú miestne noviny. V Myslave je to Občasník občanov mestskej 
časti Košice- Myslava „ Myslavčan“. Členom redakčnej rady je aj 
miestny pán farár. A preto Myslavčan uverejňuje aj články o živote 
miestnej cirkvi napr. v poslednom čísle je obrázok a článok PRVÉ 
SVÄTÉ PRÍJMANIE. Tak by som si predstavoval aj Muránske noviny. 
Spomínam si ešte na muránskeho pána farára, ktorý pôsobil v Muráni 
v čase, keď som ešte aj ja tam žil. Bol to pán farár Anton Macák, básnik 
a spisovateľ Bystrík Muránsky. On bol zžitý s Muránčanmi. Keď muránski 
furmani išli večer so svojimi volkami na planinu, aby sa tam volky dobre 
napásli a ráno doviezli kláty na pílu, pán farár často trávil večer s nami 
pri vatre a počúval príbehy furmanov, ktoré sa v minulosti odohrali, aby 
mal námety na svoje literárne dielo. Muránčania ho mali veľmi radi. 
Aj mňa s manželkou sobášil v Muránskom kostole 1.augusta v roku 
1959. Podobne je zžitý terajší muránsky pán farár so svojimi bývalými 
farníkmi z Heľpy. Od Muránčanov viem, že ich často navštevuje. A ja 
márne hľadám v Muránskych novinách o živote muránskych farníkov. 
I keď som už dávno z Muráňa preč, na Muráň často spomínam a preto 
si rád prečítam Muránske noviny v ktorých sa čo to dozviem o živote 
terajších Muránčanov. Rád sa pozerám na obrázok v nástennom 
kalendári Muráň 2017, ktorý mám nad kuchynským stolom a vidieť na 
ňom pekný celý Muráň aj Muránsku planinu.

Ing. Ladislav Kováč

FOTO z archívu BK: Na svadobnej fotografii manželov Kucukovcov, 
zľava rodičia nevesty, Margita Sklenáriková (matka Blaženy Kvetkovej 
z Muránskej Dlhej Lúky) a Pavel Sklenárik (otec Viery Miškovičovej). 

MILIONÁR AJ 
V MURÁNI

9

(Po víchrici v obci pred 70 rokmi)
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Za Ing. Svetoslava Albíniho 
... Streda 15. novembra 2017 sa 
zapíše medzi smutné dni v živote 
našej obce. V tento deň nás neča-
kane opustil náš občan, poslanec 
našej obce Ing., Mgr. Svetoslav 
Albíni MBA. Poznali sme ho ako 
usmievavého, čestného a úprim-
ného človeka. Odišiel uprostred 
nedokončenej práce vo veku 44 
rokov. Človek, ktorý bol naplnený 
optimizmom a pracovitosťou vša-

de kde pôsobil vyjadroval svoj vrelý vzťah k svojej rodnej obci, k 
jej obyvateľom. Takto sme ho poznali aj my poslanci Obecného 
zastupiteľstva v Muráni, kde pracoval ako predseda v komisii 
na vybavovanie sťažností a ako člen  v  komisií sociálnej a na 
ochranu verejného záujmu. Kandidoval na post poslanca do 
Banskobystrického samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 
2017. Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás a pre našu obec 
počas svojho plodného života urobil. Ďakujeme a nezabudne-
me. Poslanci obecného zastupiteľstva v Muráni a občania obce

SMUTNÉ SPRÁVY

MURÁŇ KONKURUJE POČTOM PIESNÍ PRAHE
pokračovnaie zo str. 8

Za Adelu Krštieňovú... Občania našej obce 
sa v nedeľu 20. novembra 2017 dozvedeli veľmi 
smutnú správu o nečakanej smrti našej občian-
ky pani Adely Krštieňovej.  Každý  ju v obci po-
znal pod menom Andela. Teta Andela bola vždy 
ochotná pomáhať. Za železnou bránou domu 
ukrývala svoj poklad, krásne upravený dvor 
s peknou záhradkou o ktorú sa z láskou starala. 
Záhradka  hýrila pestrými farbami od skorej jari 
až do neskorej jesene a robila jej veľkú radosť. 
Keď sme sa pri nej zastavili vždy bola plná op-
timizmu, dalo sa s ňou porozprávať na hocijakú 
tému. Mladým ženám vždy vedela poradiť ako si 
čo zariadiť, ako ušetriť, čo navariť. Proste sme 
ju na našej ulici všetci mali radi a brali sme ju 
ako druhú mamu. Takto sme ju poznali my su-
sedia. Bude nám chýbať tvoja ochota a nezišt-
ná pomoc. Ďakujeme a nezabudneme. V našich 
srdciach ostaneš medzi nami!

bála? 
Odkaz díla Antona Macáka a Jána Čam-
bála - společný i další jejich individuální 
- je především dosud plně nedoceně-
ný. Nejen lokálně v místech, kde oba 
působili, ale především na národních 
úrovních. Macákovo dílo má rozhodně 
obsahově přesah oblast Muránskeho 
kraje. Kvalitativní úroveň je nesporná a 
obsahově je velmi rozmanitá. Neskládá 
se pouze z textů vztahujících se k Mu-
ráni. Zasloužilo by si širšího povědomí. 
Jeho historické práce, básnické sbírky i 
díla tzv. lidové slovesnosti mají dnes již 
nepopiratelnou dokumentační hodnotu. 
Pověsti a události již pomalu vymizely z 
povědomí lidí, stejně jako dnes již za-
niklá řemesla (furmanství, aj.). Kromě 
toho jsou dokladem obrovského talen-
tu autora, který neměl možnost ve své 
době působit na plno. Tím spíše jsme 
povinni toto vše udržet živé a neustále 
předávat mladším ročníkům, pro které 
je toto vše již dávnou a neživou minu-
lostí. Hodnotu celého muránského díla 
docení jistě později. Ale musejí o ní 
především vědět a mít ji celou dostup-
nou, aby se k ní mohli případně vracet. 
Na koncertě jsem se zmínil, že snad je-
dině Praha a Muráň mají o sobě nejvíc 
písní na světě. Nevím, zda je to úplná 
pravda, ale neznám jiné místo, které 
by mělo vlastních čtyřicet písní. Toto 
celé platí i pro hudbu Jána Čambála. 
Je obdivuhodná vzhledem k okolnos-
tem a době, kdy vznikala. Ve srovnání 
s tehdejší oficiální hudbou hravě ob-

stojí, především svou opravdovostí. Je 
jasné, že tehdy nesměla oficiálně znít v 
širším měřítku. Bohužel i v dnešní době 
je velmi těžké dostat jí do širšího po-
vědomí. V podstatě stále není zájem o 
něco neznámého. Jsme si toho vědomi 
a proto jí stále máme na repertoáru.

6. Na Muránčanov urobil zbor Cho-
rus Carolinus, počnúc dirigentom, 
cez klaviristu a sólistov, opäť veľmi 
dobrý dojem. Radi by vedeli o Vás aj 
niečo viac...
Tak na toto se těžko odpovídá . O kla-
víristovi se dají dohledat informace na 
internetu. Vynikající Robert Fuchs s 
námi pravidelně nevystupuje. Kvůli ná-
ročnosti doprovodů jsme jej výjimečně 
oslovili pro tento zájezd, protože tento 
repertoár si žádá profesionální ucho-
pení. Informace o souboru jsou také 
dohledatelné na internetu. Tam se lze 
dočíst, že v podstatě za vše co jsme a 
dosud děláme vděčíme panu Čambálo-
vi, u kterého jsme (zakládající členové 
sboru) vyrostli. Ti noví členové jsou již 
vtaženi do tohoto uměleckého odka-
zu. A ikdyž se většinou věnujeme jiné 
hudbě, principy a přístupy naučené u 
čambálových Cecilek jsou neměnné. 
Pro mě osobně je toto vše velmi za-
vazující. Nejen ze srdečního hlediska 
(pan Čambál mně byl ne náhodou kmo-
trem při křtu a druhé jméno "Jan" mám 
i v občanském průkazu), ale i proto, že 
jsem od něj dostal celý jeho archiv již v 
roce 2004. Prostě musím s tímto darem 
naložit jak je třeba. V záplavě hudby, 

která nás obklopuje, jde o takový ost-
růvek kvalitního duchovního a dušev-
ního obohacení. A dirigent/sbormistr? 
Denně hudba v mnoha podobách, pro 
noviny prostě jednotvárná nuda . 
7. Aké sú Vaše ďalšie plány, vízie?
Následující měsíce budou velmi nabi-
té. Kromě tradičních akcí - dušičkový 
koncert Mozartova Requiem, vánoční 
koncerty - vznikne ještě v říjnu tohoto 
roku nové CD s duchovní hudbou za-
pomenutého českého skladatele Jana 
Karla Loose (1722-1772), kterému se 
věnuji v rámci své hudebně vědecké 
práce již několik let. V lednu ve stej-
ném duchu natočíme další CD, tento-
krát se skladbami Františka Václava 
Habermanna (1706-1783). Pak budou 
následovat přípravy na výroční koncert 
u příležitosti 20 let trvání našeho sbo-
ru, kde provedeme významná sborová 
díla Georga Fridricha Händela (1685-
1759). Staré chrámové archivy a dědic-
tví pana Čambála nám naštěstí dávají 
pevnou jistotu práce na krásné hudbě 
nejen pro naše potěšení, ale i pro po-
sluchače našich koncertů, kde zaznívá 
"neokoukaný" repertoár. A jak říkával 
pan Čambál, zpíváme nejen pro sebe 
a druhé, ale především pro Pána Boha. 
Jen je to organizačně někdy vše nároč-
né, ale to už ke sborové práci prostě 
patří. Zde je třeba poděkovat všem pří-
znivcům a podporovatelům, protože jen 
naše zpívací nadšení nestačí.

Za rozhovor ďakuje
sr. Jaroslava H. Kochjarová CJ
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NAŠI FUTBALISTI SKONČILI 
PO JESENNEJ ČASTI SÚŤAŽE 

NA DRUHOM MIESTE

Miesto Klub zápasy výhry remíza prehry skóre

1. FC Radnovce 10 8 0 2 29:22

2. TJ Tatran Muráň 10 7 2 1 26:7

3. TJ Ožďany 10 7 1 2 37:16

4. MFK Jelšava 10 5 1 4 28:23

5. ŠK Bastav Revúca 
- Revúčka 10 4 2 4 17:26

6. OFK Sirk 10 4 1 5 27:22

7. TJ FK Veľký Blh 10 4 0 6 15:25

8. TJ Družstevník 
Klenovec 10 3 2 5 32:31

9. ŠK Rimavská Seč 10 2 4 4 18:21

10. TJ Družstevník 
Kráľ 10 2 2 6 14:30

11. TJ Uzovská Panica 10 1 1 8 12:32
 
Najlepším strelcom za Muráň v jesennej časti súťaže sa stal Ján Cibuľa, ktorý strelil 8 gólov. 
V tesnom závese za ním je Matúš Vavrek, ktorý strelil 7 gólov.
Priaznivci futbalu sa môžu tešiť na začiatok jarnej časti súťaže 08. 04. 2018 o 15.30 h. 
na ihrisku v Muráni , kde odohrajú naši futbalisti prvý zápas z  TJ Družstevník Klenovec. 

Tradične na sviatok patrónky Slovenska, 
Sedembolestnej panny Márie 15. septembra 
2017 uskutočnilo sa na tratiach pod cintorínom 
zaujímavé športové podujatie Horský duatlon, 
ktorý sa skladá z dvoch disciplín: jazdy na hor-
ských (MTB) bicykloch a behu v teréne.
Na dobre pripravených tratiach a za pekného 

počasia zasúťažili si deti aj dospelí pri peknej 
diváckej kulise, ktorí odmenili súťažiacich po-
vzbudzovaním a potleskom. Najkrajšie súboje 
zviedli tí najmenší, ktorí by na trati vypustili aj 
dušu. Veľká škoda, že z roka na rok aj napriek 
snahe usporiadateľov, komisie kultúry a športu 
pri OcÚ v Muráni je súťažiacich menej a me-
nej, je na zamyslenie čím to je!

Výsledky:
kategória škôlkari: 1. Peťka Mlákayová
kategória mladší žiaci: 1. Dominik Verkin
kategória starší žiaci: 1. Richard Laboš
kategória dorastenci: 1. Lukáš Fázik
kategória muži: 1. Vlastimil Knopp

Pavol Mlákay

XXI. ročník „Horský duatlon“

Tabuľka I. trieda dospelí 2017-2018 
umiestnenie mužstiev

po jesennejčasti súťaže 9. ročník 
o putovný pohár
riaditeľky školy 

ŠZŠ Revúca
20. septembra 2017 sa naši mladší žia-

ci  (6.A trieda) a starší žiaci (7. – 8. roč-
ník) zúčastnili turnaja v minifutbale žiakov 
o pohár riaditeľky ŠZŠ v Revúcej. 

Aj keď ráno nevyzeralo počasie najlep-
šie, našťastie žiadna kvapka na nás ne-
spadla, iba ak potová. Po vylosovaní, kto 
s kým bude hrať, sa žiaci rozpŕchli na svo-
je ihriská a navzájom sa podporovali po-
kiaľ to bolo možné. K dobrej hre mladších 
žiakov prispela aj súdržnosť a tímová hra.  
Vďaka ich športovej efektivite a športové-
mu šťastiu, naši mladší žiaci zaslúžene 
vyhrali I. miesto. Starším žiakom chýbalo 
to, v čom mladší žiaci vynikali a tak obsa-
dili nepopulárne IV. miesto.

Mgr. Monika Mlákayová
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Naša jubilantka pani MARGITA KOTZMA-
NOVÁ (1947) sa narodila v obci Okružná na 
východnom Slovensku vo viacdetnej ro-
dine a  zo svojich súrodencov je najstaršia. 
Svoje 70. narodeniny oslávila 23. októbra 
2017 v kruhu svojich najbližších, ale spolu aj 
so svojou najlepšou kamarátkou Blaženkou 
Goldschmidtovou (1954) a  jej manželom 
Deziderom (1950). V  Muráni sa pani Git-
ka prvý raz ocitla približne pred 40 rokmi. 
Ešte ako nezadaná slečna prišla z  Prešova 
ako predavačka do našej predajne obuvi na 
námestí (teraz po-

traviny Levenda). V susednom mäsiarstve 
(pôvodne žid Haas, potom Ján Siman, Mi-
lan Kotzman, neskôr pohrebníctvo Márie 
Tkáčikovej, krčmička Františka Sklenárika 
„U Billeho“ a  rómska Františka Mušuku 
„U Ľubice“ – teraz chátra) pracoval vtedy 
ešte slobodný pán MILAN KOTZMAN 
(1949 – 2011). Vraj náhody neexistujú, 
všetko nám je už vopred dané a  tak aj 
slečnu Gitku osud priviedol k budúcemu 
ženíchovi. V  roku 1978 uzavreli manžel-
stvo, ktoré trvalo nádherných 33 rokov, lebo manžel a otec dvoch 
detí Milanka a Katky odišiel navždy ako 62 ročný. Teraz sa pani Git-

ka teší aj z troch vnúčat: Peťky, Miška a Laurinky. Všetci syn a dcé-
ra, nevesta i zať, vnúčatká a ďalšia rodina k okrúhlemu životnému 
jubileu jej prajú všetko najlepšie: dobré zdravie, pohodu a radosť 
zo života. 

Rodina Kotzmanovcov sa medzi prvými (po rodine Laurenčíko-
vej) zaradila k podnikateľom v obci Muráň. Pani Kotzmanová síce 
najprv pôsobila v predajni Zdroj pri kostole (so Zuzkou Bábeľovou 
a Andelkou Krštieňovou) a manžel v predajni mäsa v tej istej budo-
ve s osobitným vchodom vzadu. V období po tzv. nežnej revolúcii 
(1989) využili možnosť podnikania a zároveň aj odborné učňovské 
vzdelanie celej rodiny s  výučným listom mäsiar a predavači roz-
ličného tovaru. V  bývalej budove lesnej správy (potom predajňa 
potravín pod vedením pani Barbory Hajdúkovej a i., neskôr bazár 
pána Petra Albíniho) v  prednej časti Kotzmanovci zriadili známu 
„Kršmu pod hradom“ a vzadu predajňu chleba a potravín v ktorej 
pôsobila najmä dcéra Katka. Po odchode rodičov do dôchodku po 
otcovi krčmu prevzal syn Milan. Ich spoločný podnik sa neskôr roz-
padol, dcéra a syn si založili vlastné rodiny, pribudli vnúčatá a cel-
ková rodinná situácia i podmienky v obci po smrti pána Kotzmana 
sa zmenili. 

Jubilantka – sedemdesiatnička pani Gitka Kotzmanová  rodinám 
svojich detí stále vychádza v ústrety, teší sa z ich priazne, z pohody, 
ktorá vládne v ich rodine, z vydarených vnúčat a zo všetkého , čo jej 
život v Muráni každý deň prináša.

S úctou Mgr. Ružena Svoreňová
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BLAHOŽELÁME
Rodina podnikateľa v spomienkach

Sväté 
omše počas 
vianočných 

sviatkov:
24. 12. - nedeľa

svätá omša 09:00 hod.
polnočná svätá omša 

24:00 hod.
25. 12. - pondelok

narodenie Pána 
10:30 hod.

26.12. - utorok
sv. Štefan10:30 hod.

CHVÁLIME
Všetkých, ktorí sa pričinili 

o umiestnenie vianočného 
stromčeka a svetelnú výzdobu 

celého námestia.

HANÍME
Bc. Janu Hajdukovú za to, že 
sklamala všetkých čitateľov 

Muránskych novín. 

AKÉ PODUJATIA NÁS ČAKAJÚ V OBCI V  MESIACOCH
DECEMBER 2017- JANUÁR- FEBRUÁR 2018

Pozvánka
Obec Muráň Vás pozýva 

na XI. ročník

Vianočného 
turnaja 

v stolnom 
tenise,

ktorý sa uskutoční
30. 12. 2017 v telocvični ZŠ 

s MŠ Muráň. 
Kategórie: muži, ženy.

Štartovné: 5 €

Pozvánka 
Silvester 2017
Obec Muráň Vás srdečne 

pozývana oslavu Silvestra a 
vítanie Nového roka 2018,  
ktoré sa bude konať 31. 

decembra 2017 na námestí. 
Ani tento rok nebude 

chýbať  tradičný ohňostroj. 
Príďte všetci ešte pred 
polnocou na námestie.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozvánka na Obecný ples
Obec Muráň Vás pozýva na Obecný ples, 

ktorý sa uskutoční 27. januára 2018 v sále KD v Muráni. 
Vstupenky za 15,-€/os. si môžete zakúpiť na OÚ v Muráni. 

Do tanca Vám bude hrať skupina Roland z Čirča 

Pozvánka
Obec Muráň a TJ Tatran 
Muráň Vás pozývajú na 

jubilejný

40. ročník 
Zimného 

prechodu 
Muránskou 

planinou 
ktorý sa uskutoční  09 

-10. februára 2018. 

 


