
MOKROLÚCKY OBČASNÍK
Vážení občania,

Podpredseda vlády SR na návšteve v Mokrej Lúke

III. ročník číslo 1 občasník február 2007 zadarmo   

N O V I NY O B C E M O K R Á L Ú K A

     Hlavnou témou pracovného stretnutia v Revúcej bolo predstavenie projektu
reštaurovania rímskokatolíckeho kostola v Revúcej a tiež v Mokrej Lúke. Na
návšteve v našej obci sa oboznámil s obidvomi kostolmi, vyjadril obdiv nad cirkev-
nými pamiatkami a hlavne jedinečným organom v rímskokatolíckom kostole. Podľa
rozboru organológov patrí náš ranobarokovýšesťregistrový organ medzi najstaršie
bez doterajšiehozásahu naSlovensku i v strednejEurópe.
     Pán podpredseda vlády sa na obecnom úrade oboznámil s rozvojom obce, s jej
doterajšími výsledkami i pripravovaným priemyselným parkom. Prechádzkou po
obci si delegácia vlády SR v zložení podpredseda vlády Dušan Čaplovič, zástupca
predsedu Úradu vlády Mgr. P. Repák, riaditeľ odboru koordinácie predvstupových
fondov a bilaterálnej spolupráce na Úrade vlády Ing. Peter Kubala, hlavný štátny

radca vlády SR
JUDr. R. Zajac
prezrela reali-
záciu už roz-
behnutých pro-
jektov výstavby
o bce , ce sty,
chodníky, za-
kryté športové
centrum apod.
     Pri rozlúčke
vyjadri l pod-
predseda vlády
spokojnosť s
návštevou a zá-
roveň prisľúbil,
že sa vláda na-
ším regiónom
bude častejšie
zaoberať a tiež
mu pomáhať.

     V rámci pra-
covnej návštevy
nášho regiónu
navštívil aj našu
obec podpred-
seda vlády SR
Dušan Čaplovič.
     Zúčastnil sa
na záverečnom
adventnom kon-
certe v rímsko-
katolíckom kos-
tole v Revúcej,
nad ktorým pre-
vzal záštitu a
tiež na pracov-
nom stretnutí so
zástupcami sa-
mosprávy, pod-
n i k a t e ľ s k e j ,
umeleckej a ve-
deckej obce.

     začal sanový rok 2007 a to je dôvod zastaviť
sa, obzrieť sa späť, zhodnotiť „starý rok“ a
vykročiť do nového roka.
     Rok 2006 bol pre našu obec asi naj-
úspešnejší, čo sa týka získavania investičných
prostriedkov. Podarilo sa nám presadiť sa s
projektom „Dobudovanie infraštruktúry obce
Mokrá Lúka pre zvýšenie jej konkurencie-
schopnosti". V operačnom programe Základná
infraštruktúra, priorita 3 - Lokálna infraštruktúra,
opatrenie 3,4 - Renovácia a rozvojobcí.
     Realizácia tohto projektu v hodnote 26 mil.
Sk do značnej miery zmení vzhľad celej obce.
Celý projekt by mal byť ukončený do septembra
roku 2007. Jedna časť projektu, chodník vedľa
cesty II/532, je už zrealizovaná a prebieha
kolaudačnékonanie.
     V roku 2006 sme ešte získali prostriedky od
ministerstva životného prostredia SR v sume 2
800 tis. Sk a od Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti vsume1 100 tis. Sk.
     Som rád, že sa nám podarilo odkanalizovať
obec v zmysle projektovej dokumentácie a celú
stavbu aj skolaudovať a odovzdať do užívania
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
     Pokračovali práce na nadstavbe a za-
strešení požiarnej zbrojnice, vedľa ktorej sme
zrealizovali prekrytie športovej plochy. Tiež sme
sa podieľali na spevnení krajnice medzi Mokrou
Lúkou a Revúcou, čím sa vytvoril priestor pre
„chodník“.
     Chodník vedľa cesty II/532, spevnenie
krajnice do Revúcej, ako aj prekrytie športovej
plochy sú akcie, ktoré zarezonovali v širšom
okolí a myslím si, že v dobrom zvýšili aj
sebavedomie a hrdosť našich občanov na svoju
obec.
     Obec dosiahla v roku 2006 kladný hos-
podársky výsledok v sume 2200 tis. Sk.Tu však
treba povedať, že spoluúčasť na projektoch
bude hradená až v roku 2007, a to výške 1 200
tis. Sk.
     Verím, že aj tento rok bude pre našu obec
úspešný a plánované akcie zrealizujeme aj s
vašímprispením.
     Ďakujem všetkým, ktorí „priložili ruku k dielu“
spolupracovníkom, poslancom, ale i vám
občanom, že spoločným úsilím sa nám darí
zveľaďovať a rozvíjať našu obec.
     V novom roku vám všetkým prajem hlavne
veľa zdravia, šťastia a veľa úspechov v osob-
nom apracovnomživote.

Ing. Július Laššan,starosta obce Na fotografii zľava: Július Laššan, Eva Cireňová, Eva
Kučeráková, Dušan Čaplovič.
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2. decembra 2006 sa konali v
obciach a mestách Slovenskej republiky
voľby do samosprávnych orgánov obcí
a miest. Naša obec nebola výnimkou.
Dosiahnuté výsledky volieb v našej obci
boli nasledovné :

Počet voličov zapísaných v zozna-
me voličov - 420.

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní - 240 (57,14 %).

Počet odovzdaných obálok - 240.

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva - 221.

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce -
213.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva v
poradí podľa počtu získaných platných
hlasov:

1. Renáta Chlebušová
186 platných hlasov

2. Ing. Igor Dacho
184 platných hlasov

3. Ing. Jana Švecová
179 platnýchhlasov

4. Jana Gurská 173 platných hlasov

5. Ing. Peter Lašan
168 platných hlasov

6. Ing. Július Kvetko CSc.
167 platných hlasov

7. Štefan Malček 163 platnýchhlasov

Všetci zvolení poslanci kandidovali
za stranu Smer -sociálna demokracia.

Za starostu obce bol zvolený:

1. Ing. Július La š š an
213 platnýchhlasov

Zvolený starosta kandidoval za stra-
nu Smer - sociálna demokracia.

Starostovi obce Ing. Júliusovi
Laššanovi, ako i všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva blahoželáme
ku zvoleniu a prajeme v práci veľa tvori-
vých úspechov.

AnnaHižnayová, zapisovateľka
miestnej volebnej komisie

Výsledky decembrových volieb
do samosprávnych orgánov obce

Je tomu už päť rokov, čo Ing. Július
Laššan, starosta obce Mokrá Lúka, po prvý-
krát prevzal funkciu starostu obce. V roku
2002 pred komunálnymi voľbami predstavil
občanom obce volebný program. Prišiel čas
bilancovania,a preto som ho oslovil,aby struč-
ne odpoveďami na niekoľko otázok zhodnotil
jehoplnenie v našichobecných novinách.

Úvodom môžem spokojne konštatovať,že
to, čo sme si naplánovali, sme na 98 % aj
splnili, ba v niektorých prípadoch sme urobili
oveľa viac, ako sme plánovali. Z množstva
akcií možno spomenúť dokončili sme prí-
stavbu obecného úradu. Dokončili sme etapu
kanalizácie „Zberač a výtlak" a uviedli sme ju
do prevádzky...

Začali sme výstavbu kanalizácie vetvy B,
C, D, E v obci, ktorú sme dokončili a odovzdali
do prevádzky.

Následne sme začali s úpravou miestnych
komunikácií. Táto úprava bude ukončená v
roku 2007. Povrchovo sme upravili ihrisko pri
požiarnej zbrojnici.

Volebný program na roky 2002 - 2006 bol
náročný. Zameraný na výstavbu obce,
starostlivosť o životné prostredie či vytvára-
nie podmienok pre rozvoj záujmov všetkých
vekových skupín obyvateľov obce. Ako sa
vámho darilo realizovať?

Aktívne sme sa zapájali do práce Zdru-
ženia miest a obcí stredného Gemera. Založili
sme spolu s obcami Lubeník, Chyžné,
Magnezitovce, Revúcka Lehota a mestom
Jelšava mikroregión Magnezit, kde sme
aktívne pracovali a podieľali sa na spoločných
aktivitách.

Sľuby sa nám darilo plniť.
Vo výstavbe obce chceme pokračovať

Zrealizovali sme prekrytie športového
ihriska pri požiarnej zbrojnici. Zrealizovali
sme výstavbu plážového volejbalového
ihriska.

Priestorovo sme vyriešili a vybudovali
futbalovú plochu. Projekčne sme pripravili
výstavbu chodníka vedľa štátnej cesty v obci
smerom na Lubeník a zabezpečili sme jeho
realizáciu.

Projekčne sme pripravili tiež výstavbu
chodníka vedľa štátnej cesty Mokrá Lúka -
tehelňa (spevnenie krajnice).

Priestory bývalého obecného úradu
(kuchynku) sme vybavili potrebným jedálen-
skýmservisom.

Zaviedli sme separovaný zber odpadov,
ktorý nám beží vďaka občanom na solídnej
úrovni. Odstránili sme niektoré divoké
skládky.

Nepretržite sme sa snažili udržiavať verej-
né priestranstvá a vodné toky vo vyhovu-
júcom stave.

Pokračovali sme vo všetkých rozbehnu-
tých akciách v obci, ktoré sme rozšírili o nové,
ako hokejový turnaj, minifutbalový turnaj.

Pomáhali sme pri založení občianskeho
združeniaMokrolúčan.

Sme spoluzakladateľmi akciovej spoloč-
nosti Gemer-Invest, ktorá by sa mala zaobe-
rať rozvojom turistického ruchu vnašej doline.

Veľmi dobré vzťahy sme si vybudovali s
cirkvami, ktoré pôsobia u nás v obci.

Naďalej sme rozširovali knižničný fond v
obecnej knižnici, ktorú sme presťahovali do
nových priestorov.

Podporovali sme obecný spevokol, ktorý
za hodnotené obdobie dosiahol vysokú úro-
veň. Tiež sme podporovali našich hasičov,
ktorí nás veľmi úspešne reprezentovali na
rôznych podujatiach.

Pre obyvateľov obce sme nezvyšovali
žiadne dane ani poplatky. Dane sme čiastoč-
ne aj odpustili ťažko zdravotne postihnutým
občanom. Úroveň našich daní pre obyvateľov
je nanajnižšej možnej hranici.

Veľmi dobrú spoluprácu sme mali aj s
firmami pôsobiacimi v našom okolí, predo-
všetkým s firmou Slovmag, a.s., Lubeník,
Herman Slovakia, Rekos Revúca, SMZ, a.s.,
Jelšava aj ďalšími menšími firmami.

Zabezpečili sme prekrytie požiarnej
zbrojnice sedlovou strechou, nadstavbu sme
zateplili. Je potrebné ešte dokončiť úpravy
interiéru, ktoré by mali byť zrealizované v roku
2007.

Miestny park sme čiastočne upravili a je
vypracovaná projektová dokumentácia na
realizáciu jeho definitívnej úpravy.

Nevybudovali sme prekrytie lavičky na
ihrisku pri požiarnej zbrojnici. V súvislosti s
neukončenou požiarnou zbrojnicou sme ne-
zrealizovali vybudovanie klubu dôchodcov.

Sú aj také úlohy, ktoré sa nepodarilo zreali-
zovať alebo sa zrealizovali iba čiastočne?

V minulom volebnom období žila Mokrá
Lúkaveľkýmpracovným ruchom.

Pokúsili sme sa zrealizovať zriadenie
výdaja teplej stravy pre dôchodcov. Toto sa
spočiatku darilo, ale po zvýšení cien záujem
dôchodcovpoklesol.

Pokrač. na str.3
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Mnohé akcie ste realizovali nad rámec volebného programu. Ktoré
akcieby ste chceli spomenúť?

Bolo ich neúrekom. Tak napr. zrealizovalo sa spevnenie krajni-
ce Mokrá Lúka - tehelňa.

Vykonala sa kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Vybudovali sme areál v materskej škole a vykonali sme čiastoč-

nú vnútornú rekonštrukciu budovy. Tiež sme zabezpečili dovyba-
veniezariadeniami (televízor, chladnička, DVD).

Dovybavili sme nový obecný úrad nábytkom, elektronickými
zariadeniami. Vrátaneelektronickej ochranybudovy.

Doplnili sme interiérové vybavenie v dome smútku, ako aj
čiastočne nové oplotenie cintorína.

Riešili sme havarijný stav mosta cez rieku Muránku výmenou
podlahy.

Zabezpečili sme vyčistenie priehrad na potoku Rudlová v spo-
lupráci s povodím Hrona.

Zrekonštruovali sme časť potoka Vesná. Vybudovali sme 2
internetové siete pre potreby občanov. Ukončila sa akcia výstavby
trafostanice v tehelni.

Vypracovali sme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici Plán hospodárskehoa sociálneho rozvoja obce .

Zabezpečili sme rekonštrukciu VNN prípojky na PD, akcia je v
štádiu realizácie.

Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, aby
sa naša obec rozvíjala, tým, ktorí ju reprezentovali a iným spôso-
bom pozitívne zviditeľňovali.

Na záver mi ešte dovoľte poďakovať občanom za účasť na ko-
munálnych voľbách, kde sa aj napriek jasnému výsledku zúčastnili
a vyjadrili tak podporu našej doterajšej práci.

Vážení občania, začalo sa nové volebné obdobie, a preto mi
dovoľte predstaviť vám ciele, ktoré by sme chceli naplniť v
nasledujúcich rokoch.

V prvom rade dokončiť rozbehnuté akcie :
- ukončiť nadstavbu a zastrešenie požiarnej zbrojnice;
- ukončiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, rigolov, vybudova-
nie vjazdov a rekonštrukcia potokaVesná.

- vzhľadom na stav obecného rozhlasu je potrebná jeho komplexná
rekonštrukcia,
- rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá by sa mala skladať z výme-
ny latenia, krytiny, okien, dverí a rekonštrukcia fasády,
- upraviť priestor terajšej posilňovne a zriadiť tu klub dôchodcov,
- v zmysle schválenej projektovej dokumentácie prebudovať miest-
ny park,
- v spolupráci s mikroregiónom Magnezit a mesta Revúca, resp.
firma Brantner prebudovať silážnu jamu a vybudovať tu komposto-
visko spatričným technologickým vybavením,
- dobudovaťšportové centrum pri požiarnej zbrojnici,
- vybudovať urnový háj v cintoríne a upraviť vstupnú bránu, ako aj
urobiť potrebné opravy na exteriéri domu smútku,
- v spolupráci s okolitými obcami a mestami zabudovať radary na
snímanie rýchlosti v obci na ceste II/532.

Pokúsime sa zrealizovať v spolupráci s VÚC a Regionálnou
správou ciest spevnenie krajnice medzi Mokrou Lúkou a Lube-
níkom. Budeme sa zasadzovať o to, aby toto spevnenie krajnice
bolo zrealizované od Jelšavy po Muráň, čím by sa zvýšila bezpeč-
nosť na ceste II/532 v tomto úseku.

Chceli by sme sa dohodnúť s evanjelickou cirkvou a vo farskej
záhrade vybudovať tenisovýkurt a plážové volejbalové ihrisko.

Máme v pláne prebudovať internetovú sieť tak, aby kvalitnejšie
slúžilapotrebám hlavne mladých ľudí.

Budeme presadzovať preasfaltovanie cesty II/532 prieťahom
obce, ktorá je poznačená investičnou výstavbou, aby sa zlepšila
prejazdnosťa bezpečnosť premávky.

Veľkou úlohou zostáva výstavba priemyselného parku. Tu sa v
prvom rade pokúsime vysporiadať vlastnícke vzťahy tak, aby obec
mala k dispozícii čo najväčšiu plochu. Bude potrebné vypracovať
územný plán obce a súbežne s týmito aktivitami budeme hľadať
investorov pre túto priemyselnú zónu. Tu chceme úzko
spolupracovať s mestom Revúca, firmou Herman Slovakia a
firmouRekos.

Naďalej sa budeme intenzívne venovať údržbe miestnych
komunikácií, vodných tokov, ako aj starostlivosti o verejnú zeleň.

V kultúrno-spoločenskom živote budeme organizovať všetky
spoločenské a športové akcie ako doteraz. Podporíme nové
aktivity a budeme sa snažiť v spolupráci s občianskym združením
Mokrolúčan rozvíjať kultúrny a spoločenský život.

Začína sa nové programovacie obdobie čerpania fondov EÚ,
preto je potrebné pripraviť nové projektové dokumentácie, na
základe ktorých môžeme vypracovať žiadosti o podporu z jednotli-
vých výziev programov. Tu by sme uvítali nápady a návrhy obča-
nov. Naše aktivity budú smerovať hlavne v súlade s PHSR obce,
ale privítame každý dobrý nápad.

Ďakujem za rozhovor. Mgr. R. Repák

V decembrových komunálnych voľbách ste nemali protikandi-
dáta. Podobne to bolo aj s vašimi poslancami. Svedčí to o dobrej
práci. Iste ich nechcete sklamať ani v ďalšom volebnom období.
Aké sú vaše hlavné ciele v nasledujúcich rokoch?

Investičná výstavba:

Nové akcie :

Sľuby sa nám darilo plniť.
Vo výstavbe obce chceme pokračovať

Dokúpili sme ďalšie panely slávnostného vianočného
osvetlenia.

V štádiu realizácie je aj výstavba odvodňovacích rigolov jednot-
livých ulíc (rekonštrukcia existujúcich), výstavba vjazduna jednotli-
vé nehnuteľnosti, výstavba a rekonštrukcia vpustí.

Vybudovali sme oddychovú relaxačnú zónu Pod kopaňami.
Zabezpečili sme vypracovanie štúdie priemyselnej zóny, akcia

vzhľadom na náročnosť bude pokračovať v budúcnom období.
Doplnili sme niektoré dopravné značenia a sú tiež zakúpené 2

ks spomaľovacích prahov do obce, ktoré budú osadené na jar.
Rozšírili sme majetok obce zakúpením niektorých hnuteľných a
nehnuteľných vecí (napr. multikáry, ručné a elektrické náradia,
budova váhy na PD, silážna jama, sociálna časť budovy na
družstve abyt č.2).

Začali sme svydávaním novín Mokrenský občasník, ktoré majú
za úlohu informovať voličovo činnosti.

Keď sa pozriem späť, je toho veľa, čo sa nám podarilo, veď len
výška investícií v našej obci dosiahla za posledné obdobie cca 50
mil. Sk. Nebolo to jednoduché obdobie, poznačené chaotickým
prechodom kompetencií na obce a mestá bez potrebných
finančných tokov.

Je tu však už nové volebné obdobie a je potrebné sa pozerať
dopredu a riešiťpotreby a výzvy,ktoré nám donesie.

Čoby ste povedali záverom kuplynulému volebnémuobdobiu?
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     Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež obecného
úradu ich organizovala počas celého roka 2006. Snažila sa
pripraviť podujatia pre všetky vekové skupiny obyvateľstva Mokrej
Lúky. Výsledkom zodpovednej prípravy boli aj tieto úspešné
podujatia:

Rok 2006 bol bohatý na rôzne spoločensko-kultúrne a
športové podujatia

     V poslednom čase nás média takmer denne zahŕňajú informá-
ciami o tom, že je práve Deňsolidarity,Deň boja proti rakovine, Deň
bez cigariet, Deň učiteľov, matiek, otcov, prípadne Svetový deň
zdravia. O niektorých dňoch ani len netušíme, a existujúdokonca aj
svetové či medzinárodné týždne. Vlastne to veľké množstvo dní aj
chápem. Každý oslavuje to, čo oslavovať môže.
     Mne sa napríklad páči, a okrem mňa určite aj každému dieťaťu,
1. jún. Je to Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje už viac ako
pol storočie, presne od roku 1950. Je to sviatok plný radosti, zá-
bavy a detskej bezstarostnosti. Presne takýto bol aj pre naše deti.
Naháňanie, šantenie a vozenie na koníkoch sme tentoraz vymenili
za návštevu zoologickej záhrady. Ráno sa deti, tie menšie aj v
sprievode svojich rodičov, stretli pred kultúrnym domom, nastúpili
do objednaného autobusa a hor sa na výlet. Cieľ našej cesty Spiš-
ská Nová Ves nie je práve „za rohom“, takže cesta ubiehala poma-
ly, za neustáleho džavotu a prekrikovania. Počasie nám síce veľmi
neprialo, ale to nám náladu nijakonepokazilo.

De detíň

aj doma, ale takého leva, tigra alebo pštrosa len tak niekde neuvi-
dia. Najväčší úspech mali samozrejmeopičky. Veselé tvory neustá-
le sa premiestňujúce a poskakujúce rozosmiali každého okoloidú-
ceho. Cesta späť domov už ubehla oveľa rýchlejšie. Unavené
deťúrences plnými hlávkami zážitkov sa tešili, ako doma vyrozprá-
vajú všetko, čo videli. Kiežby všetky deti na svete mohli takto ra-
dostne oslavovať svoj deň. Renáta Chlebušová

     Vonku bolo pár stupňov nad nulou. Počasie typicky jesenné,
ničím nepripomínalo príchod zimy. No aj napriek tomu bol v
kalendári 6. december a pri ňom meno Mikuláš. Meno, ktoré doká-
že rozžiariť detské očká. Meno spojené s istým čarom, tajomstvom
a očakávaním, ale spojené aj so Snehulienkou a čertom. A presne
táto známa trojicanavštívila aj detičky z Mokrej Lúky.

Nádielka od Mikuláša

     Mikuláš sa spolu so svojimi pomocníkmi dostavil do nášho via-
nočne vyzdobeného kultúrneho domu presne v deň svojich menín.
Chodí k nám každý rok, aby si pozrel program, ktorý pre neho pri-
pravili naši škôlkari. Malé „biele hviezdičky“ pobehujúce po pódiu
predviedli vinšovačky, tančeky a zaspievali krásne koledy, ktoré ich
naučili pani učiteľky v škôlke.
     Program sa nielen Mikulášovi, ale aj všetkým prítomným veľmi
páčil a tí odmenili šikovných a smelých škôlkarov potleskom.
Potom nastala tá očakávaná chvíľa. Mikuláš sa detičkám za vystú-
penie poďakoval a roztvoril svoje veľké vrece.Spolu s pomocníkmi,
Snehulienkou a pojašeným čertom, rozdával balíčky. Všetkým de-

     V nedeľné popoludnie počas jarných prázdnin bolo v našom
kultúrnom dome veselo. Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť, šport
a mládež pripravila pre deťúrence tradičný karneval.
     Rodičianaplno rozvinuli svoju fantáziu a ratolesti obliekli do rôz-
nych masiek. A tak sa nám predstavili a vo vyzdobenej sále sa za-
bávali napr. prasiatko, myška, včielka, ninja korytnačka, mucho-
trávka, ceruzka, komín s hniezdom, kominár, lesná víla. Všetky
masky pozorne sledovala porota, ktorá nemala pri rozhodovaní
ľahkú úlohu. No nakoniec predsa len vyhlásila túto trojicu víťazov:
1. miesto - kukučkové hodiny - Janko Dacho. 2. miesto - čarodejni-
ca - Paulínka Valiková. 3. miesto - šašo- Nelka Chlebušová.
     Ani ostatní neobišli naprázdno. Každému sa ušla sladká odme-

ťom, ktoré sa prišli do kultúrneho domu na Mikuláša pozrieť, sa ušlo
sladké prekvapenie. Objavilo sa aj zopár slzičiek. Na svedomí ich
mal neposedný čert, ktorý deti neustále strašil. Tie staršie a smelšie
sa ho nebáli, ale tie menšie predsa len trochu vystrašil. Nádielka v
balíčku však každú slzičku rýchlo osušila. Na konci vydarenej akcie
ešte jeden darček mal pre deti aj pán starosta. Spod krásne vyzdo-
beného stromčeka odovzdal do rúk riaditeľky MŠ nový DVD pre-
hrávač, ktorému sa naši škôlkari určite potešia pri sledovaní svojich
najobľúbenejších rozprávok.
     ... zazvonil zvonec a poslednej akcii roku 2006 bol koniec ...
Všetci sa však tešíme na ďalšie, ktoré nás počas nového roka
čakajú. Renáta Chlebušová

     Poniektoré deti boli v
zoologickej prvý raz, tak-
že sa nevedeli vynadívať
na zvieratká. Mnohé z
nich poznali, napríklad
kozičky sú bežným do-
mácim zvieraťom, ktoré
môžu kedykoľvek vidieť

Maškarný ples

na a vecná
cena, a to
d o k o n c a
d v a k r á t .
Rad osť a
úsmev na
d e t s k ý c h
tváričkách i
spokojnosť
rodičov bola
pre nás naj-
väčšou od-
menou.
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možno aj tie naše stretnutia, ktoré pre nich každoročne organizuje-
me. V októbri 2006 sa nám podarilo zorganizovať takéto stretnutie
pre našich dôchodcov za spolupráce obecného úradu a komisie
pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež. Pripravili sme pre nich
bohatý kultúrny program - vystúpil Lykovček, tanečný pár mladých
Nagypálovcov, nechýbal obecný spevokol ani deti z našej z
materskej školy.
     Pozvanie medzi našich starších spoluobčanov prijal aj posla-
nec Národnej rady SR Peter Pelegrínyi a člen Prezídia Fondu
národného majetku Gerhard Majling. Pán poslanec vo svojom prí-
hovore prejavil spokojnosť s činnosťou obecného zastupiteľstva a
hlavne s prácou a výsledkami starostu obce a celého obecného
úradu. Bol veľmi milo prekvapený, nakoľko neočakával, že taká
malá obec, ako je Mokrá Lúka, môže tak kultúrne, spoločensky, ale
tiež ekonomicky napredovať. Vyzdvihol úctu a primeraný rešpekt k
staršej generácii, ktorý je treba chápať aj ako investíciu do budúc-
nostia prirodzenú zákonitosť života.
     Priebeh nášho života je podobný, ako bol u generácií pred nami
a bude i v generáciáchbudúcich.Hudobné štýly sa menia, móda sa
mení, ale to podstatné - ľudské, ostáva. Aj život dnešných mladých
raz dospeje k spomienkam a budú očakávaťtú istú úctuči rešpekt.

Jana Gurská,predsedníčka komisie

Stretnutie s dôchodcami 2006
     Život dnešných mladých raz dospeje k spomienkam a budú
očakávať tú istú úctu či rešpekt. Podobne ako je jeseň obdobím
zberu dozretej úrody azálohou pre budúcu jar, budúce leto, také je i
dozrievanie ľudské. V prírode je zárukou kvality a kvantity budúcej
úrody jadro takmer prezretého ovocia. Veľakrát ľudská populácia
nad životnými skúsenosťami a názormi starších ohŕňa nos -
pochybuje. Rady starších a skúsených, ktoré máme na dosah - po
ruke, sú pre nás častonezaujímavé ažotravné.
     Ale keď konečne pochopíme, „o čo tu kráča“ - je často neskoro.
Veď ten, kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší bu-
dúcnosť. Staroba je jednou z etáp ľudského života, ktorú možno
prežiť aj aktívne. Pretože je známe, že ľudia - „starci“ - optimisti sa
lepšie vyrovnávajú so starobou a so starnutím. Tým malým dôka-
zom, ako im dať najavo, že sú pre nás skutočne „prepotrební a ne-
postrádateľní“, že si nadovšetko ceníme ich rady a ich skutky, sú

     Matka - čo rozumieme pod
týmto slovíčkom? Určite kreh-
ké, ale zároveň silné a výz-
namné poslanie, ktoré prináša
žena - žena matka. Každý z
nás svojej mamičke a starej
mamičke celkom iste osobne
prinesie aspoň kytičku kvetov
ako symbol vďaky. A tí, ktorí ju
už nemôžu, žiaľ, osobne
pozdraviť, pohladkať, určite sa
zastavia na cintoríne, položia

ci. Spočiatku to bol
sviatok na počesť Mat-
ky Cirkvi - Bohorodičky
Panny Márie. Ľudia
putovali do svojich rod-
ných miest, aby si vo
svojich chrámoch uctili
tento cirkevný marián-
sky sviatok. Pokrstení
mali povinnosť navští-
viť aj svoju krstnú
matku.

mládež pri našom obecnom úrade. Minulý rok slávilo 14. máj, ktorý
sme si vybrali ako sviatočný deň, spoločne v priestoroch kultúrne-
ho domu takmer 90 mamičiek. Slávnostnú atmosféru spríjemňovali
melódie obecného spevokolu, mužskej speváckej skupiny Húžva a
folklórneho súboru Sinec. Svoje mamičky a staré mamičky prišli
potešiť aj ratolesti z našej materskej školy, ktoré sa predstavili so
svojím milým programom. K tomuto všetkému nechýbalo ani malé
občerstveniea milá pozornosť pre naše mamky.

Prostredníctvom na-
šich novín sa chcem po-
ďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na zdarnom
priebehu tohto poduja-
tia. Verím, že takýchto
úspešných stretnutí ne-
bude v našej obci nikdy
dosť a že sa ho budú zú-
častňovať všetky naše
mamičky. Jana Gurská,
predsedníčka komisie

Deň matiek 2006

na jej hrob kyticu a zapália sviečku na jej pamiatku...
     Deň matiek nie je novodobým sviatkom, ale vznikol veľmi
dávno, už 250 rokov pred Kristom. Úcta k matkám mala svoje ne-
spochybniteľné miesto aj vAnglicku, kde si Deň matiek pripomínajú
viac ako 1600 rokov. Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej no-

     Čoskoro sa tento sviatok dostal aj do Európy a od roku 1923 sa
oslavuje aj v Maďarsku, a to v prvú májovú nedeľu. Inde sa slávi
vždy v druhú májovú nedeľu a v tento deň si ho pripomínajú aj Slo-
váci. A či viete, aký kvet sa stal symbolom Dňa matiek? Najobľúbe-
nejšie kvety pani Anny Jarvisovej - biele klinčeky - sa stali symbo-
lom Dňa matiek. Predstavujú totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie
materinskej lásky ako daru.
     Tento sviatok sa už
tradične slávi aj v na-
šej obci a možno ho
zaradiť medzi najús-
pešnejšie a tiež naj-
významnejšie kultúr-
no-spoločenské po-
dujatie. Organizuje ho
pre naše mamky ko-
misia pre kultúru, so-
ciálnu oblasť, šport a
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     Stáva sa už tradíciou, že každoročne na jeseň sa v našom regió-
ne uskutočňuje Jazda svätého Huberta ako slávnostné a oficiálne
ukončenie hlavnej jazdeckej sezóny. Táto obľúbená športovo spolo-
čenská udalosť nielen pre samotných jazdcov, ale pre všetkých
milovníkov prírody a koní zvlášť sa tohto roku konala v Mokrej Lúke a
priebeh samotnej jazdy v okolitej prírode dňa 23. septembra 2006.
Jazda svätého Huberta sa spája súčasne s honom na líšku, ktorý má
pôvod vAnglickua v obmenenejpodobe sa uskutočňujeaj dnes.
     V krásne slnečné jesenné dopoludnie sa uprostred obce zišlo 25
ušľachtilých koní so svojimi vášnivými jazdcami z Detvy, Košíc, Rož-
ňavy, Mur. Dl. Lúky, Revúcej, Lubeníka a Mokrej Lúky. Slávnostný
príhovor a následné dekorovanie jazdcov stužkami urobil starosta
obce Ing. Július Laššan, p. Javorský z Popradu, známy ako bývalý
veľmi úspešný pretekár a funkcionár jazdeckého športu. Ten prečítal
pravidlá jazdy, odtrúbil nástup a Jazda svätého Huberta spojená s
honom na lišku, ktorú symbolicky stvárňoval p. Július Antalík, sa za-
čala. Sprievod jazdcov viedol skúsený tzv. master v podobe MVDr.
Štefana Molnára. Úlohou mastra je viesť všetkých jazdcov a dbať na
dodržiavanie stanovených pravidiel, musí odhadnúť tempo, nároč-
nosťprekonávania terénnych prekážok a bezpečnosť účastníkov.
     Trasa jazdy prebiehala z Mokrej Lúky horskou lúkou okolo vodnej
nádrže Fliper nakonský ranč v Lubeníku, kde bolaprestávka s občer-
stvením, potom cez Breziny a lesnou cestou nad obec Chyžné na bý-
valú družstevnú chatu, kde bola hlavná prestávka na oddych, chutnú
kapustnicu a tekuté občerstvenie. Po tejto prestávke sa pokračovalo
v jazde lesnými závozmi a cestami ponad obec Lubeník, Rev. Lehota
späť do Mokrej Lúky. Uprostred trasy nad obcou Lubeník na podhor-
skej lúke sa jazdci zoradili do radu, abymohli vykonať rýchlostný pre-
tek, dostih na dráhe asi 700m. Víťazkou sa stala s tesným náskokom
sl. Sepešiová s koňom Nutela z Rožňavy. Pred koncom podujatia pri
obci MokráLúkana lúke Rokytiesa chytala -hľadala ukrytá líška.

Hubertova jazda

     Po dlhom hľadaní nakoniec bola úspešná tiež jazdkyňa p. Kuče-
ráková s koňom Timea z Lubeníka. Nasledovalo oficiálne ukončenie
Slávnostnej jazdy svätého Huberta tradičným „halalíí“, malé občerst-
venie v miestnom parku. Každý jazdec sa išiel postarať o svojho
miláčika a pripraviť sana večernýkultúrno-zábavný program spojený
s tzv. súdom pre previnilých jazdcov. Večer čakala pre všetkých
jazdcov, hostí, sponzorov a milovníkov koní pripravená a vyzdobená
sála kultúrneho domu, kde v rámci kultúrneho programu vystúpili
mladé tanečné páry s ukážkou spoločenských tancov, medzi ktorými
bol aj westerno-kovbojský tanec. Vystúpenie sponzorsky zabezpe-
čila firma Herman Slovakia, s.r.o., - jeden z hlavých sponzorov podu-
jatia.Ďalejnasledoval kultúrny programspevácko-tanečného súboru
Lykovček pod vedením Ing. Aleny Ďurkovičovej. Nasledovalo
občerstvenie prítomných v podobe tradičného guláša a po ňom zasa-
dol „súd“, ktorý najskôr prijal nových jazdcov sv. Huberta do cechu
jazdeckého panstva Gemer-malohontského. Po cechovácii nasledo-
valo súdenie jazdcov - previnilcov a následne voľná tanečná zábava,
ktorá trvalaaž do rána. O dobrú muziku a teda aj dobrú náladu sa sta-
ral celú noc mladý milovník koní Jožko Šramko, dokumentaristom
podujatia svideokamerou bol Ing. Martin Cangár.
     Organizátori tohto zaujímavého spoločenského podujatia sa chcú
poďakovať všetkým sponzorom, že aj v našom chudobnom podnika-
teľskom prostredí vedeli pomôcť buď finančne, alebo materiálne .

     Okrem iných aktivít sa mesto Jelšava a obce združené v
mikroregióneMagnezit dohodli na organizovaní spoločenských,
kultúrnych a športových aktivít. Na uvedených aktivitách sa svo-
jouúčasťou podieľala aj naša obec.
     V priebehuroka2006 boli zorganizované nasledovné akcie :
- stolnotenisový turnaj v Revúckej Lehote vmesiaci marec,
- stretnutie poslancov obecných zastupiteľstiev a pracovníkov
obecných úradov vMagnezitovciachv mesiaci máj,
- vareniegemerských guliek v Jelšave v mesiaci jún - nemali sme
zástupcov v súťaži,
- nohejbalový turnaj v Mokrej Lúke v mesiaci júl - 2. miesto
družstvoz Mokrej Lúky,
- výstupna Kohút, Chyžné v augustez príležitosti výročia SNP,
- halový turnaj vo futbale v Lubeníku v mesiaci november - víťaz
Mokrá Lúka.
     Veríme, že uvedenými akciami sa založila tradícia spoloč-
ných podujatí, ktoré budú realizované aj v nasledujúcich obdo-
biach.

     Dňa 1.9.2006 sa v našej obci uskutočnil futbalový turnaj pod
názvom MOKREN CUP, ktorého sa zúčastnili mokrolúcke tímy, a
to päť mužstiev rôznych vekových kategórií. Zohrali priateľské
zápasy podľa určených pravidiel, ktoré musel každý dodržiavať.
Treba povedať, že to bol boj o každú loptu v zápase, ale v rámci
pravidiel „fair play“. Každý z hráčov sa snažil dať za svoje
mužstvo aspoň jeden gól. Jeden zápas trval 20 minút, s
prestávkou 10minút.
     Počas prestávok sa konali všelijaké súťaže pre malé deti,
ktoré zaodmenu dostali sladképrekvapenie.
     Na konci podujatia boli vyhodnotené výsledky. Na prvom
mieste skončilo mužstvo starších pánov „Old Boys“, čo bolo naj-
väčším prekvapením turnaja. Nemožno zabudnúť ani na najlep-
ších strelcov, ktorými boli P. Majerčík a O. Chlebuš. Titul najsluš-
nejšie družstvo získal tímCivil boys.
     Všetkým hráčom treba poďakovať za dobré výkony, za účasť
na tomto turnaji a hlavne za hru „s láskou v srdci“. Poďakovanie
patrí aj usporiadateľom a sponzorom, ktorými boli: Obec Mokrá
Lúka, Hostinec Mokrá Lúka, Pneuservis Ľubomír Haluška,
Mojmír Poliak- Fénix Group s. r. o.

Život v mikroregióne Magnezit

Futbal - Mokren cup
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     8. júl 2006 - deň ako každý iný, ale
nie v našej obci Mokrá Lúka. Chystala
sa totiž veľká udalosť - nohejbalový tur-
naj MOKRENCAP. Tento turnaj sa hral
pod záštitou mikroregiónu obcí Mokrá
Lúka, Revúcka lehota, Chyžné, Lube-
ník, Jelšava a Magnezitovce. Po rannej
prietrži, keď ihrisko vyzeralo skôr ako
kúpalisko, to vôbec nevyzeralo, že by sa
tam mal hrať nejaký turnaj, ale po skve-
lej spolupráci organizátorov, keď sa sa-
mi chopili metiel a všetku vodu z ihriska
vyzametali, to už vyzeralo úplne inak a
turnaj sa mohol začať. Turnaja sa
zúčastnilo osem družstiev a hralo sa
systémom každý s každým, až sa do
finále prebojovali len tri najlepšie družst-
vá. Za búrlivej podpory domácich, ale aj

Nohejbal - MOCRENCAP

cezpoľných divákov sa hralo ako na najvyššej
úrovni a súťažiaci hráči dravo bojovali o čo
najlepšie umiestnenie. Nakoniec sa rozhodlo
a víťazom sa stalo družstvo z Revúcej. No
hoci víťaz bol len jeden, všetci, ktorí sa
zúčastnili tohto turnaja, sa svorne zhodli, že to
bol výborný a zmyselne prežitý deň plný
emócií, dobrej náladya nových zážitkov.
     Dobrú náladu umocňovala skvelá hudob-
ná kulisa, ale aj výborný guláš, ktorý pripravili
členovia kultúrnej komisie, a ten chutil nielen
hráčom, ale aj divákom, za čo im patrí veľké
poďakovanie. Na záver by som sa chcel v

     Dňa 9.12.2006 sa uskutočnilo v spoločenskej sále
Obecného úradu v Mokrej Lúke slávnostné ukončenie
úspešnej sezóny revúckeho hobby autocrosu.
     Pre Autocrosový klub Revúca (AKR) to bol ťažký a
namáhavý rok, pretože to bol I. ročník - štartový v oblasti
autocrosu.
     Program večera uvádzala sl. Lucia Halušková, ktorá
počas celého večera predstavovala jednotlivých jazdcov a
ich vozidlá a oboznamovala prítomných s ich výsledkami.
Celkovú atmosféru dotvárala DVD projekcia s priebehom
jázd jednotlivýchkôl. O príjemné posedenie sa postarali aj
tanečníci HappyDance.
     Za hojnej účasti prívržencov autocrosu boli predsedom
klubu Milanom Kubusom a riaditeľom jednotlivých pretekov
Ing. Jozefom Kriškom odovzdané ceny najlepším trom
jazdcom zkaždej kategórie.

Juniori: 1.Kamil Švec(AKR)
2.Miroslav Slamčík ml. (AKR)
3.Ondrej Slamčík ml. (AKR)

Ženy:1. Petra Halušková (AKR)
2. Martina Krišková (AKR)

     3.Alica Dubecká (AKR)

Mužido 1600 ccm:1.MartinVerony (Krupina)
     2. Ondrej Slamčík st. (AKR)

3. Miroslav Slamčíkst. (AKR)

     A tu súvýsledky:

mene všetkých zúčastnených poďakovať Obecnému úradu Mokrá Lúka za dobrú organizáciu súťaže, ale aj za hodnotné vecné ceny,
ktorési odnieslivšetciúčastníci turnaja. Pevne verím, že táto tradícia turnaja si našla svojich priaznivcov a teším sa s vami na nový
ročník MOKRENCAPU. ŠtefanMalček

Muži nad 1600 ccm:1. MartinArgán (Krupina)
     2. Peter Dubeckýml. (AKR)

3. JánDrozdík (Krupina)

     AKR chce poďakovať všetkým fanúšikom, sponzorom a prívržencom
hobby autocrosu, ktorí prišli v roku 2006 na jednotlivé preteky a podieľali
sa tak na výbornej atmosfére.
     Všetci členovia klubu veria, že o nemenej zaujímavé zážitky sa
postarajú aj v tomto roku, pretože začiatok sezóny sa predpokladá
už vmesiaci marec2007.

Slávnostné ukončenie I. ročníka Hobby autocrosu v Revúcej



Mokrolúcky občasník

Podmienky a priestupky pre držiteľov psov,
ktoré ustanovuje Všeobecné záväzné nariadenie č.15/2002
obce Mokrá Lúka, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z.

Stretnutie predstaviteľov mikroregiónu Magnezit

O Z N A M

8 Mokrolúcky občasník

Mokrolúcky občasník vydáva
obec Mokrá Lúka pre potreby
občanov. Nepredajné. : 448 11
07, fax: 442 53 45,


e-mail:

obmokraluka@stonline.sk

Mokrolúcky občasníkMokrolúcky občasník

Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej, ktorý vykonáva domácu zabíjač-
ku, je povinný túto skutočnosť nahlásiť na

.
najmenej jeden pracovný deňvopred v čase do 7.00 do

15.00 hodprednostne
písomnosť musí byť doručená najne-

skôr jedenpracovný deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky.
Pri nahlásení uvediechovateľ tieto údaje:
- adresu chovateľa, ktorý vykonáva zabíjačku, -okres,
- plánovaný dátum domácej zabíjačky, - telefónne číslo chovateľa.

Podrobnejšie informácie ohľadom tohto oznamu vám budú
poskytnuté na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo na Obecnom
úrade v MokrejLúke.

Regionálnu veterinárnu a
potravinovú správuv Rimavskej Sobote

0915 474 745.
1.

2.

Telefonicky:

Písomne- faxom, e-mailom:
na telefónne číslo:

Článok 4
Vodenie psa

Článok 5
Znečisťovanie

verejných
priestranstiev

a) Vodiť psa na ve-
rejnom priestranstve
môže len osoba plne
spôsobilá na právne
úkony, schopná ovlá-
dať psa v každejsituá-
cii, je povinná pred-
chádzať tomu, aby
pes útočil alebo inak
ohrozoval č loveka
alebo zvieratá, zabra-
ňoval škodám na ma-
jetku, prírode a vživot-
nom prostredí, ktoré
by pes mohol spô-
sobiť.

N a v e r e j n o m
priestranstve musí
mať nebezpečný pes
nasadený náhubok a
smie byť vedený len
dospelou osobou, voľ-
ný pohyb psov sa za-
kazuje.

b) Za psa vždy
zodpovedá držiteľ psa
alebo vodiaca osoba
dohliadajúca napsa.

c) P ohryznu t ie
osoby musí byť vodia-
cou osobou ihneď
oznámené na obecný
úrad s osobnými údaj-
mi vodiacej osoby.

d) Vodenie psov
do obchodných a
pohostinných predajní
sa zakazuje.

a) Ak pes znečistí
verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa
vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrá-
niť do zberných nádob
na smeti.

1) Priestupku sa
dopustí držiteľ psa, ak

a) neprihlási psa
do evidencie,

b) umožní voľný
pohyb psa na verej-
nom priestranstve,

c) umožní, aby psa
viedla osoba, ktorá
nespĺňa podmienky
podľačl.4,

Článok 6
Priestupky

d) neohlási pohryznutie člo-
veka a svoje osobné údaje po-
hryznutej osobe,

e) neoznámi odcudzenie,
zničeniealebo stratu známky,

f) neohlási, že pes pohryzol
človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý, alebo vyprovokova-
ný, ak ho nepoužil vnutnej obra-
nealebov krajnej núdzi,

g) evidenčnou známkou ne-
preukáže totožnosťpsa,

h) nerešpektuje zákaz vstu-
pu so psom alebo zákaz voľné-
hopohybu psa.

2) Za priestupok podľa odse-
ku 1, písm. g/, h/ uloží obec po-
kutu do 500,- Sk, podľa ods. 1
písm. a/ až f/ obec uloží pokutu
do5000,- Sk.

3) Obec môže uložiť pokutu
do jedného roka odo dňa keď sa
o porušení povinnosti dozvede-
la,najneskôr do 3 rokov.

4) Pri ukladanípokuty sa pri-
hliada najmä na závažnosť a ná-
sledky protiprávneho konania.

5) Výnos z pokút je príjmom
obce.

6) Pri opakovanom priestup-
ku možno uložiť pokutu do výš-
ky dvojnásobku pokút uvede-
ných v bode 2.

1)Priestupkusa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo

zhodnotí odpad v rozpore s
týmto zákonom / § 18 ods. 3
písm. b) /,

b) uloží odpad na iné miesto,
ako na miesto určené obcou
/§18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5
písm. c) /,

c) nesplní oznamovaciu po-
vinnosťpodľa§18 ods.6,

f) neposkytne obcou poža-
dovanéúdajepodľa§39ods.9.
2) Za priestupok podľa

a) odseku1 písm. a) až c) a f)
možno uložiť pokutu do 5 000,-
Sk.

Výňatok zo zákona NR
SR č. 223/2001 Z. z.
Zákon o odpadoch v

znení neskorších
predpisov

§ 80
Priestupky

     Združenie tridsiatich ôsmich miest a obcí stredného Gemera sa zišlo na
spoločnom sneme dňa 8.2.2007. Predstaviteľom miest a obcí sa v úvode
prihovoril predseda samosprávneho kraja Milan Murgaš. Župan prisľúbil
spoluprácua pomoc pre náš región.
     Prioritou VÚC je prebudovanie cestnej komunikácie v okrese Revúca
smerom na Tornaľu, ktorá by zabezpečila lepšiu dostupnosť našich miest a
obcí pre budúcich možných investorov. Zároveň ale vyzdvihol potrebu
spájania, vytvárania združení, ktoré by si stanovili spoločné ciele a podávali
projekty načerpanie peňazí z eurofondov.

Mokrá Lúka,
Eva Cireňová a Július Laššan boli zvolení ako zástupcovia do rady C

vystriedala prednostka MsÚ v Revúcej Eva Kučeráková. Záro-
veň elo-
slovenského združenia miest a obcí. Do revíznej komisie celoslovenského
združenia bol navrhnutý Milan Kolesár, primátor Jelšavy, a boli tiež zvolení
delegáti nacelorepublikovéstretnutie ZMOSu. Primátori a starostovia na
stretnutí prijali stanovisko, v ktorom vyzývajú k prinavráteniu súdu a prokura-
túry do Revúcej. Stretnutia sa zúčastnili aj J. Šeševička, poslanec VÚC,
zástupcovia firmy Brantnera J. Mrva, podpredseda ZMOSu.

Dňa o sa
uskutoční

Tešíme sa na vašu účasť.

24. 2. 2007 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu
v Mokrej Lúke KARNEVAL PRE DETI.

     N o v o u
predsedníčkou
ZMOSGu

ktorá prebrala
predsedníctvo
po Romanovi
Goldschmidto-
vi, starostovi
obce Muráň a
tajomníka Jú-
liusa Laššana,

sa
stala primátor-
k a R e vú c e j
Eva Cireňová,

starostu obce

     Obce Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, Lubeník, Chyžné, Magnezitovce a
mesto Jelšava vytvorili spolu mikroregión Magnezit, združenie za účelom
napĺňania spoločnýchcieľov pri rozvoji regiónu.
     Ďalšie ich spoločné stretnutie sa uskutočnilo 14.2.2007 v Lubeníku, kde
pozvali aj ďalšieho možného partnera, mesto Revúca. Po vstupe mesta do
združenia by počet obyvateľov mikroregiónu presiahol 20 000. Väčší počet
obyvateľov, ako aj plochy regiónu je predpokladom ľahšej dostupnosti
projektov na čerpaniepeňazí z eurofondov.
     Predstavitelia miest a obcí si na stretnutí stanovili spoločné ciele na rok
2007. Dohodli sa na stretnutí so zástupcami SAD ohľadom autobusových
spojení v regióne, ktoré by malo prebehnúť v prvý marcový týždeň. Zároveň
im bol odprezentovaný projekt ohľadom kamerových systémov a zabezpe-
čovacej techniky.

Združenie miest a obcí stredného Gemera


