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N O V I N Y O B C E M O K R Á L Ú K A

Sobota 21. augusta 2004 sa
zapíše do kroniky obce ako výz-
namný deň. V tento deň si obča-
nia obce nielenže pripomenuli

60 rokov SNP si občania Mokrej Lúky pripomenuli položením kvetov k pamätníku v
miestnom parku, slávnostným podujatím v kultúrnom dome i prijatím ešte žijúcich účastní-
kov SNP a rodinných príslušníkov už zomrelých starostom obce.

V príhovore k občanom 21. augusta 2004 v kultúrnom dome tajomník MO SZPB Ján
Junga priblížil túto významnú udalosť v dejinách slovenského národa i našej obce.Z kroniky
obcesa dozvedáme, že povyhlásení SNPkpartizánomnastúpili 4občania a na základemo-
bilizácie postupne do zbrane 56 chlapov z obce. Proti fašistom bojovali na rôznych úsekoch
frontu. Najviac v prápore Chryzantéma, ktorý mal v obci rozmiestnenú delostreleckú posád-
ku. Na spomalenie postupu nepriateľských vojsk boli vybudované zátarasy na ceste z betó-
nových a železničných stĺpov.

Na stretnutí so starostom obce priamy účastník bojov p. Juraj Strinka, dnes predseda
MO SZPB v obci, výstižne charakterizoval tieto dni "Kto neprežil, nepochopí, kto sa zúčast-
nil, nikdy nezabudne". Starosta
obce na stretnutí poďakoval
priamym účastníkom SNP i prí-
buzným už zomrelých účastní-
kov, že sa zapojili do boja proti
fašizmu a za nové spoločenské
zriadenie.

Všetci účastníci
dostali pamätný list obce Mokrá
Lúka. Medailu SZPB k 60. výro-
čiu SNP J. a O. Strin-
ka, P. Giertli, J. Junga a obec
Mokrá Lúka. -r -

Zdôraznil, že ideály
SNP, sloboda a demokracia sú
aktuálne i dnes.

obdržali:

Kto neprežil, nepochopí, kto sa zúčastnil, nikdy nezabudne

60. výročie SNP, ale hlavne boli
občanom predstavené schvále-
né symboly obce, erb, vlajka a
sprievodná listina.

Vývoj vzniku obce priblížil ve-
rejnosti, asi 100 prítomným
Mokrolúčanom, starosta obce

Ing. Július Laššan. Sprievodný
list heraldickej komisie prečítala
zá s tup kyňa s t a r os t u R .
Majlingová.

Potom nastal ten slávnostný
okamih - krst týchto symbolov.
Pokrstil ich Mgr. Rudolf Repák,
kronikár, ktorý stál pri zrode
prvých návrhov i vzniku erbu
obce. Erb, vlajka i pamätná listi-
na bol i pokrstené našou

"mokrenskou hvarnou
vodou". V obecnom
erbe sú zahrnuté hlav-
né symboly, ktoré sa

spájajú s históriou
obce, jej vznikom i za-
mestnaním obyvateľ-
stva. Pamätná listina k
symbolomobce určuje
práva a povinnosti pou-
žívania obecnej sym-

boliky. Týmto sprievodným listom
pozdravujeme všetkých, ktorí budú čítať
túto erbovú listinu a oznamujeme im
vystavenie erbovej listiny pre obec

Mokrá Lúka. Heraldický register SR
zobral na vedomie,že heraldická komisia
Ministerstva vnútra SR kladne posúdila
návrh erbu obce Mokrá Lúka...

Už po tretíkrát v tomtoroku sa dostáva
dovašich rúkMokrolúckyobčasník.Dnes
s novou hlavičkou, už so schváleným er-
bom obce. Podľa ohlasov jeho čitateľov,
obyvateľov obce, ste aj s druhým číslom
obecných novín boli spokojní.

Teší nás, že naše príspevky sú čítané,
že sa hľadáte na fotografiách, ktoré sme
uverejnili a spomínate napodujatia,o kto-
rých sme písali. Sme radi, že sme mno-
hým vámopäť priblížili život v obci.

Aj teraz prichádzame k vám s výzvou.
Keďže náš občasník pripravujeme pre ši-
rokú čitateľskú verejnosť obce, žiakov,
študentov, občanov v zrelom veku i dô-
chodcov, pomôžte svojimi postrehmi, ná-
padmi, zaujímavosťami z prírody, histó-
rie, receptami, vtipmi,... spestriť náš ob-
časník. Ďalšie číslo plánujeme vydať v
januári 2005.

Foto na str.: ObÚ

Pokrač. na str. 7
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Od začiatku roka sme dali
možnosť pracovať na aktivač-
ných prácach všetkým v obča-
nom v hmotnej núdzi, ktorí pre-
javili o prácu záujem. K 30. júnu
2004 nám skončili dve zmluvy s
úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny, na základe ktorých pra-
covalo na aktivačných prácach
35 ľudí. Od 1. júla sme podpísali
s úradom práce, sociálnych ve-
cí a rodiny novú zmluvu, v rámci
ktorej zamestnávame v súčas-
nosti do30. novembra 34 ľudí.

Pomocou práce týchto ľudí
sme vyčistili potok Vesná aRud-
lová a začali sme s čistenímPa-
robského potoka. Starali sme sa
i o všetky verejné priestranstvá,
cesty, chodníky, rigoly a cintorí-
ny. Čiastočne sme upravili audr-
žiavali i pozemky v okolí auto-
busových zástavok. V lete sme
zrekonštruovali priestory mater-
skej školy, kde nám hrozilo

jej zatvorenie z
dôvodu zlého stavu . Urobilo sa
veľa práce, za čo chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí sa do tých-
to činností zapojili. Niektorí
pristupujú k tejto práci seriózne,
s niektorými však sú aj problé-
my, ako by si neuvedomovali, že
na týchto prácach sú dobrovoľ-
ne a obec im aspoň takto vytvo-
rila možnosť si pomôcť v zlej so-
ciálnej situácii. Vzhľadom k bez-
pečnostnej situácii v obci sme
od 8. októbra vytvorili systém
nočných hliadok, ktoré majú za
úlohu zabezpečovať poriadok v
obci, monitorovať pohyb osôb,
aby sa zabránilo krádežiam,
výtržníctvu, ale aj škodám na
obecnom a súkromnom majetku
občanov. Od 1. decembra budú
tieto hliadky posilnené tak, aby
boli v teréne každú noc.

Vytvorili sme tiež podmienky
pre vykonávanie absolventskej
praxe v obci. Túto možnosť vyu-
žili zatiaľ 2 obyvatelia, ktorí spĺ-
ňali zákonné podmienky. V tejto
súvislosti by som chcel poďako-
vať pracovníkom úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny na čele
s riaditeľomIng.OndrejomKvet-
kom, s ktorými neustále spolu-
pracujeme a mnohé veci riešime
takpovediac za pochodu, vzhľa-
dom k stále sa meniacej legisla-
tíve a vykonávacích predpisov.
V tejto súvislosti treba ešte poz-

zo
strany hygienika

nie uvedeného problému. Neza-
búdajme pritom, že zber nebez-
pečného odpadu nás ročne stojí
okolo 10 tis. Sk, zber skla, textilu
a plastov približne 30 tis. Sk a
zber komunálneho odpadu 150
tis. Sk.Keď sa námpodarí sepa-
rovať a znížiť objem komunálne-
ho odpadu na minimum, môže-
me uvažovať o znižovaní po-
platkov, v čom by mohli pomôcť
finančné prostriedky získané z
recyklačného fondu za náklady
spojené so zberom a likvidáciou
separovaných odpadov. Začali
sme aj s realizáciou zberu v
evanjelickom cintoríne, kde bu-
dú umiestnené tri 1000 l nádoby
na sklo, biologický odpad a
ostatný (ako plasty, umelé ven-
ce a pod.)

Ideálny stav by bol, keby sme
dokázali vytriediť všetky zložky
odpadu a komunálny odpad by
si platil každý podľa hmotnosti
odvezeného odpadu. Verím, že
v nasledujúcom období sa i tí
občania, ktorí ešte tajne vytvá-
rajú divoké skládky, zapoja do
tohto zberu a spoločnými silami
zlepšíme životné prostredie a
ušetríme sami sebe peniaze,
ktoré by sme v budúcnosti mu-
seli vynakladať na likvidáciu od-
padov. Uvažujeme ešte nad kú-
pou štiepkovača, ktorý by slúžil
na štiepanie konárov a prispel
by k vyššej obrátkovosti mate-
riálu v kompostovisku.

Naše zámery pre tento rok sú
náročné. Verím a dúfam, že v
budúcom roku sa rozbehnú prá-
ce v lome Trešková, kde by fir-
ma Zlatý Ónyx s.r.o. Levice (bý-
valý Kameňo-priemysel Levice)
mala začať ťažiť žulu. Tejto firme
bol pridelený dobývací priestor
po výberovom konaní Obvod-
ným banským úradom v Spiš-
skej Novej Vsi. Ťažba by mala
byť orientovaná na dobývanie
blokov, ktoré budú spracováva-
né v Leviciach a u nás by sa mali
vyrábať hlavne drvené kameni-
vo, resp. obrubníky. Všetko však
závisí od toho, ako sa firme
podarí zabezpečiť odbyt týchto
materiálov, na čom sa v súčas-
nej dobe intenzívne pracuje.

rum, ktorý rieši vybudovanie
detského, spoločenského a
športového strediska Pod kopa-
ňami. V rámci prvej výzvy náš
projekt bol zaevidovaný ako
prvý. Projekt bol aj v rámci okre-
suhodnotiacou komisiou vyhod-
notený ako najlepší. Po jeho o-
doslaní s ostatnými 6 projektami
do Bratislavy sa všetky projekty
vrátili späť na dopracovanie tri
(medzi nimi aj náš) a ostatné na
úplné prepracovanie. Do druhej
výzvy sme tiež podali projekt
ako prvý. Ide o projekt komunit-
ného centra, rekonštrukcie kul-
túrneho domu. Výsledok bude-
mes napätímočakávať.

Okrem toho sme podali ešte2
menšie projekty cez Ekopolis a
Ministerstvo financií SR. Z Eko-
polisu nám prišla odpoveď, že
pre nedostatok finančných pro-
striedkov projekt nemôžu pod-
poriť a zMF SR nám neráčili ani
odpovedať. Aj také sú eurofon-
dy. Do budúcnosti pripravujeme
ešte projekt požiarnej zbrojnice
a snažíme sa, aby Východoslo-
venská vodárenská spoločnosť
a.s. Košice, ako jediný oprávne-
ný žiadateľ zaradila do plánu na
budúci rok aj ďalšie etapy kana-
lizácie obce.

Budeme sa snažiť aj naďalej
pracovať na projektoch a zara-
diť ich do jednotlivých výziev
tak, aby boli priechodné. Ide o
realizáciu chodníka cez obec a
niekoľko ďalších menších pro-
jektov, ktoré by vylepšili životné
prostredie, ale aj pomohli obyv.
obce. Nie je to práca jednodu-
chá a často nás odrádzajú všet-
ky tieto peripetie a prekážky, ale
budemepracovať ďalej askúšať
cez všetky možné výzvy, aby
sme nakoniec z koláča eurofon-
dov odkrojili čo možno najväčší
kus aj pre našu obec.

Vážení občania !
Využívam túto možnosť, aby

som Vás informoval, čo je nové-
ho v našej obci a čo sa pripra-
vuje v najbližšomčase.

Aktivačné práce
sú pre obec prínosom

namenať, že hľadáme spoločne
riešenie problému nezamestna-
nosti v obci, ale aj v celom re-
gióne.

Rok 2005 bude náročný

Aby smezmenili štruktúruko-
munálneho odpadu, vytvorili
sme podmienky pre separova-
nie nasledovných zložiek :

Pri kultúrnom dome
sú umiestnené tri 1100 l
kontajnery. Dva na sklo a jeden
na textil.

sa realizuje raz mesačne
formou podomového zberu.
Dvakrát ročne sa realizuje zber
nebezpečného odpadušpeciali-
zovanou firmou.
Od konca septembra je otvore-
né obecné kompostovisko, kde
je možné 3-krát do týždňa
uskladňovať biologický odpad,
ako tráva, posekané konáre do
6 cm hrúbky, kuchynský biolo-
gický odpad a podobne. Toto
kompostovisko má slúžiť pre
tých občanov, ktorí si nezaložili
kompostovisko doma. V rámci
kompostoviska je realizovaný aj
zber železného šrotu.

Myslím si, že sú vytvorené
dostatočné podmienky pre všet-
kých občanov, aby sa zapojili do
separovaného zberu a tým zní-
žili svoje náklady na komunálny
odpad. V tejto oblasti čakáme na
návrhy občanov, ako riešiť
ostatný komunálny odpad.
Prvým riešením je prijať VZN
obce, aby všetci obyvatelia bez
ohľadu na počet členov domác-
nosti mohli prejsť od januára na
mesačný vývoz, ale zrejme bu-
dú i iné riešenia, a preto vás vy-
zývam, abyste sazapojili dodis-
kusie okolo tejto problematiky a
privítame každý návrh na rieše-

Sklo a textil.

Separovaný zber plastov a pa-
piera

Ako zabezpečujeme
zber komunálneho odpadu

Veľmi veľa sa v médiách ho-
vorí o eurofondoch a čerpaní
finančných prostriedkov z nich
na rôzne projekty. V novembri
2003 sme v spolupráci s Univer-
zitou Mateja Bela podali projekt
na vypracovanie plánu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Projekt bol schválený v júli
2004, kedy dňom podpisu zmlu-
vy začala aj jeho realizácia. Pro-
jekt beží 4 mesiace, ale peniaze
na jeho realizáciu ešte stále nie
sú na účte. Zatiaľ výdavky spo-
jené s projektom financuje obec.
Na druhej strane ale už je
ohlásená finančná kontrola z
RRA Lučenec. Štátny aparát
ako taký, vôbec nezvláda túto
problematiku a je veľmi pomalý
a skostnatelý.. V apríli 2004 sme
podali projekt na rekonštrukciu a
dovybavenie kultúrneho domu.
Vyhodnotenie projektov malo
byť do konca júla 2004. Mi-
nisterskí úradníci však dodnes
nevyhodnotili ani prvé kolo, kto-
rého uzávierka bola 1. marca
2004. Podľa ich vyjadrenia
výsledky 2. kola budú známetak
vo februári 2005. Ďalej sme vy-
pracovali projekt Mama cent-

Projekty, eurofondy a obec

S radosťou môžemkonštato-
vať, že peniaze z MŽP SR, a to
na dofinancovanie kanali-
začného zberača a výtlaku vo
výške 1 mil. Sk sa podarilo vyba-
viť a kanalizácia bola skolaudo-
vaná dňa 14.10. 2004. Čaká nás
ešte odovzdanie kanalizácie do
správy Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., a
táto časť by mohla byť spustená
do prevádzky.

Dovoľte mi záverom ešte
poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí finančne alebo materiálne
prispeli k vydarenému priebehu
akcií, ktoré organizovala obec,
ale aj tých, ktorí sa snažia po-
môcť pri vybavovaní vecí v
záujme obce.
Ing. Július Laššan, starosta obce

Kanalizácia skolaudovaná
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Dňa 25.9.2004sa uskutočnilav našomregióne jazdana koňoch tzv.
jazda sv. Huberta. Jazdecký Hubertus uzatvára v mnohých našich od-
dieloch pretekársku sezónu jazdeckého roka. Už tradične býva stret-
nutím širokého okruhu športových i náruživých jazdcov všetkýchveko-
vých kategórií a zároveň milou spoločenskou udalosťou pre všetkých
priaznivcov a milovníkov koní, jazdenia a hipológie vôbec. Dnes Hu-
bertove jazdy, žiaľ, zďaleka nedosahujú význam, aký u nás zaujímal
tento zdravý a odvážny šport v jazdeckej tradícii v minulosti. Záujem,
akému sa teší toto odvetvie jazdeckého športu v Európe a na celom
svete, jeho jednoznačne stúpajúci trend presvedčivo argumentuje
potrebu jeho širokého uplatnenia v našich jazdeckých oddieloch, aj
medzi amatérskymi chovateľmikoní.JazdeckýHubertus, čiHubertova
jazda je vo svojom pôvodnom význame poľovačka na koňoch uspora-
dúvaná 3. novembra napamiatku patrónapoľovníkov ajazdcov sv. Hu-
berta, ktorý bol v 8. storočí biskupomvbelgickom Lutychu.

Poľovačkyna koňoch sakonajú pravidelne už od augusta a Huber-
tova jazda je vyvrcholením poľovnej sezóny azakončením jazdeckého
športového roka. JazdeckýHubertusstratil u nás časom tento pôvodný
význam a dnes sa tento názov bežnepoužíva pre každú poľovačku na
koňoch, bez ohľadu na termín konania. Poľovačka na líšku je
charakteristická tým, že líšku na nej predstavuje skúsený jazdec, ktorý
má na ľavom ramene upevnený líščí chvost. Tento druh poľovačky na
koňoch sa teší u nás veľkej obľube účastníkov i publika a je u nás
najrozšírenejší.

Na našej Hubertovej jazde alebo poľovačke na líšku sa zúčastnilo
20 jazdcov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Okrem "domácich"
jazdcov t.j. z Lubeníka, jelšavskejposádkySA, Mokrej Lúky, Mur. Dlhej
Lúky, prišli aj jazdci so svojimi koňmi z Rožňavy, Detvy, Plešivca a Po-
pradu. Pre verejnosť a hlavne deti sprievod doprevádzal konský zá-
prah skočišmiŠramkovcami. Trasa začínala v obci Lubeník (kde bol aj
cieľ), smerovala popri vodnej nádrži Fliper do Mokrej Lúky, ďalej cez
Revúcku Lehotu, ponad obce Lubeník a Chyžné lesným závozom až
cez obec Chyžné do cieľa - Lubeníka. Celá trasamerala okolo 17 km a
bola zvládnutá spolu s prestávkami, súťažami celkovo za 4 hodiny.
Priebeh podujatia otvoril dopoludnia jeden z hlavných organizátorov p.
Vrtiš - starosta obce Mur. Dl. Lúka, nasledoval krátky príhovor starostu
obce Lubeník p. Kisela, ktorý všetkých 20 nastúpených jazdcov aj
osobne dekoroval stužkou. Slávnostný charakter nástupu a otvorenia
jazdy sprevádzalo hudobno-spevácke duo D. Repák a E. Böhmerová.
Počas nástupu jeden z jazdcov - Tomáš Javorský z Popradu vo funkcii
tzv. mastra tejto jazdy prečítal pravidlá jazdy - regletu, podľa ktorej bol
povinný sa riadiť každý z jazdcov.Za zmienku stojí, že tento pán jeveľ-
mi známou osobnosťou jazdeckého športu, nielen v bývalom Česko-
slovensku, ale aj v širokom zahraničí, pretože bývalú krajinu reprezen-
toval ako jazdec neuveriteľných 25 rokov, bol viceprezidentom SJF, v
súčasnosti pôsobí ako medzinárodný rozhodca. Zároveň bol určený
MVDr. Štefan Molnár ako prvý jazdec - líška. Po mastrovom odtrúbení
na lesnomrohusa započala samotná jazdasv. Huberta. VMokrej Lúke
sa uskutočnil krátky dostihový pretek a pred miestnym pohostinstvom
nasledovala prestávka sobčerstvením.

Natrase boli eštedve krátke zastávky av obci Chyžnéukážka jazd-
cov zo svojho skokového umenia cez prekážky. Na cieľovej lúke v Lu-
beníku sa urobil pretek "chytanie líšky" o hlavnú cenu a pretek v zruč-
nosti jazdy cez prekážky. Jazda bola ukončená v popoludňajších hodi-
nách obedom a občerstvením a dlhšou prestávkou. Večer v kultúrnom
domenasledovalo oficiálne vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien, svoj-
ské krstenie nových jazdcov a ich prijímanie do svojho jazdeckého
cechu, tzv.súd, ktorý patrične postiholkaždéhoprevinilého jazdca voči
reglete jazdy, chutná večera a príjemná spoločenská zábava so spo-
mínanou hudobno-speváckou skupinou.

Víťazi jednotlivých disciplín: hlavná cena "chytanie" líšky Lukáš
Antalík na koni Omar, dostihový pretek MVDr. Štefan Molnár na koni
Donor, súťaž vzručnosti cez prekážkyndpor. Filka nakoni Nora.

Toto úspešné športovo-spoločenské podujatie byurčite nebolo také
vydarené nebyť okrem zúčastnených jazdcov aj niekoľkých dobrovoľ-
ných organizátorov a spoluorganizátorov a nasledovných sponzorov:
PM Tisovec, Vinárske Závody RS, INTAL Revúca, Sklotex Revúca,
obce Lubeník, Mokrá Lúka, Mur. Dl. Lúka, p. Vrtiš, Pohostinstvo Chyž-
né. Taktiežpatrí poďakovaniestarostomuvedenýchobcí. -ĽS-

Slávnostná jazda sv. Huberta

Foto: Ing. L. Siták

V rámci osláv 60. výročia SNP
obec Chyžné a mikroregión Mag-
nezit, ktorý tvoria obce Mokrá Lú-
ka, Revúcka Lehota, Lubeník,
Chyžné, Magnezitovce, Jelšava,
zorganizovali výstup na Kohút, na
miesta, kde počasSNPoperovalo
viac partizánskych skupín. Výstu-
pu sa zúčastnilo 75 občanov zo
spomínanýchobcí.

Zraz účastníkov bol ráno pred
budovou Obecného úradu v
Chyžnom. Nákladnými autami sa
vyviezli na Dlhý diel a tam mali
účastníci možnosť zakúpiť si ob-
čerstvenie a stravu. Tuúčastníkov
stretnutia privítal starosta obce
Chyžné, zdôraznil význam SNP a
potom podal informácie o trase
výstupu. Cesta na Kohút trvala asi
1,5 hodiny. Na vrchole Kohúta
vládla dobrá nálada, pretože, kaž-
dý kto vystúpil na Kohút, dostal od
starostov jednotlivých obcí a pri-
mátora občerstvenie, deti slad-
kosti a na rukualebo načeloodtla-
čok malého Kohúta. Guláš, ktorý
varil p. Dušan Hencel so svojimi

Zoznámili sa s miestami
bojov spred 60 rokov

pomocníkmi, všetkým chutil. Po oddychu účastníci postupovali smeromnaStolicu apo 15minútach pocho-
du prišli na Bielu skalu, odkiaľ sa naskytol pekný výhľad na Čiernu Lehotu aSlavošovce.Pomedzi vrcholce
mladých smrekov bolo vidno televíznuanténu na Kráľovej holi a Stolicu. Mokrolúčanov bolo najviac. Vztýčili
tu aj svojuobecnú zástavu. Cestou späť počasprestávoksa horourozliehal spev účastníkov.

To bol čas i na spomienky a výmenu skúseností. Celkovo to bola vydarená akcia, o čom svedčili aj
vyjadrenia niektorých jej účastníkov. -JG-
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V čase, keď sa slnečné lúče čoraz častejšie predierajú spoza
oblakov a postupne sa na sklonku jari dá tušiť príchod príjemných
letných horúčav, práve v tomto čase, mesiac pred vytúženými
prázdninami oslavujeme a každoročne si pripomíname aj v našej
obci Medzinárodný deň detí. 1. júna majú všetky detičky maličké,
malé, väčšie aj najväčšie svoj deň na celom svete. Niektoré ho
naozaj oslavujú, tak ako sa má, s drobnou sladkosťou, prípadne
iným maličkým darčekom od rodičov, ako odmenou za pomoc a
poslušnosť.

Ani komisia pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež pri
obecnom úrade v Mokrej Lúke nikdy nezabudne v rámci ročného
plánusvojej činnosti na naše deti a mládež.Tento rok padol termín
osláv na nedeľu 6. júna 2004. Slniečko striedali dažďové mraky a
tak bolo ťažké odhadnúť, ako vopred naplánovaný program pre
rôzne kategórie deťúreniec dopadne. Kultúrny dom je predsa len
malýpre takú kopu "súťaženiachtivej"mládeže. Rozhodli sme sa to
risknúť a išli sme podľa vopred dohodnutého plánu. Všetky súťaže
prebiehali vonkuna čerstvom vzduchu. Naši najmenší si merali sily
v parku na zelenej trávičke. Bolo že to smiechu do popuku pri
pohľade na drobcov, ktorí sa pretekajú "kačacím krokom", zrážajú
kolky, alebohľadajú noštekom v tanieri smúkou sladkúodmenu.

Samozrejme, že ich snaženie nezostalo neodmenené. Tí naj-
šikovnejší vyhrali pekné lopty, pexesá, či farebné rozprávkové
omaľovánky. Okrem toho každý jeden zo súťažiacich, ale aj tí naj-
menší, ktorí ešte súťažiť nemohli, dostali balíček so sladkosťami a
bublifuk, ktorýmokamžite zaplnili náš park bublinkami rôznych veľ-

Veľké detské šantenie kostí. Na "druhom fronte" (na ihrisku) zatiaľ v náročnejších úlohách
súťažili tri družstvá starších detí, školákov. Tímové snaženie sa
prejavilo hneď po prvej súťaži. Hádzanie lopty do baketbalového
koša družstvám veľmi nešlo, ale nestrácali nádej. Druhá disciplína
mala preveriť ich tvorivosť a kreativitu. Zostrojiť zo svojho obleče-
nia čo najdlhší pás sa podarilo paradoxne vekovo najmladšiemu
družstvu. Povyzliekali si bundy, tričká, povyťahovali šnúrky z bota-
siek. Zmalého víťazstva sa tešili len do chvíle, kýmnezistili, že ďal-
šou súťažnou disciplínou je v čo najkratšom čase rozpliesť šnúru z
oblečenia a vrátiť všetko do pôvodného stavu, teda poobliekať sa a
hlavne povťahovať naspäť šnúrky do botasiek. To im zabralo na-
ozaj veľa času. Štvrtá a posledná disciplína bola dosť netradične
vedomostná. Každé družstvo dostalo test, ktorý obsahoval údaje a
informácie týkajúce sa našej obce a života v nej. Otázky boli veľmi
zábavné, niektoré preverili postreh, iné vedomosti a niektoré bolo

možné len tipovať. Pobavili sme sa naozaj všetci. Nielen súťažiaci,
ale aj hodnotiaci pri čítaní odpovedí. Vyhodnotenie najlepších ne-
dalo nasebadlhočakať.Všetci z víťazného družstva sa za odmenu
tešili z nových bedmintonov. Samozrejme ani ostatní neprišli
"skrátka". Balíček sladkostí a novú farebnú pentelku si odnášali
ako spomienku na tentodeň.

Záver patril tradične koníkom. Malí i veľkí sa stretli v parku, kde
ich naši koníčkari veľmi ochotne povozili na týchto krásnych zvie-
ratkách. Počet jázd nebol obmedzený, tak kým bola chuť jazdiť,
jazdilo sa. Potom sme sa už len unavení a plní milých zážitkov
rozišli domov. Slniečko nás sprevádzalo po celé popoludnie, len
úplne na záver uvoľnilo miesto mrakom a prvým kvapkám dažďa.
To nám všakuž vôbec neprekážalo. Renáta Majlingová

V kameňolome nad Mokrou Lúkou nám
vyrástol nový altánok. Jeho stavitelia: Ján
Siták, Igor Dacho a Štefan Malček si dali
veľmi záležať.

Dobrým zvykom pred užívaním novej
stavby je jeho krst. Ani náš altánok nebol
výnimkou. Deň "D" bol v sobotu 24. júla
2004. Stretli sa tam vo veľkom počte: sta-
rostaobce, poslanci a členovia jednotlivých
komisií ako i zamestnanci obecného úradu.
Uvaril sa guláš a bolo aj pivko. Nechýbala
harmonika a k nej najkrajšie hlasy Mokro-
lúčanov smokrenskými pesničkami. Rozišli
sme sa večer v dobrejnálade.

Altánok je pokrstený, treba si ho už len
chrániť, aby námvydržal a slúžil dlhé roky.

Ing. Štefánia Dachová

Krst altánka

Foto na str.: K. Dachová

Pripravujeme do konca roka: stretnutie s
dôchodcami, Mikulášsku besiedku a
Štefanskú zábavu.
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Všetky ročné obdobiamajú svoje čaro, ale to najväčšie patrí jedné-
mu z tých najobľúbenejších - letu.Prečo? Nuž asi preto, že letné slneč-
né lúče a príjemné teplo nás všetkých lákajú "von na vzduch", do príro-
dy, k vode. Deti si vychutnávajú voľné prázdninové dni pri loptových
hrách na športových ihriskách, na kúpaliskách, či pri jazde na bicykli.
Ale pre starších leto predstavuje aj veľkú hŕbu práce v záhrade, či pri
skrášľovaní svojich príbytkov. Preto určite každémuz času na čas prí-
de vhod príjemný odpočinok, kde možno načerpať nové sily a tak
urobiťniečo osožnéaj pre svoje zdravie. Zatýmto účelomzorganizoval
obecný úrad dňa 11. augusta tohto roku pre občanov našej obce zá-
jazd na termálne kúpalisko doVrbova.Zájazdu sa zúčastnilo asi 30ob-
čanov, pričom dopravu a malé občerstvenie počas zájazdu hradil
obecný úrad. Zájazd bol zameraný skôr pre staršiu generáciu, ale
keďže sa naň prihlásilo menej dôchodcov, ako sme predpokladali, dali
sme možnosť prihlásenia aj ostatným vekovým skupinám. Hoc len
krátky 1-dňový pobyt na kúpalisku, spojený hlavne s liečivou termál-
nou vodou, výborným počasím, s možnosťou využitia stravovacích
služieb a hlavne s dobrou náladou, pomohol "rekreantom" načerpať
nových síla umožnil aspoň nachvíľu zabudnúť na domáce starosti.

Ačo dodať na záver? Snáď len konštatovanie, že tohtoročný výlet
sa vydaril, v zdraví sme sa všetci vrátili domov, len škoda, že tieto
možnosti nevyužiloviac našich občanov. Veríme však, žev budúcnosti
sa to určite zmení a že vynaložená snaha organizátorov takýchto po-
dujatí bude zo strany našich občanov ocenená väčším záujmom a sa-
mozrejmeväčšou účasťou. JanaGurská, komisia preK,SO, ŠaM

Bez Vrbova nie je leto !

Dňa 10. júla sa uskutočnil v našej obci nohejbalový turnaj, ktorý or-
ganizovala obec Mokrá Lúka v spolupráci s Mikroregiónom Magnezit.
Súťažili trojčlennédružstvá + jeden náhradník z Mikroregiónu Magne-
zit, Revúcej aMuráňa.Celkovosa prezentovalo 8 družstiev. Po dlhých
a náročných bojoch v skupinách, ktoré začali pred deviatou hodinou
prišli na rad vyraďovacie súboje a následne zápasy o tretie a prvé
miesto. Tieto súboje boli už na kvalitnej športovej úrovni. Hráči bojova-
li zo všetkých síl, diváci povzbudzovali a o zaujímavé situácie nebola
núdza. Celý deň nás hrialo horúce júlové slniečko. Nakoniec po 18-tej

N o h e j b a l o v ý t u r n a j hodine bol známy víťaz turnaja, ktorýmsa stalo domáce družstvo Mok-
rej Lúky v zostave Štefan Malček, Ján Siták st., Peter Mesár aAlexan-
der Brezňaník. Hráči dostali ako občerstvenie guľáš, pivo resp. kofolu.
Diváci si tiež mohli pochutnať na dobrom guľáši, čo mnohí aj využili a
zakúpili si ho aj domov. Počasdňasa aj diváci mohli zapojiť do rôznych
športových súťaží, ktoré spestrovali celý turnaj. O ozvučenie podujatia
sa postarali p. Dorka, Bollo a Reken. Na záver starosta obce vyhodnotil
podujatie aodovzdal hodnotné ceny víťazným družstvám.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívnezapojili do organizácie
turnaja a prispeli k jeho hladkému priebehu. Ďalej poďakovanie patrí
sponzorom, ktorí podporili materiálne alebo finančne totopodujatie. Po
ukončení akcie sa mnohí účastníci stretli na zábave pred miestnym
pohostinstvom, kde do pozdnej noci rozoberali priebeh jednotlivých
zápasov. -r-

Dňa 8. 8. 2004 sa vMokrej Lúke na ihrisku pri požiarnej zbrojnici us-
kutočnil nultý ročník minifutbalového turnaja. Na turnaji sa zúčastnilo
sedem družstiev zložených výlučne zMokrolúčanov. Augustová nede-
ľa bola pre futbal ako stvorená, aj keď cez obed bolo užpoznať silu let-
ného slniečka. Napriek teplému počasiu jednotlivé mužstvá zvádzali
medzi sebou vyrovnané súboje, ktoré pútali aj početných divákov.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Civil Boys, ktoré vo finále zdolalo
mužstvoSt. Nicolaus.

Po skončení turnaja všetci svorne skonštatovali, že tento nultý roč-
ník sa veľmi vydaril a že už sa nemôžu dočkať jeho ďalšieho pokračo-
vania. Na záver chcem za všetkých vyjadriť poďakovanie ObZ ap. sta-
rostovi Ing. Laššanovi za príspevok na občerstvenie účastníkov turna-
ja, ako ajmiestnemu podnikateľovi RomanoviBollovi za ozvučenie ce-
lého podujatia. A čo dodať úplne na záver? Snáď len poďakovanie
všetkým zúčastneným a popriať im veľa zdravia, aby sme všetci mohli
o rokotvoriť prvý ročníkFut.Mokren.Capu. PeterMaukš

Minifutbalový turnaj

Do mesta Jelšava zavítala v dňoch 2.8.2004 návšteva z partner-
ského mesta Slovenský Komlóš z Maďarska. Bola to 40 členná mlá-
dežnícka dychovka. Deti strávili týždeň v našom krásnom Gemeri.
Ubytovaní boli na internáte v Štítniku. Za týždeň prešli historické a prí-
rodné krásy okolia. Zavítaliaj donašej obce, kde 4.augustavystúpili so
svojím programomv miestnom parku. Akcia bola veľmi vydarená. Po-
časie prialo vystúpeniu a asi 70 prítomných divákov odmenilo ich vys-
túpenie potleskom. Bolo to príjemné spestrenie augustového podve-
čera. Všetci vystupujúci dostali sladkú odmenua občerstvenie. -r-

Vystúpenie detskej dychovky

Foto na str.: K. Dachová
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Chotár obce Mokrá Lúka zaberá rozlohu vyše 1500 ha. Tvo-
ria ho role, lúky, pasienky, lesy a ďalšia pôda. Veľkosťou cho-
tára obec patrí k stredným obciam Muránskej doliny. Z mno-
hých chotárnych názvov sme niektoré ako výsledky tajničky
ukryli v plodoch jesene, ktoré sa tiež v obci pestovali a pestujú.

O k i e n k o z á b a v y
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1. spoluhláska, 2. číslovka, 3.
priamy zásah, 4. oznamovateľ
správ, 5. vyberač peňazí, 6.
obecná historická kniha, 7.
zadné časti tela, 8. samo-
hláska.

1. prechod cez vodu, 2. chlap-
čenskémeno, 3. známydetský
vtipkár, 4. časť chotára obce,
5. prenájom, 6. malé ryby, 7.
jedlo zo zemiakov, 8. rozkaz.

"Už idete lastovičky, ulietate preč, bo sa blíži september."Po stáročia sa vní-
ma september ako začiatok školského roka. Začína saniečonové pre deti a ich
rodičov, učiteľov. Čo nás čaká tohto roku? Odpoveď môže byť jednoduchá a
ľahká, pretože my sa budeme pridržiavať toho, čo máme pripravené. Aj naša
materskáškola po tento sviatočný deň privítala24 detí, ktoréboli veľmi zvedavé
na svoju škôlku, pretože celé prázdninové mesiace sa v nej čosi dialo. Áno, ro-
bilasa čiastočná rekonštrukcia jedálne a kuchyne.Aj v terajšej finančnej situácii
v školstve náš pán starosta Ing. Július Laššan našiel finančné prostriedky, aby
zlepšil celkovú kultúru a klímu MŠ. Zamestnanci a deti MŠ sa mu chcú touto
cestou poďakovať.Ďakujeme.

Každému zodpovednému učiteľovi záleží na tom, aby pripravil svoje zvere-
né deti do života tak, aby boli čo najúspešnejšie po stránke spoločenskej i
vzdelanostnej, aby úspešne odštartovali na cestu za poznaním a celoživotným
vzdelávaním. V tomto smere má významné miestopráve predškolskávýchova.
Život v kolektíve je dobrýmpredpokladomprecelkový harmonický rozvoj dieťa-
ťa, pretože o jeho telesný a duševný rozvoj sa starajú odborne kvalifikované
učiteľky.Vmaterskýchškolách sa vytvárajú podmienkyna činnosť detí, ktoré im
poskytujú sociálne a iné podnety pre ich rozvoj. Treba dodať, že absencia
návštevy MŠ môže pre dieťa znamenať problémy pri zaškoľovaní, najmä pre
dieťa zo zanedbaného sociálneho prostredia. Vieme, že deti prichádzajúce z
materských škôl sú lepšie pripravené na zvládnutie základných školských
zručností, na osvojenie si základov čítania, písania a počítania a sú aj citovo a
sociálnevyspelejšie.

Aj my učiteľky sa snažíme, aby sme každý rok deťom priniesli niečo nové.
Tohto roku sme pripravili rôzne aktivity. Zvlášť sa budeme venovať prosociálnej
výchove, ktorá je jednou z dôležitých zložiek v našom výchovno-vzdelávacom
procese. Jej úlohy prispievajú k citovej vyrovnanosti a zrelosti detí vo vzťahoch
s rovesníkmi, ale aj dospelými. Osobitnú pozornosť budeme venovať najmä
najmladším deťom, ktoré sa prvýkrát ocitajú mimo rodinného zázemia, stretá-
vajúsa s inými rovesníkmi as pracovníkmi materskej školy.

"Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším Božím
darom aklenotom, ktorý sanedás ničím porovnať." (J.A. Komenský)

2.9.2004 na ZŠ J.A. Komenského vRevúcej 68 prváči-
kov zasadlo prvýkrát do školských lavíc. Nástup do školy je
pre prváčikov veľkou životnou zmenou. Medzi nimi máme
aj deti z Mokrej Lúky - Dianku Repákovú, Lucku Lašano-
vú, Mareka Dacha, Dominika Bollu a Miroslavu Mensáto-
rovú.Sú to veľmimilé a šikovné deti.

Noví prváčikovia z Mokrej Lúky sú veľmi milé a šikovné detiSLOVO NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Deň začíname úsmevom, povieme si s deťmi pár slov
na privítanie, porozprávame sa o svojich zážitkoch a poci-
toch.Postupne sa nalaďujeme na vyučovanie. Počas celé-
ho dňa sa usilujem o pozitívne hodnotenie detí a povzbu-
dzovanie. Keď dieťa niečo nevie, nehodnotím to ako jeho
neschopnosť, ale ako niečo, v čom sa dieťa ešte potrebuje
precvičovať. Dávam si vždy veľký pozor, aby som dieťa
"nezhodila". Na konci vyučovania si zhodnotíme celý deň,
povieme si, čo nové sme sanaučili a aký majú dnes zo se-
ba pocit - ako sa im darilo. Potom sa rozlúčime aj takouto
básničkou

a odchádzame
domov s Katka Valašteková

Nedočkavý prvák. Neviem sa dočkať! Nech je
ráno! Pekáreň voňaj, svieť už, stánok! Ocko a mama,
vstaňte predsa, taška ma šteklí, chce na plecia. Zobuďte
sa už, ja som prvák! Dokedy bude nôcka trvať? Spi ešte,
dieťa, čo ťa mýli? Veď ešte nie sú ani štyri

pokojnís vykonanou prácou.

Zakomponované jednotlivéúlohymáme podchytené v ročnompláne azávi-
sia od situácie, individuálnych potrieb detí, či od tvorivosti učiteľky. Snažíme sa
vytvárať také situácie, v ktorých sa postupne rozvíjajú spoločenské aktivity s
rodičmi a inými deťmi a úsilie komunikovať. Spomenieme aspoň niektoré
zaujímavé akcie s deťmi. Jesenné obdobie je samozrejmosťou pre púšťanie
šarkanov. Tohto roku si budemepúšťať šarkany, ktoré si deti zhotovili spoločne
s rodičmi. V zime chceme navštíviť výrobňu vianočných ozdôb v Lubeníku.
Okrem toho, že posilňujeme zdravie detí po celý rok, snažíme sa o to hlavne v
jarných mesiacoch. Využívame krásy okolitej prírody na rôzne aktivity detí. V
letných mesiacoch máme pre deti pripravené viaceré činnosti, ktoré sa týkajú
MDDa rozlúčky predškolákov sMŠ.

Mnohokrát sme sa stretli s názorom, že deti v MŠ sa len hrajú. Nie je to
pravda, pretože dobrá príprava detí si vyžaduje plodnú prípravu učiteľky, aby
vstup detí doZŠ bol nenásilný aaby bola zaistenámaximálna náväznosť oboch
zariadení. Vďaka vzájomnej spolupráci so ZŠ Komenského v Revúcej sa do-
zvedámeo dobrejprípravenašich detí a o ich dobrých úspechochv škole.

V materskej škole vytvárame svet, ktorému môže dieťa rozumieť. Ruka v
ruke s rozvíjaním tvorivých schopností sa posilňuje sebadôvera dieťaťa, nezá-
vislosť, iniciatíva azmysel pre pohodu a zdravie. Makróciová,Sáleková

Foto: ObÚ

Foto: EV
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Taký sme dali názov príspevkom, ktoré priblížia súčasníkom nárečie našej obce. Z
doterajších výskumov vieme, že nárečie Mokrej Lúky patrí do nárečí oblasti Stredného
Gemera, do podskupiny nárečí Muránskej doliny, tzv. mokrolúckoturčianske nárečie.
Jeho typickým znakom je používanie slovka šva. Naším cieľom je zachovať nárečie
mokrenské pre budúce generácie. Preto sme sa rozhodli postupne uverejniť príbehy v
nárečí, ktoré sasvojím spôsobom týkajú našej obce.

A b y t á r e š m o k r e n s k á n e z a n i k l a

Po vojne se technikanevihla aninašéďedži-
ne a velé ludží jú zašelo viužívač a aj našä
známa tetka Jutka. Už se dávnéjši naušili bicig-
lovač, ale roki pribúdali a bicigel bulo treba krú-
čič a nohi slábli, tak si ťetka našpórovali korunki
a kúpili si moped.

ŤetkaJutka buli taká veseládovica. Nabicig-
lu už veďeli chodžič, tak probovali ajna mopede.
A šlo jim to, kím buli na ceste sami. Ráz šak prišli
do Revúci a na ceste plno ludží a bars brždžič
neveďeli, tak krišeli : "Luďe, luďe, hec se z cesťi,
lebo neviam kä pajďem!" No, ťetka Jutka skon-
šili f priakope,chovalabohu bezzlomenín.

Na cesťe domó, blízko ďedžini, se moped
zastavil a ni, ani ďelé. Obzerajú se a viďä
mladšího šloveka a tak krišä za nim: "Chlapše,
chlapše, pojže kus sem. Obzri mi totot bicigel,
bo nekce ič ďelé". Mladí príďe bliši, pozre do
nádrži a tá prázdna. Tetka špekulant mu po-
vedali, abi jim ho odcisnú domó, aš nebívajú
ďeleko. A tak mladí pán odtlašil moped ťetke až
dodvora.

Ťetkase kceli zavďešič a dali mlaďimupáno-
vi do ruki 5 korún a pekne poďekovali. Tot ale
koruni nezobral a ťetke hovorí: "Tetka to si
nechajte, dáte mi to v nedelu do zvončeka". A
ťetka : "A ti si kto, chlapše?" Ja som váš noví
farár.

V Gemeri, v jedálnom lístku,
haluški naveki zaujímali poprednia
mesto. Rozdiel búl len v tom, kto jich
varil a šva mal, akú dostáciu. V
gazdóvskich domoch to buli haluški
mastenia zo slaninó a väším
podielommúki.

V chudobnejších zas menej múki
a mašči a mesto brindzi rozvarenä
krompele s kislím mliakom. Edno šak
bulo spoločnia. Halúški se jedli z
jednej spoločne miski, len každí mal
svojú lošku, alebo vidlišku.

M O P E D

H A L U Š K I

MokrouLúkousa dňa 11. októbra 2004 roz-
niesla smutná správa. Vo veku 71 rokov nás
po ťažkej chorobe opustil Ing. Ján Dacho. Na
poslednej ceste sa s ním v dome smútku a na
katolíckom cintoríne v Mokrej Lúke prišlo
rozlúčiť 13.10.2004 mnoho rodákov, spolu-
pracovníkov, študentov i ľudí, ktorí sa s ním
stretli v jeho pestrej záujmovej činnosti.

Jána Dacha sme poznali ako obetavého
človeka, zapáleného pracovníka SMZ v Lu-
beníku, ale aj ako organizátora a funkcionára
verejného a spoločenského života v obci.
Niekoľko volebných období aktívne pracoval
v komisiách MNV. Z jeho viacerých záujmov
možno zakoníčky považovať hlavne astronó-
miu a hvezdárstvo i lásku k zachovávaniu ľu-
dovej tradície. Právom ho možno považovať
za najväčšieho znalcamokrenského nárečia.

Jeho telesné schránky pochovali do rodnej
zeme na mokrolúckom katolíckom cintoríne.
Všetci tí, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na
poslednej ceste i tí, ktorí ho bližšie poznali,
sklonili hlavu a vzdali úctu človeku s veľkou
dušou, dobrým srdcom, jeho práci i činoro-
dému životu.

10.10.2004 po ťažkej chorobezomrela na-
ša spoluobčianka p. Margita Sitáková vo veku
73 rokov. 12.10.2004 pracovitú ženu, ktorá
popri starostlivosti o rodinu venovala väčšinu
svojho života práci v poľnohospodárskom
družstve Rozkvet Lubeník na hospodárskom
dvore v Mokrej Lúke, na poslednej ceste
spoluobčania vyprevadili na mokrenský
evanjelickýcintorín.

Česť ichpamiatke. -r-

Za Ing. Jánom Dachom a
Margitou Sitákovou

...vytvorený firmou Erby Pa-
račkaa dňa 21. júna 2004 ho od-
poručila na prijatie obecným
zastupiteľstvom a na zapísanie
do Heraldického registra SR v
tejto podobe: v zelenom štíte
nad modrou, strieborne ščere-
nou vodnou hladinou, zlatými
ratolesťami - palmou a zlatoplo-
dou vavrínovou - dookola oven-
čenéstriebornésklonené odvrá-
tené radlice - lemeš a čerieslo.
Heraldický register posúdil žia-
dosť obce o vystavenie erbovej
listiny a po konzultácii s pánom
Petrom Kartousom, generálnym
predsedom Heraldickej komisie

Z knihy Šva se stálo, ši se nestálo

Haluški se naušili variť aj Cigáne
(toďi ešče nebulo ani chírač o
Romoch, to len ťeráz se popanščeli).
Ráz rodžina Cigánó jedla haluški z
ednej miski a na zemi. V kolibe se
najšlo šakovia a tak ak jedli, skošila
jim do miski s haluškami malá žabka.
Zbadal to malí Cigánik, ale žabka se
nehíbala, len spokojne seďela na
haluškách. Malí Cigánik volá: "Dik
more, haluškaočimá."

Odvtedi u nás halúški volajú aj
"Očimá".

Symboly obce Mokrá Lúka pokrstené "hvarnou vodou" Pokrač. zo str. 1
Ministerstva vnútra SR, v jeho
prítomnosti, ako aj prítomnosti
členov komisie konštatoval, že
erb rešpektuje všetky po stáro-
čia zachovávané heraldické
pravidlá erbovej tvorby a keďže
neexistujú prekážky brániace
vystaveniuerbovej listiny, Heral-
dický register SR požiadal o jej
zhotovenie. Erb obce Mokrá Lú-
ka posúdený a odporučený He-
raldickou komisiou, opísaný v
tejto listine a farebne vyobraze-
ný v jej strede je zapísaný v He-
raldickom registri SR pod signa-
túrouM-163/04. Tento erb, či už
vo farebnej, čiernobielej alebo

inej podobe obec Mokrá Lúka
môže používať najmä vo svojej
obecnej pečati a tiež rešpektu-
júc staré heraldické zvyklosti, na
označenie svojho majetku, hnu-
teľného a nehnuteľného, ako aj
pri všetkých na to vhodných prí-
ležitostiach. Ak by si však kto-
koľvek iný privlastnil rovnaký
erb, ako ten, ktorý je tu opísaný
a vyobrazený, má byť podľa sta-
rého erbového práva vystavený
posmechu a opovrhnutiu.

Dané v Bratislave rukami pá-
na Ladislava Vrteľa, štátneho
radcu pre heraldickú tvorbu a
akademika Medzinárodnej he-
raldickej akadémie a spečatené

pečaťami Heraldického registra
SR a Heraldickej komisie dňa
21. júna2004.

Slávnostný charakter tohto
podujatia spečatili svojím jeden
a pol hodinovým vystúpením
obecný ženský spevokol i 36
členný folklórny súbor Sinec z
Hnúšte a spevácka skupina
Húžva. Slovenské piesne, tance
i hudba zneli v tento deň dlho do
noci v našom kultúrnom dome.
Aby občaniamali na tento deň

pamiatku, obecný úrad zabez-
pečil spomienkové predmety s
erbom obce (tričká, čiapky, kľú-
čenky,...), ktoré si mohli občania
objednať. -RR-Foto: ObÚ



Výsledky volieb do Európskeho
parlamentu v obci Mokrá Lúka

Náš rozhovor s ThLic. Pavlom Jurčišinom, dekanom rímskokatolíckej cirkvi v Revúcej
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Mokrolúcky občasník vydáva
obec Mokrá Lúka pre potreby
občanov. Nepredajné. 448 11
07, fax: 442 53 45,
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obmokraluka@stonline.sk
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Od5. júna oslávili životné jubileá
títonašispoluobčania:

50 rokov

60 rokov

70 rokov

75 rokov

80 rokov

85 rokov

Margita Paličková 10.6.1954
Ing. Vladimír Šturmankin

1.9.1954
Ing. Jozef Foľtán 23. 9. 1954

Ján Lakatoš 17.6.1944
Margita Rejdovianová

28.6.1944

Zuzana Oravcová 10.8.1934
Juraj Kupsák 13.9.1934

Ema Štempelová 31.8.1929
Jozef Boroš 3.9.1929

Zuzana Piljanová 11.10.1929

Margita Halušková 28.8.1924

Zuzana Hrnčiarová 7.9.1919

Margita Sitáková
vo veku 73 rokov
Ing. Ján Dacho
vo veku 71 rokov

Do ďalšieho života prajeme
našim jubilantom veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.

V tom istom období odišli
navždy z našich radov :

Če sť i c h p am i a tk e !

 

 

 

 

 

 

Foto: ObÚ

Dňa 13. júna 2004 sa konali
voľby do Európskehoparlamentu.
Výsledky volieb v našej obci boli
nasledovné:
Počet oprávnených voličov: 417
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky: 97,čo je23,26%
Počet odovzdaných obálok: 97
Počet platných hlasov odovzda-
ných pre kandidátov:95
Počet platných hlasov odovzda-
ných pre strany koalície:

SMER (tretia cesta) 47;
Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia 23; Komunistická
strana Slovenska 8; ĽS Hnutie
za demokratické Slovensko 8;
Slobodné fórum 3; Koalícia
SNS a Pravá SNS 3; Koalícia
Hnutie za demokraciu, Ľudová
únia 2; Kresťansko-demokra-
tické hnutie1

1. 2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

O najstaršom cirkevnom živote v obci sa zachova-
lo len málo údajov. Prvé overené údaje hovoria, že
rímskokatolícka cirkev v obci Mokrá Lúka už existo-
vala ako fília, ktorá patrila do jelšavskej farnosti v ro-
koch 1550 - 1560. Potom sú tu overené záznamy z
čias reformácie a stavovských povstaní, ktoré hovo-
ria, že kostol v Mokrej Lúke (asi husitský) bol raz v
rukách evanjelikov a raz v rukách katolíkov (podľa
toho, akého vyznania bol pán Muránskeho panstva).

V súčasnosti cirkevný zbor rímskokatolíkov z
Mokrej Lúky patrí do farnosti Revúca. Farnosť Revú-
ca tvoria aj filiálky: m. č. Revúčka, Muránska Zdycha-
va a Revúcka Lehota, ktorá je počtom rímskokatolí-
kov najmenšia. Mokrá Lúka je druhou najmenšou fí-
liou Revúckej farnosti. Pri poslednom sčítaní obyva-
teľov v roku 2001 sa hlásilo z 508 obyvateľov 106 k
rímskokatolíckej cirkvi.

Cirkevný životvediem od roku 1997 a pomáhajú mi
v pastoračnom živote farnosti pridelení pomocní kňa-
zi - kapláni. Za môjho pôsobenia sa ich po ročnej ale-
bo dvojročnej pastoračnej praxe vystriedalo už dosť.
V tomtočase užmámprideleného siedmehokaplána.
Veriaci majú tak isto svoje zastúpenie, ktorým sa po-
dieľajú na aktívnom živote farnosti. Z nich je vytvore-
ná farská rada, ktorá hlavne napomáha v materiálno-
technickomzabezpečení farnosti.

Súčasná farská rada pozostáva z 12 členov a za-
stúpenie v nej je podľa počtu veriacich v jednotlivých
obciach farnosti. Mokrá Lúka má jedného člena,
ktorým je p. Vladimír Siman.

V kostole, ktorý je zasvätený Navštíveniu panny
Márie, sa pravidelne konajú bohoslužby každú nede-
ľu. V lete sú bohoslužby ráno o 8.00 hod., v zime o
12.00 hod. Keď sú väčšie cirkevné sviatky, konajú sa
bohoslužby aj cez týždeň vo vopredohlásenom čase.
Záleží na tom, či je deň pracovnéhopokoja alebo pra-
covný deň. Čo sa týka vysluhoviania sviatosti, akými
sú krst alebo sviatosť zmierenia, tie sa vysluhujú
podľa potreby nažiadosť veriacich.

Kostol je štátom chránená kultúrna pamiatka a
skrýva v sebe mnohé historicky cenné predmety.
Vnútorné zariadenie kostola je barokové z prvej štvrti-
ny 18. storočia. Dominuje v ňom barokový stĺpový
hlavný oltár s plastikou madony Panny Márie s dieťa-

Aký je súčasný cirkevný život rímskokatolíckej
cirkvi?

Aké pamiatky sú najznámejšie v tomto kostole a v
akom sú stave?

ťom uprostred. Podľa ústnej tradície táto socha
pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Po
jej stranách sú ďalšie plastiky hlavných apošto-
lov cirkvi: sv. Peter, apoštol držiaci v jednej ruke
bibliu a v druhej kľúče a sv. Pavol, apoštol držia-
ci v jednej ruke bibliu a v druhej meč. Ďalej patrí
k pamiatkam kazateľnica zdobená plastikami
štyroch evanjelistov: Marek, Matúš, Lukáš a
Ján. Po stranách kostola sa nachádza krížová
cesta pozostávajúca zo štrnástich obrazov.Pod
chórom je umiestnená mosadzná krstiteľnica,
ktorej datovanie je určenéna 18. storočie.

K pamiatkam patrí aj drevený, bohato zdobe-
ný strop v kazetovom prevedení, zdobený rôz-
nymi ľudovými ornamentami, akými sú napr.
kvety, listy a pod. Na chóre sa nachádza šesťre-
gistrový ranobarokový organ, momentálne ne-
funkčný, žiada si generálnu opravu. Celé zaria-
denie kostola si žiada generálnu opravu, preto-
že spomínané pamiatkové predmety nahlodal
zub času a neodolali im ani zuby červotočov.

Bohužiaľ, nemáme na opravu potrebné fi-
nančné prostriedky, ktoré sa pohybujú až do
miliónov a tak sa snažíme aspoň o udržiavanie
týchto pamiatkových predmetov.

Má cirkev v obci aj svoj majetok. Ako sa vyu-
žíva (polia a lúky)?

Ktoré aktivity cirkev plánuje urobiť vo svojej
fílii?

Okrem kostola vlastní cirkev ornú pôdu a pa-
sienky. Nájom sa však pohybuje len v štyroch či
piatich tisícoch korún. K tomu je príjem v nedeľ-
ňajšom príspevku veriacich, ale to slúži k pokry-
tiu režijných nákladov, akými sú elektrina, svieč-
ky, kvety, čistiaceprostriedky a pod.

Do budúcna sa chceme zamerať na opravu
cenných predmetov, v čom počítame aj s po-
mocnou rukou štátu. Ďalej chceme vymeniť
okná a to bez sponzorstiev asi nebude možné
zrealizovať. Žiada sa urobiť novú elektroinštalá-
ciu, opravu omietok a vymaľovanie kostola.
Patrí to do našich zbožných prianí, ale nevieme,
čo sa z toho splní.Nateraz robíme len najnutnej-
šie práce, akými sú upratovanie kostola, skráš-
lenie jeho okolia a úprava cintorína, ktorý je vo
vlastníctve cirkvi. V spolupráci s ObÚ chceme
realizovať výstavbu schodov do kostola a
cintorína.


