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N O V I NY O B C E M O K R Á L Ú K A

vzhľadom k tomu, že v decembri
sme sa prehupli do druhej polo-
vice volebného obdobia, pova-
žujem za potrebné troška sa po-
zastaviť a vyhodnotiť plnenie vo-
lebného programu.

1. Úspešne sme ukončili re-
konštrukciu miestnych komuni-
kácií, rigolov, vjazdov k nehnu-
teľnostiam a tiež rekonštrukciu
potoka Vesná.

2. Bola vykonaná komplexná
rekonštrukcia miestneho roz-
hlasu.

3. V prebudovaných priesto-
roch bývalej posilňovne sme
zriadili klub dôchodcov.

Myslím si, že priestory sú
veľmi pekné a s patričným vyba-
vením vytvárajú možnosti spolo-
čenského vyžitia pre našich dô-
chodcov.

4. Podarilo sa nám v zmysle
projektovej dokumentácie pre-
budovať miestny park, ktorý tvo-
rí príjemné prostredie v centre
obce. V rámci tejto akcie sme
rozmiestnili v centre obce kveti-
náče, lavičky a smetné koše a
tiež stojany nabicykle.

5. Zabezpečili sme cez Re-
gionálnu správu ciest a VÚC
preasfaltovanie cesty II/532
prieťahom obce, ktorá bola poz-
načená investičnou výstavbou.

6. Venovali sme sa aj moder-
nizácii internetovej siete, aby
kvalitnejšie slúžila potrebám
občanov.

1. Nadstavba a zastrešenie
požiarnej zbrojnice.Akcia je tak-
mer ukončená. Stavba bola v
decembri 2008 skolaudovaná a
je potrebné dokončiť len podla-
hu vo veľkej miestnosti.

2. Podarilo sa nám zabezpe-
čiť prostriedky na čiastočnú re-
konštrukciu kultúrneho domu,

Najskôr by som sa venoval
uko nčen e j i n ves t i č n e j
výstavbe:

V štádiu realizácie sú inves-
tičné akcie :

kde sa zrealizovala rekonštruk-
cia strechy, ktorá pozostávala z
výmeny latenia, krytiny, klam-

1. Vybudovanie urnového
hája v cintoríne,úprava vstupnej
brány a oprava exteriéru domu
smútku.

2. Dobudovanie športovej
plochy pri požiarnej zbrojnici.
Táto akcia by sa mala zrealizo-
vať v tomto roku. Mala by pozo-
stávať z prípravy podkladu, po-
loženia umelého trávnika, man-
tinelov a oplotenia areálu.

Mali sme v pláne ešte vybu-
dovať tenisový kurt a plážové
ihrisko vo farskej záhrade, ale
nedostali sme súhlas od evanje-
lickej cirkvi, a tak sa realizácia
týchto ihrísk zatiaľ neusku-
točnila.

3. Stále je otvorená otázka
separácie biologického odpadu.
K tejto problematike sme podali
niekoľko projektov, aj v spolu-
práci s mestom Revúca, aj v
rámci mikroregiónu, ale neboli
sme zatiaľ úspešní. Vyzerá to
tak, že vzhľadom na nedostatok
kompostovacích kapacít, resp.
iné spracovanie biologického
odpadu, bude posunutá povin-
nosť separovať biologický od-
pad pre obce a ich obyvateľov z
roku2010na rok2013.

Neznamená to však, že v tej-
to oblasti nebudeme ďalej pra-
covať. V súčasnosti máme spo-
lu s mestom Revúca podaný na
Ministerstve životného prostre-
dia projekt, ktorý rieši túto prob-
lematiku. Okrem tohomáme tiež
podaný vlastný projekt a v štádiu
príprav je ešte aj jedna alter-
natíva možného riešenia tejto
problematiky.

4. Ďalej vyvíjame úsilie, aby
bolozrealizované spevnenie...

piarskych prvkov, žľabov a zvo-
dov. Je potrebné ešte vymeniť
okná, dvere, rekonštruovať fasá-
du vrátane zateplenia budovy.

Čo nás ešte čaká dokonca vo-
lebného obdobia z toho čo
smesľúbili:

Pokrač.na str. 2

Vážení občania,
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...krajnice cesty II/532 na úseku Jel-
šava - Muráň. V niektorých úsekoch
tejto trasy je problém s majetkovým
vysporiadaním pozemkov. Ako
zrealizovateľné vidíme úseky Revú-
ca - Muránska Dlhá Lúka a Mokrá
Lúka - Lubeník. Vzhľadom k tomu,
že ide o značné investície, tieto by
mali byť realizované formou PPP
projektov a zadávateľom bude Ban-
skobystrický samosprávny kraj.

5. Ďalej čakáme na investora do
plánovaného priemyselného parku.
Obec vzhľadom na súčasnú situá-
ciu nebude zbytočne vyhadzovať fi-
nančné prostriedky na vypracova-
nie Územného plánu, keď nevidíme
reálny výsledok. Keď dostaneme
záruky zo strany štátu, že tento zá-
mer bude podporený, potom urých-
lene podnikneme patričné kroky,
aby došlok realizácii čo najskôr.

1. Chceli sme v spolupráci s oko-
litými obcami zabudovať radary na
snímanie rýchlosti jazdy v obci na
komunikácii II/532.

1. Podarilo sa nám vybudovať
detské ihrisko v centre obce, ktoré
spolu s parkom tvoria oddychovú
zónu. Celý priestor teraz vyzerá veľ-
mi dobre, pôsobí upokojujúco a tvorí
naozaj pekné centrum pre relaxáciu
a oddych.

3. Požiadali sme evanjelickú cir-
kev o prenájom budovy bývalej ško-
ly na minimálne 25 rokov, a to z dô-
vodu rekonštrukcie budovy, ktorú by
sme zabezpečili z eurofondov. Jed-
nalo by sa o výmenu okien, dverí,
rekonštrukcie fasády a vnútorných
priestorov, ktoré by v budúcnosti
slúžili na špor a relaxáciu. Po rekon-
štrukcii kultúrneho domu, katolícke-
ho kostola a budovy bývalej školy,
bude celé centrum obce zrekon-
štruované.

4. Ďalej chceme upraviť priestor
pred požiarnou zbrojnicou a vytvoriť
tak ucelený komplex pre šport a
oddych.

Čo z volebného programu nebu-
deme realizovať :

Čo sme urobili, alebo chceme
urobiť nad plánovaný volebný
program:

Vzhľadom na to, že v tejto oblasti
prebehli také legislatívne zmeny,
ktoré tento systém stavajú do polohy
informatívneho merania, nezdá sa
nám účelné tento systém budovať.
Namiesto radarov sme sa rozhodli
ísť cestou kamerového systému.

2. Miesto už spomínaných rada-
rov na snímanie rýchlosti, sme vy-
budovali kamerový systém, ktorý
okrem riadiaceho centra, obsahuje
7 kamier. V tomto roku by sme chceli
systém rozšíriť o ďalšie 2 až 3
kamery.

5. Chceli by sme čiastočne zre-
konštruovať aj prízemné priestory
požiarnej zbrojnice.

6. Po dohode s Východosloven-
skou energetikou, by mal byť nahra-
dený starý transformátor vedľa evan-
jelického cintorína novým, ktorý by
mal byť umiestnený mimo obecnej
komunikácie.

7. Máme vplánevypracovať a po-
dať ešte jeden väčší projekt, ktorý by
komplexne riešil verejnú zeleň, niek-
toré okrajové komunikácie obce,
autobusové zastávky, obecné studne
a mostíky.

Naďalej sa však budeme venovať
údržbe miestnych komunikácií, vod-
ných tokov, ako aj starostlivosti o ve-
rejnú zeleň.

Mrzí nás, že v roku 2009 budeme
musieť vzhľadom na súčasný, ale aj
predpokladaný demografický vývoj v
obci ukončiť činnosť materskej škôl-
kya budovu vrátiť evanjelickej cirkvi.

Stojí za nami užkus vykonanej ro-
boty, ale ešte veľa práce nás aj čaká.
Verím, že spoločným úsilím dokáže-
me predsavzatia naplniť. Bol by som
rád, keby si to uvedomilo aj tých pár
večne nespokojných neprajníkov,
ktorí sa snažianašuprácu znevážiť.

rok 2009 je aj tzv. super volebný, ča-
kajú nás voľby prezidenta SR, voľby
do Európskeho parlamentu a do vyš-
ších územných celkov. Verím, že sa
všetkých volieb zúčastníte čo v naj-
väčšompočte.

V roku 2009 budeme pokračovať
v zamestnávaní občanov v hmotnej
núdzi, ktorí sa budú v prevažnej mie-
re podieľať na udržiavaní verejných
priestranstiev a verejnej zelene. Bol
by som však nerád, aby títo ľudia mu-
seli stále dookola preberať odpad v
separovanom zbere, lebo niektorí
občania sú schopní nahádzať do
kontajnerov hocičo! Vznikajú nám
ešte stále divoké skládky: napr. pri
rieke, smerompod kopane, okolo Pa-
robského potoka a pod. Stále sa náj-
du ľudia, ktorí si nechcú dať povedať
a robia napriek iným. Preto vás žia-
dam, buďme k sebe ohľaduplní, váž-
mesi majetoknielensvoj, ale aj suse-
dov a tiež spoločný. Lebo verejné bu-
dovy a priestranstvá sú majetkom
nás všetkých a keď zabránime, aby
sa ničili nejakým vandalizmom o to
krajšie sa nám bude všetkým v tejto
obci žiť.

Vážení občania, celkom na záver
mi dovoľte popriať vám v roku 2009,
ktorý bude vzhľadom na hospodár-
sku krízu veľmi ťažký, veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a pracov-
ných úspechov.

Ing.JúliusLaššan, starostaobce

Vážení občania Pokrač. zo str. 1
     23. február 2008 bol v našej obci nazvaný dňom zá-
hadným. Hádajte prečo. Nuž asi preto, že práve v tento
deň sa rozpútala v našom kultúrnom dome veselica plná
záhad, plná rozprávkových postavičiek a príšerok, plná
hádania, kto sa skrýva pod maskou. Áno, práve v tomto
čase ste sa mohli ocitnúť na detskom karnevale. Masky
sa predvádzali, veselili, šantili a tancovali. Po parkete sa
preháňali lesné víly, vodníci, mačky, lienky, ale aj zlá ježi-
baba, princezné, či udatní rytieri a piráti. Nehnevajte sa,
keď som na niekoho zabudla, ale verte, že masiek bolo
veľa a naozaj boli všetky prekrásne. A aby sa mamky a
možnoaj ockovia netrápili s prípravou masiek len tak na-
darmo, rozhodli sa nestranní zástupcovia divákov, tzv.-

, ohodnotiť naše masky. Hodnotili
sa nápady, pracnosť, ale aj samotný výzor masky. Ale aj
keby niekto o výbere poradia zapochyboval, bolo to aj
tak veľmi spravodlivé, pretože krásne ceny, ktoré už na
nich čakali sa neudeľovali podľa poradia, ale podľa vlast-
ného výberu tej - ktorej masky. Ale aj napriek tomu, že
niekto musí byť prvý a niekto posledný, ani jedna maska
však neobišla naprázdno. Cenu, ktorú si sama vybrala
dostala každá jedna z nich. Takže radosti bolodosť.

Karnevalová komisia

Karneval pre deti

     Svetielka v očkách, štebotavé hlásky a pochvalné
slová ostatných, pohostenie i krásne ceny veru stáli za
námahu. Myslím, že masky odchádzali spokojné a už
kuli plány čím násprekvapia zase o rok.

Jana Gurská, Komisia pre K,SO,Š a M

V mesiaci august sme sa opäť dožili v zdraví výbor-
nej mikroregionálnej akcie - . Tak, ako
aj po minulé roky sme reprezentovali našu obec vo veľ-
kom počte. Ráno pred odchodom na Kohút sme si polo-
žením kytice k pamätníku SNP v miestnom parku pripo-
menuli pamiatku padlých hrdinov, ktorí sa zaslúžili o na-
šu slobodu. Odtiaľ sme sa presunuli Áviou z MokrejLúky
na Dlhý diel, kde nás užvítal starosta obce Chyžné.

Po príhovore a výdatných raňajkách (samozrejme aj
drienkovica nám padla dobre, hlavne na zahriatie) sme
sa vydali na túru - po stopách partizánov. Cesta bola ná-
ročná, tí zdatnejší boli na čele celej „expedície“, tí menej
zdatní, po menších útrapách sa dostali až na vrchol. Na
dominante Revúcej - na Kohúte sme si zanôtili zopár ge-
merských ľudových pesničiek, kde samozrejme mokro-
lúčania držali prím. Pri zostupe sme zašli na vyhliadkové
miesto: „Biele skaly“, kde sa nám otvorila nádherná pa-
noráma na Slavošovskú dolinu. Cesta dole prebiehala
rýchlo,prírodu sme obdivovali nielen ako flóru, ale aj fau-
na dala o sebe vedieť. Našťastie medvede, líšky a vlci
nám neskrížili cestu. Po návrate na Dlhýdiel nás čakali s
teplým gulášom, ktorý bol vynikajúci. Nie len žalúdok si
prišiel na svoje, ale aj uši a oči. Naši chlapi nás zabavili
pekným spievaním a poniektorí aj „excelentnou“ jazdou
na koni. Akcia sa mimoriadne vydarila - opätovné stret-
nutie dobrých ľudí z nášho mikroregiónu, vydarené po-
časie, výborná nálada ašťastný návrat domov.

Dovidenia o rok. Účastníci výstupu

Výstupu na Kohút

Výstup na Kohút
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Dňa 31.8.2008 sa konal v Mokrej Lúke na na-
šom OldTrafford už 4. ročník futbalového turnaja

Š p o r t o m k z d r a v i u

Mokren Cup. Na tomto futbalovom turnaji
sa zúčastnili hráči od 7 rokov až po takých,
ktorým sa už vek neuvádza a všetkých teší,
že aj takí si prídu zahrať takýto turnaj. Jed-
noducho vek tu nehrá rolu.

Turnaja sa zúčastnilo šesť tímov, vylo-
sovaných do dvoch skupín, z ktorých po-
stúpili prvé dve mužstvá. Už boje v základ-
ných skupinách boli veľmi zaujímavé. O
postup do finále sa stretli Old Boys s Fc
Peste. Bol to najzaujímavejší zápas. Stretli
sa v ňom naši najmladší a najstarší, to zna-
mená, že už len rozdiel rokov bol veľmi

zaujímavý. Všetkých nás teší, že aj
takýto páni majú chuť si zahrať fut-
bal. Naši chlapci ich porazili a boli po
prvý raz vo finále.

V druhom semifinále sa stretli
Civil Boys s Fofo. Aj to bol veľmi
zaujímavý zápas. Vo finále sa stretli
Fc Peste s Civil Boys. Po riadnom
hracom čase bol zápas nerozhodný
2:2 a rozhodnúť mohlo len predĺže-
nie. Víťazom sa nakoniec stalo muž-
stvo Civil Boys.

Treba však povedať, že každý je-

den zápas bol veľmi zaujímavý,náročný, ale
tiež veľmi pekný aj pre divákov. A preto treba
poďakovať aj sponzorom tohto turnaja, bez

ktorých by ani nebol a hlavne ne-
bol taký úspešný:
- ObecMokrá Lúka,
- Pohostinstvo Mráz, M.Lúka,
- Pneuservis Ľubomír Haluška,
- Mojmír Poliak.

Zároveň však treba poďako-
vať všetkým hráčom, ktorí sa zú-
častnili a nechali svoje srdcia v
zápasoch, ale tiež divákom za
ich úžasné povzbudzovanie.

Dúfam, že sa stretneme zase
o rok.

Ján Siták
Komisia pre K, SO, Š a M

     Jednou z akcií, ktorá sa každo-
ročne v našej obci teší obľube, je aj
Deň detí. Prvý jún je sviatkom všet-
kých detí sveta, preto má aj prí-
vlastok - medzinárodný. Ani v
Mokrej Lúke sme na naše ratolesti
nezabudli.
     Bol krásny slnečný, ale hlavne
horúci nedeľný deň, keď pristavený
autobus naložil všetky zábavychtivé
deti spolu s rodičmi a zaviezol ich do
Revúcej, kde na ne už čakali pripra-
vené rôzne atrakcie.
     Okresná organizácia SMER- SD
v Revúcej, ktorá toto podujatie orga-
nizovala, srdečne privítala aj naše
deti. Mohli sa dosýtosti vyšantiť na
kolotoči, veľkej šmýkalke či dets-
kých autíčkach. „Na svoje“ si prišli
určite všetky vekové kategórie.
     Samozrejme nechýbalo ani
sladké občerstvenie. Cukrová vata,
zmrzlina a kofola sa míňala veľmi
rýchlo, veď slniečko svietilo a takéto
osvieženie padlo našim deťúren-
com vhod.
     Tak ako sa pekný deň chýlil k ve-
čeru aj deťom ubúdala energia a bol
čas akciu ukončiť. Objednaný auto-
bus potom všetkých dopravil späť
domov. Deti boli unavené, ale ve-
selé a vysmiate. Veď práve o ich
úsmeve a šťastí by tento sviatok
mal byť.

Renáta Chlebušová,
Komisia pre K, SO, Š a M

Deň detí

- tvrdia to všetci, ktorí to
už zažili. Pravdaže, lepšie je to
raz zažiť ako stokrát počuť. A
preto dňa 27.12.2008 pod
patronátom starostu obce na
pôde kultúrneho domu v našej
obci sa konala „Štefanská zá-
bava“, ktorá ako tradične do-
padlana výbornú.

K dobrej nálade všetkých ta-
nečníkov prispela samozrejme
aj výborná muzika od

Len čo zazneli
prvé tóny, na parket nabehli prví

"Kto nebol na dedinskej zá-
bave, nevie, čo je naozajstná
zábava"

„živej ka-
pely“- Metaleny.

tanečníci, moderná muzika sa
striedala s ľudovými, tanec sa
striedal so spevom, sálou sa
ozýval smiech a praskanie
balónov. Nemenší záujem ako o
parket a balóny bol o tombolu -
nákup lístkov sa „rozpútal“ hodi-
nu pred polnocou. Na rozdiel od
iných plesov je ten náš typický,
že vyhratú tombolu si každý vy-
beral sámpodľasvojho „gusta“.

Zabávalo sa do neskorých
hodín - do poslednej chvíle, kým
si hudobníci nezbalili svoje
inštrumenty. Dovidenia o rok.

Ing. ŠtefániaDachová,
Komisiapre K, SO,Š a M

Dedinská zábava - "kulturák" praskal vo švíkoch



4 Mokrolúcky občasník

     Všetci vieme, na koho sa môžeme spoľahnúť od najútlejšieho
detstva. Je to „mama“. Príroda nás obdarila inštinktom, ktorý nás k
nejvedie keď máme bôľ, alebo nejaké starosti a jej zas dala dar, po-
mocou ktorého okamžite zistí, že niečo nie je s nami v poriadku, že
sa necítime dobre. Mama spolu s nami prežíva našu radosť z úspe-
chu, či prvú lásku, alebo aj smútok zo sklamania. Ale ako sa cíti ona
- naša mamka, čo vieme o jej starostiach, smútku, o nádeji .... o jej
citoch? Kedy naposledy sme ju rozosmiali, či prišli za ňou bez toho,
že by sme niečo chceli ? Ruku na srdce, často sa to nestáva. Ne-
premárnime príležitosť a čas povedať jej čo k nej cítime, ako veľmi
ju máme radi, ako si ju vážime a že bude vždy pre nás tým najdôle-
žitejším človekom.

Na oslavy „Dňa matiek“ sa u nás nezabúda!

     To, že sa v našej obci na mamičky nezabúda, svedčí aj tradičná
príprava osláv „Dňa matiek“. Tak tomu bolo u nás aj tento rok a to v
druhú májovú nedeľu, kedy sála Kultúrneho domu žiarila milými
úsmevmi našich „žien“- mamičiek a starých mám. Prejavom úcty k
nim bola aj prítomnosť poslanca Národnej rady Slovenskej republi-
ky Ing. Petra Pelegríniho. Vo svojom príhovore prejavil nesmiernu
úctu k žene, tiež k žene - matke a vyzdvihol jej významnú úlohu v
rodine a aj spoločnosti. Pozvanie prísť medzi naše mamky neod-
mietol ani člen Prezídia Fondu Národného majetku Slovenskej
republiky a predseda Okresnej rady strany Smer - sociálna
demokracia Mgr. Gerhard Majling.
     Srdiečka našich mám prišli potešiť aj deti z Materskej školy.
Zaspievali, zarecitovali a tiež zatancovali a verte, že podarilo sa im
rozplakať nejednu mamku. Za ich milý prejav a snahu im a tiež aj
pani učiteľke patrí poďakovanie.

     „Gro“ kultúrneho programu tvorilo vystúpenie učiteľov a detí zo
Základnej umeleckej školy v Revúcej. Nesmiernu pozornosť a
obdiv si zaslúžila ich žiačka Peťka Benediktiová, ktorá úplne profe-
sionálne zaspievala pesničku „Vyznanie“ od Mariky Gombitovej.
Sme veľmi radi, že keď sme ich oslovili prostredníctvom pani uči-
teľky Katky Grendelovej, neodmietli nás, ale s vďačnosťou a ocho-
tou pripravili honosný program, ktorý svedčí o vysokej úrovni tohto
umeleckého zariadenia. Deti aj učitelia hrali na rôznych hudobných
nástrojoch, spievali, tancovali a vystúpili aj hovoreným slovom a
veršami básní. Za tie nádherné chvíle, ktoré nám pripravili, im patrí
naše poďakovanie. Zároveň im želáme veľa, veľa úspechov pri
prezentovaní svojho nadania. Dúfame, že na podobných poduja-
tiach sa s nimi ešte stretneme.
     Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek mierou
prispeli k zdarnému priebehu osláv.

Jana Gurská, Komisia pre kultúru, SO, Š a M

     A je tu čas blížiacich sa
Vianoc. Vianoc, sviatkov, na
ktoré sa všetci veľmi tešíme,
ale tešia sa na ne hlavne
naši najmenší. To, že prichá-
dzajú, začíname všetci do-
okola vnímať už príchodom
najobľúbenejšej bytosti - Mi-
kuláša. Tak tomu bolo aj toh-
to roku - prišiel medzi nás, aj

Mikuláš 2 0 0 8

napriek tomu, že príroda sa bránila a nechcela dať najavo, že je
tomu užčas.
     Prišiel k nám, do kultúrneho domu, a tak, ako po iné roky prišiel
aj so svojimi pomocníkmi, Snehulienkou a nezbedným čertíkom.
Pozdravil deti, pozrel si vystúpenie, ktoré si pre neho pripravili za
pomoci svojich pani učiteliek Evky Makróciovej a Katky Grende-
lovej detičky, ktoré navštevujú materskú školu, ale aj tie, ktoré
navštevujú Základnú umeleckú školu v Revúcej. A verte, že sa mu
medzi nimi veľmi páčilo, pretože naše šikovné deti mu spievali a
recitovali. Veď ich za to aj štedro odmenil. Každému dieťatku
daroval balíček výborných sladkostí. A určite boli vyberané a chutili
im, lebo niektoré z nich z nich nezaháľali ahneď sa do nich s veľkou
chuťou pustili.
     Celým kultúrnym domom sa niesla sviatočná predvianočná
nálada, zneli vianočné melódie a vianočná výzdoba naznačovala
príchod najkrajších sviatkov roka. Sem- tam sa vykotúľala aj nejaká
slzička, lebo čert bol naozaj čertovský a niektoré deti sa ho veru

báli. Potom mal Mikuláš veľa práce, aby všetko čo čert kazil,
naprával. Nedovolil mu, aby strašil deti, pretože v našej obci máme
lensamé dobré deti.
     Na záver „Mikulášskeho posedenia“ sa Mikuláš s deťmi od-
fotografovali pri vianočnom stromčeku a to všetko preto, aby naňho
po celý rok spomínali a zároveň sa tešili, že na budúci rok k nim
opäť zavíta.

JanaGurská



5Mokrolúcky občasník

DHZ Dievčatá Mokrá Lúka

Najskôr sa vám predstavím. Som veliteľka dobrovoľného hasič-
ského zboru pre mládež v Mokrej Lúke. Pravdaže, tam nie som len
ja, sú tam moje super kamarátky, s ktorými sme sa dostali dosť ďa-
leko. Začali sme trénovať už pred dvoma rokmi.Ale minulý rok sme
nemali veľmi šťastie. Na každej súťaži sme vyhrávali len 3. miesta.
Ale my sme to nenechali len tak a o rok sme sa zase zišli celá
zostava.Najskôr sme si však museli nájsť trénera.

Najprv sme to skúsili sJurajom Gallomna brannom preteku.Ale
potom sme sa mu asi „nepáčili“, tak to nechal tak. Nám nič iné
nezostávalo iba nájsť niekoho iného, keď sme chceli bojovať ďalej.
My sme sa nevzdali a presvedčili sme uja Tumidaja, ktorému
prischla prezývka tumitréner.Aprišiel čas na našu ďalšiu súťaž.

Od nášho super starostu sme dostali tričká a mohli sme ísť. Už
bolo treba zabezpečiť iba odvoz, ale bolo to ľahké vybaviť, keďže
máme rodičov, ktorí nás tak podporujú, preto nás radi zaviezli.
Takže súťažili sme ako zmyslu zbavené, lebo sme konečne chceli
skončiť prvé.Ačo sa nestalo. Skončili smeprvéa viete si predstaviť
10 dievčat pohromade ako sa tešia? Dokonca sme ani nevedeli, že
je to postupový rok. Iba keď nám povedali, že ideme na krajské
kolo, taksmesa tešili ešte viacej.

Bolo to super. Keď sme prišli domov, poriadne sme to oslávili a
začali sme znovu a ešte silnejšie a pilnejšie trénovať. Poskladali
sme sa na látku a dali sme si ušiť nohavice, aby sme boli jednotné.
Kde sa konalo toto krajské kolo? - kde inde ako v Detve. My sme
súťažili v troch disciplínach, ktoré sme si vopred natrénovali, preto
niekde v dedine môžete nájsť ešte naše značky. Určite neviete ako
sme skončili.

Nad naše očakávania - veľmi dobre. Tak nejdem vás napínať.
Skončili sme druhé a v nepovinnej súťaži sme boli tretie. Vytešené
sme sa vrátilidomov a oslavovali sme až do večera.

Potom sa k nám už pridali aj naši chlapci. V auguste sme ich
zobrali na súťaž do Jelšavy, kde skončili 4. a my3.

A kto všetko? - nuž: Dominika Poliaková, Vierka Jurinová,
Miška Šmídtová, Ivanka Dachová, Miriamka Tumidajová, Kika
Uhrinová, Paulínka Valíková, Simonka Dachová, Majka Klimová,
Dida Repáková a náš super tréner, ktorému zároveň aj veľmi pekne
ďakujemza všetko čo prenás urobil.

Tento rok sa vynasnažíme pokračovať tam, kde sme skončili -
vo vyhrávaní zlata.

Dominika Poliaková
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     7. februára 2009 ožilabudova bývalej školy v našej obci. Hlasné
pokriky povzbudzujúcich divákov doprevádzali pohyby hráčov, kto-
rí si merali sily v stolnotenisovej hre. Súťažili jednotlivci, ale tiež
dvojice. Súťaže sa zúčastnilo celkom 13 hráčov. V hre jednotlivcov
prvé miesto obsadil Ján Siták a vo štvorhre zvíťazila dvojica Ján
Siták a Ľudovít Štempel. Víťazom blahoželáme. Okrem športové-
ho nasadenia nechýbalo ani občerstvenie a prevíťazov ceny.
     Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zaslúžili o organi-
záciu a zdarný priebeh
súťaže.
     Veríme, že podujatie
tohto smeru sa zaradí do
skupiny „tradičné“, ktoré
sa každoročne organizujú
v našej obci a ktoré si v
budúcnosti získa obľubu
u každej vekovej kategó-
rii. -JG-

Stolnotenisový turnaj

     Okrem uvedených akcií veľmi úspešný bol
, ktorý sa konal 19. júla 2008. Organizovaný bol v rámci

Mikroregiónu Magnezit. Naše mužstvo si zmeralo sily z mužstvami
z obce Lubeník, Revúcka Lehota, ale aj z Revúcej. Veľmi nás teší,
že športové podujatia tohto druhu sa stali tradičnými, ktorým venu-
je pozornosť nielen mladá, ale aj stredná, ba aj tá najstaršia gene-
rácia našich spoluobčanov.

„Nohejbalový
turnaj“

Stručné zhodnotenie podujatí

     Záverom môžeme konštatovať, že rok 2008 bol po stránke kul-
túrnej, ale tiež športovej skutočne vydarený. Týmto chcem poďako-
vať všetkým spoluobčanom, ktorí sa spolupodieľali pri organizač-
nom zabezpečení týchto podujatí, ale hlavne sa chcem poďakovať
starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, bez podpory ktorých
by akcie nebolo možné zrealizovať.
Jana Gurská, Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež

     Blíži sa jarné obdobie. Väčšinou sa vyznačuje ako suché,
ktoré je spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požia-
rov. Uvedené obdobie je tiež spojené s čistením na pozemkoch,
záhradách, kde si občania prácu uľahčujú vypaľovaním suchých
porastov. Je to nezákonná činnosť, ktorá spôsobuje každoroč-
ne veľa požiarov so škodami na zdraví, životoch, majetkoch a na
životnom prostredí.
     To znamená, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím
by nad mieru primeranú pomerom obťažoval susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, prachmi,
pevnými a tekutými odpadmi a pod. Každoročne sa opakujúce
požiare spôsobujú vysoký nárast požiarovosti, ktoré sú
dôsledkom nezodpovedného prístupu pri spaľovaní suchých
porastov.
     Týmto občania porušujú Občiansky zákon č. 40/1964 Z.z., §
127,ods.1 a Zákon č. 223/2001 Z.z., § 18, ods. 3, písm. b) o
odpadoch.
     Obec je povinná zo zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., §
72, písm. a) a § 80, ods. 1, písm. a) - vo veciach štátnej správy
prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve. V prípade
opakovaného porušenia citovaných zákonov, môže uložiť obec
sankcie vo výške ako je uvedené v zákone č.223/2001 Z.z. § 80,
ods. 2 , písm. a).
     MáriaČajková, Obecný úrad Mokrá Lúka

Buďme ohľaduplní aj voči ostatným!

     Huncút Rudo, mal na šitko spvasob. V dome mal starich rodžišó
a tí celú zimu len doma posedávali a van furt blúdžil kä len ni. A koj
prišól domó, tak mu rano mač fše vikladali, aš vara u nich v nosi
straší. Aš daš na pajďe okolo pónoci len chrší a chrší. Ruda to už
dohnevalo i zostál vešer doma merkovač na strašidlo.
     A tu naozaj okolo edonácté na pajďe nad šparhétom zašelo
daš chršeč. Rozmíšlel, špekuloval, šva to mahe buč. Hledží na
povalinu a nad šparhétom búl parovník, dnes to už málogďe
vidžíťe. (To bulo staré digestárium...). A práve dagďe tam to
chršelo. Rudo zvel metlu a poriskom strmo otvoril tot parovník a z
parovníka róno na šparhét spadnúl velkí kacúr.
     A bulo po strašidle, šva chodžilo na ťeplo spávač. No kacúr búl
vo vizbe, tak šva s nim. Puščič ho nechcel, bo bi prišól zas a ani
zabič ho nekcel. Do rana ho zaväzal do mecha. Rano ak se
zabudžil, tak už mal plán. Na pajďe se sušil mechúr zo svini ešče zo
zabíješki. Zvel tot mechúr, búl už suchí a vopchal do neho dakelo
kusó vilúpeniho suchiho bvabu. Mechúr nafúkal, zav zal a takí
šerkací priväzal kacúrovi na chvost a otvoril dvere a kacúra puščil.
Ak tot bvap ftom mechúru zahrkotal, kacúr skošil, hnedž búl ni na
prvé, ale aj na treťe lese a od ťé dobi väc kacúra nebulo, a prestálo
aj strašič.

ä

     Príbehy z knihy Šva sä stálo, ši sä nestálo . . .

AK RUDO STRAŠIDLO Z DOMU VIDÚRIL

Aby reš mokrenská nezanikla

     Každoročne tak ako na dôchodcov či mamičky, ani na naše deti obecný úrad nezabúda. Pri príleži-
tosti ich medzinárodného dňa sa vždy konajú rôzne zábavno-súťažné akcie. Ani v roku 2008 tomu ne-
bolo inak, avšak s malou zmenou. Tentorazsmevsadili na kultúru. Súťaže a zábavné akcie sme vyme-
nili za návštevu detského muzikálu.Ato teda nebol len tak nejaký muzikál. Detičkám sme v spolupráci
so združením "Mokrolúčan" pripravili príjemný výlet do košickej Steel arény, na muzikál zahraničnej
produkcie Walta Disneyho - Macko Puf. Táto postavička malého macka zo stoakrového lesa je snáď
najobľúbenejšou a najznámejšou rozprávkovou postavičkou. Deti ho poznajú z televízie, rozprávko-
vých knižiek, majú ho na školských taškách, zdobí tričká či drobnosti od výmyslu sveta, ktoré si mohli
deti počas prestávkymuzikálu poobzerať či aj zakúpiť ako suvenír.
     Detské očká hneď zo začiatku rozžiarila nádherná farebná scéna a krásne postavičky obyvateľov
lesa, ktoré chystali pre macka Puf narodeninovú oslavu. Muzikál mal okrem rôznych superlatívnych
prívlastkov aj prívlastok "interaktívny", čo znamenalo, že do deja bolo zapájané aj detské publikum.

Deň detí z Mackom Puf

Deti tancovali, vyskakovali, tlieskali a spievali spolu s mackom či tigríkom, prasiatkom aj kengurkami. Veľmi sa im páčilo, že nemusia len
ticho sedieť, ale dokoncamôžu ovplyvňovať priebeh deja. Zážitok z tohto kultúrneho podujatia mali nielen najmenší, ale určite aj spokojní
rodičia, ktorí svoje ratolesti sprevádzali. Renáta Chlebušová
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Rozpočet obce Mokrá Lúka na rok 2009

Rozpočtové príjmy na rok 2009

Schválené
na zasadnutí

Obecného
zastupiteľstva

dňa
12.12.2008,

uznes. č.
122/2008.

Rozpočtové výdavky s ú h r n n e :
za rok 2009

Bežné výdavky

Rozpočtové výdavky na rok 2009 / Kapitálové výdavky:
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Dňa 8. januára uplynul 1
rok, čo nás navždy opustila
naša spolupracovníčkapani

S úctou a vďakou si na ňu
spomínajú spolupracovníci
obecného úradu a občania
obce MokráLúka.

O tichú spomienku prosí-
me všetkých, ktorí ju poznali.

Anna Hižnayová.

Len sviecu horiacu
a krásnu kyticu na hrob

ti môžeme dať
a na krásne prežité roky

s tebou spomínať.

Občas sa zamýšľam nad slovami, ktoré hovorievam svojim ro-
vesníkom skôr narodeným, že si zaslúžia pozornosť a poďakova-
nie za celoživotnú prácu, ktorú zhodnocovali, zdokonaľovali a odo-
vzdávali svojim potomkom. Čas plynie neúprosne a keď vidíme
pred sebou svoje dospelé deti a vnúčatá, začneme si uvedomovať
jeseň života. Preto aj my, výbor základnej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku sme pripravili pre našich dôchodcov také
akcie, ktoré potešili, z ktorých mali dobrú pohodu, relax a cítili ešte
potrebnú ľudskú spolupatričnosť.

Po dvoch rokoch aktívnej práce máme sa čím pochváliť, preto-
že našu činnosť kladne hodnotili aj zástupcovia vyšších orgánov
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Spomeniem len niektoré akcie,
ktoré naša organizácia v minulom roku poriadala. Veľmi vydarenou
akciou, ktorou žila celá Mokrá Lúka bola výstavka ľudovej sloves-
nosti a ručných prác. Bolo až dojemné pozerať na tkané obrusy, vy-
šívané zástery či čepce našich starých materí. Nezaostali však ani
výšivky a ako pavučinka tenké háčkované dečky dnešných mokro-
lúckych žien. Veľmi nás potešilo, že sa zapojila aj naša mládež svo-
jimi kresbami.

hudba p. Šimku a spevácka skupina Húžva. Taktiež poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky Ing. Pelegríni, predseda okresnej
rady Smeru- sociálna demokracia Mgr. Majling a za okresnú orga-
nizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku predsedníčka Mgr. Ho-
moliaková a Ing. Pelikán, ktorí pri tejto príležitosti odovzdali Ďakov-
né listy členom, zaslúžilým o zdarný chod našej základnej organi-
zácie. Boli to Margita Kupsáková, Rudolf Ganaj a starosta Ing.
Július Laššan. Toto príjemné posedenie bolo venované tým z nás,
ktorí si už niečo pamätajú, tým, ktorí už niečo prežili a na ktorých
nemožno zabúdať, ale si ich treba vážiť, a to nielen v októbri, ale
počas celého roka. Predsedníčka Jurina Jungová obdržala Ďakov-
ný list nazasadaní Okresnej rady v Revúcej.

Vyhoveli sme mnohým našim členom, ktorí chceli ísť na nákupy
do Nowého Targu. Na jeseň sme dostali do vienka miestnosti vyba-
vené kuchynkou, televízorom, počítačom, ba aj internetom od
obecného úradu. Sme jedna z mála organizácií v revúckom okre-
se, ktorá má také vybavenie miestností. Je len na nás, zrealizovať
kurzy napočítač a internet, abysme ich mohli aj používať.

Všetky nové správy pre dôchodcov vyvesujeme na našej tabuli
pred obchodom COOP Jednota, preto túto tabuľu netreba ob-
chádzať, ale čítať.

Zo života našich seniorov

Naši dôchodcovia mali možnosť sa vyžiť aj po kultúrnej stránke.
Mohli cestovať za kultúrou do Banskej Bystrice, či Revúcej. Spo-
meniem aspoň niektoré: Divadelné predstavenie Bendegúz, ope-
retu Netopier, Andera z Košíc, alebo veľmi známych Cigánskych
diablov, pri ktorých aj našestaré nôžky začali pod lavicami krepčiť.

Nemôžem nespomenúť kúpalisko v Číži. Bol to relax a pohoda
po našich každodenných starostiach a problémoch. Pre utužo-
vanie vzťahov medzi dôchodcami patrilo aj varenie výborného
gulášu pod Kopaňami so šéfkuchárom Jankom Mriňákom. Nálada
a spev s harmonikárom Jarkom Gallom len znásobili dobrú pohodu
a spolupatričnosť.

Nezaháľali sme ani v turistike. Pod heslom „Hýbme sa, nech
vieme že žijeme„ sme pozývali našich členov na vychádzky do
blízkeho okolia alebo na 8. ročník okresného turistického zrazu se-
niorov v Jelšave.

V spolupráci s obecným úradom sme usporiadali v rámci Me-
siaca úcty k starším posedenie s bohatým kultúrnym programom a
občerstvením. Prišli nás pozdraviť deti z materskej škôlky, Ľudová

Je ešte mnoho aktivít, ktoré
sme poriadali pre našich členov.
Chceme aj naďalej pripravovať
akcie pre zábavu, turistiku a
vzdelanie. Avšak tieto naše akti-
vity by sme nemohli uskutočňo-
vať bez pomoci našich sponzo-
rov. Doteraz naše poďakovanie
patrí obecnému zastupiteľstvu
so starostom Ing. Laššanom, za
jeho ochotu a ústretovosť, ktorý
má pochopenie pre naše požia-
davky. Ďalej chcem spomenúť
Oralex - Alenku Oravcovú,
Urbariát Mokrá Lúka a Pneuser-
vis Ľubomíra Halušku, ktorí toh-
to roku prispeli svojimi finančný-
mi darmi k zdarnosti našich ak-
cií. Za poskytnuté dary vyslovu-
jeme v mene všetkých členov
našej základnej organizácie
úprimné poďakovanie s pre-
svedčením, že našu organizáciu
budú podporovať aj naďalej.

Hovorí sa, že život je vlastne
súhrn malých životov, ktoré žije-
me deň za dňom. Žime ich tak,
aby sme nemali pocit premárne-
ného života. Čím viac dobrých
skutkov človek vykoná, tým je
jeho život hodnotnejší.

Jurina Jungová,
predsedníčka ZO-JDS

Spomíname


