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...ani sme sa nenazdali a je
za nami ďalší rok a to je dôvod
obzrieť sa späť, zhodnotiť
uplynulé obdobie a vytýčiť si
ciele, ktoré chceme dosiahnuť v
ďalšom roku.

Rok 2011 bol poznačený
značnou finančnou nestabilitou,
v príjmoch miest a obcí a bol
vytvorený enormný tlak na
obecné pokladnice. Mnohé
mestá a obce pristúpili k radikál-
nym finančným škrtom, či už vo
forme krátenia, alebo zastave-
nia investičných akcií, ale aj k
obmedzeniu vlastných prevádz-
kových nákladov, čo v mnohých
prípadoch pocítili aj občania.
Som rád, že naša obec sa s
touto situáciou vyrovnala veľmi
dobre, postupne plníme to, čo
sme si predsavzali. Pokračuje-
me s rekonštrukciou kultúrneho
domu, kde sme zrealizovali
úplnú obnovu jeho prednej časti,
t.j. sociálnych zariadení, ku-
chynky, vstupnej chodby a býva-
lej kancelárie. Rekonštrukciou
prešiel aj most pri predajni
COOP Jednota. Odstránili sme
starú vstupnú bránu do evanje-
lického cintorína a oplotenie a
následne sme tu urobili výsadbu
zelene. Zrekonštruovali sme
ďalšiu časť požiarnej zbrojnice,
kde sme vytvorili posilňovňu s
patričným vybavením. Zrealizo-
vali sme výstavbu striedačiek pri
ihrisku a pripravili sme základ
pre tribúnky. Pokračovali sme aj
vo výsadbe zelene a celkovom
zveľadovaní našej obce.

Najväčšou investičnou
akciou bola samozrejme výstav-
ba fotovoltaických elektrární.
Dovolím si povedať, že vzhľa-
dom na výšku investície cca 40
mil. EUR (1,2 miliardy Sk) je to
unikátna investícia na našej
doline. Táto investícia vyvolala
samozrejme aj určité negatívne
ohlasy, ale tí, čo majú skú-

senosti a videli mnoho týchto
elektrární, ako napr. páni z
URSA, alebo Ministerstva
hospodárstva SR sa vyjadrili, že
sa im páči tak dobré riešenie
osadenia elektrární, čo sa týka
lokality.

Samozrejme vieme, že keď
sme vstupovali do tohto projektu
išlo hlavne o finančné zabezpe-
čenie budúcnosti našej obce.

Aj vďaka tejto investícii
sme už tohto roku nemuseli pri-
stupovať k žiadnym škrtom a ra-
dikálnym úsporným opatreniam.

Možno ešte jeden argu-
ment. Tento zdroj energie šetrí
životné prostredie a hlavne je tu
a vytvára predpoklad určitej
energetickej nezávislosti tejto
oblasti od výrobcov energií v
iných lokalitách, čo sa v
budúcnosti môže ešte veľmi
pozitívne odzrkadliť a pomôcť
nám.

Vážení občania,
teraz by somVás stručne poinformoval o tom, čo by sme chceli

zrealizovať v budúcom roku. Prioritou bude samozrejme kultúrny
dom, ktorého úplnú rekonštrukciu by sme radi dokončili v budúcom
roku. Pri ihrisku by mali vyrásť tribúnky

evanjelickom cintoríne
chceme zrealizovať výstavbuurnovéhohája .

Verím, že sa nám podarí zrealizovať aj ďalší veľký projekt a to
výstavbu bioplynovej elektrárne vo výkone 1MW.VMokrej Lúke a v
Revúcej by mali byť vybudované dve takéto elektrárne. Je to ďalší
zdroj energie, ktorý prinesie so sebou obrábanie pôdy a následné
efekty, ktoré trošku pomôžu zamestnanosti a vrátia polia našich pred-
kovspäť dodôb, keď sa oralo, sialo a niemulčovalo.

a budeme pokračovať v
ďalšej rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. V

budeme naďalej pokračovať v rôznych aktivitách, čo sa týka
protipovodňových opatrení, separácie odpadov, udržiavanie a
skrášľovanie obce,ale aj vkultúrno-spoločenských podujatiach.

Záverom mi dovoľte, aby som Vám všetkým poprial veľa
zdravia, rodinnej aduševnej pohody v týchto ťažkých časoch, ktoré
by nás mali skôr zomknúť ako rozdeľovať. Mojím prianím je, aby
sme si vážili jeden druhého, boli k sebe ľudský, aby ľudská láska v
nás ostala aj po vianočných sviatkoch a sprevádzala nás po celý
budúci rok, a aby sme o rok mohli povedať: "Bol to rok ťažký, ale
úspešný, prežili sme ho v pokoji, láske, aj napriek ťažkostiam a
trápeniam,ale stálo to za to!“ Ing. JúliusLaššan, starosta
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Prvý zošit bol písaný pomaďarsky.
Boli to zápisnice zo zasadaní obecnej rady a

finančnej komisie. Z obsahovej i historickej stránky
tieto dokumenty lepšie približujú problémy ľudí,
ktorí dané problémy museli riešiť.

Pre zápis do kroniky som vybral niekoľko
rozhodnutí a zaujímavostí. V roku 1928 obecné
zastupiteľstvo tvorili Juraj Balážik - starosta, členo-
via Juraj Piljan, Ján Balážik, Július Klein, Ondrej
Hrachiar, Ján Strinka, Ondrej Varga, Ondrej Kisel-
Vranec, Andrej Bobka, Samuel Piljan Homoliak,
Ján Uhrin predný, Andrej Ganaj Bobek (iste ste si
všimli aj prímenia, ktoré slúžili na rozoznávanie
tých istých mien). Na každom rokovaní sa zú-
častňoval aj zástupca urbariátu. V tom roku to bol
Jozef Králik.

V súčasnosti je obdobie schvaľovania
rozpočtov. Pre porovnanie uvádzam r. 1933 sa v
rozpočte nachádzali kancelárske potreby pre
starostu 13,50, úradné vestníky 0,50, na obecný
bitúnok 65 apríspevokna žiacky fond 6,za ťahanie
obecných hodín 0,50, na elektrické osvetlenie
23,43, na obecnú knižnicu 7,60, krátkodobé
pôžičky 376.

Rozpočet pre rok 1934 spotreba výdavky 39
516, príjmy 6 378, schodok 33 173. Túto krízu
príjmovú riešili aj v tom čase podobne ako dnes
zvýšením daní. V tomto roku zvýšili o 200 % daň
činžovú (domovú) a o 300 %ostatné dane.

Zaujímavé uznesenie pri jalo obecné
zastupiteľstvo v roku 1928 v predmete zriadenia
autobusovej dopravy na linke (trase Tisovec,
Muráň, Poprad). Zastupiteľstvo rozhodlo, že obec
nemá záujem o toto autobusové spojenie, pretože
obec má blízko železnicu.

Obyvateľstvo zriedka chodieva do Tisovca a
do Popradu. Kratšie cesty vykonávajú občania
pešky a preto nie je v záujme obce toto spojenie
podporovať. Obec len jednorázovo pomôže su-
mou 30 Kčs. Podobne obec zaujala stanovisko aj
pri výstavbe cesty Lubeník - Sirk. Keďže to bolo
bližšie poskytla obec väčšiu materiálnu pomoc. Už
aj v tomto obdobíexistovali výberové konania aj na
poskytované služby.

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že
napr. pokrytie veže zverí firme, ktorá ponúkne
kvalitnú prácu i finančne najvýhodnejšiu ponuku.
Podobne postupovali aj pri prenájmoch napr. za
prenájom obecného poľovného práva. V tomto
roku vyhrali tí, ktorí ponúkli 120 Kčs na
dobu 6rokov.

Veľký dôraz zastupi teľstvo venovalo
udeľovaniu domovskej príslušnosti. Tú udelili
občanom, ktorí sa v obci nenarodili len veľmi
ťažko. Museli splniť veľa podmienok. Najväčšie
problémy s udeľovaním občianstva mali Rómovia
aŽidia.

Mgr. Rudolf Repák,
kronikár obce Mokrá Lúka

Pri rekonštrukcii
strechy obecného úradu

sa našli dva zošity zápisníc z
rokov 1900 - 1913 a 1929 - 1935.

Zrekonštruovaná ďalšia časť
požiarnej zbrojnice, s vytvore-
ním posilňovňe s patričným
vybavením.

Rekonštrukcia
kultúrneho do-
mu. Zrealizo-
vaná úplná ob-
nova sociálnych
zariadení, ku-
chynky, vstup-
nej chodby a
bývalej kancelá-
rie.

Výstavba striedačiek pri ihrisku s prípravou
základupre tribúnky.
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Dedinka, ty moja rodná, krásna, vyrástla si medzi horami,
Tu je môj rodný domček, moja mať ma v ňom zrodila,

S piesňou uspávala, večer aj modliť učila.

Vážení priatelia, takto sa spieva v krásnej slovenskej piesni,
ktorá vystihuje vzťah k rodnej dedinke, kde sme vyrastali, žili a
trávime aj jeseň života. Keď sme boli mladí, nikdy sme nemali
čas, a čo teraz? Mladí nie sme a čas nám stále chýba. Pritom
sme radi, keď máme kam ísť, máme kde byť a ešte si aj posedieť
a pozhovárať sa so svojimi kamarátmi dôchodcami, alebo veno-
vať sa iným aktivitám v Jednote dôchodcov. Naša organizácia už
oslavujepiate narodeniny (ako ten čas rýchlo beží...).

       V októbri si oveľa viac ako
inokedy pripomíname a bilancuje-
me, čo naši rodičia, ale aj starí rodi-
čia urobili počas svojho života. „Je-
seň života“, však neraz mladším
prekáža, zavadzia. Mladšia generá-
cia nemá záujem o skúsenosti a ve-
domosti starších. Mladí by si mali
dať poradiť od starších a navzájom s
nimi spolupracovať. Pomáhať iným,
pomáhať si navzájom, je hádam
najkrajšia vlastnosť, ktorú človek
môže mať .

Pokrač. nastr. 4

Za toto obdobie sme si na seba zvykli a sme jedna
veľká rodina. Výbor Jednoty pre svojich členov vždy vy-
myslí nejaké nové aktivity. Bolo to aj tohto roku, kde na
hodnotiacej schôdzi vo februári sme si navrhli a schválili
činnosť na celý rok. Boli to aktivity tradičné, ale aj úplne
nové, ktorými sme sa snažili zaujať našich členov. Nebu-
dem rozpisovať všetky naše podujatia, ale vyzdvihnem
niektoré, zvlášť vydarené, na ktoré spomínajú naši
dôchodcovia pri každej príležitosti.

Zúčastnili sme sa na Festivale piesní a tancov v
Heľpe, kde nás pekné ľudové piesnepodfarbené krásnymi
hlasmi spevákov a speváčiek sprevádzali až domov.
Ochutnali smeaj tradičné jedlá z Heľpy, ktoré boli výborné.
Ďalšou akciou, na ktorú sme sa veľmi tešili bolo kúpanie v
Eger Szaloku. To bol pre dôchodcov raj na zemi, slnko,
teplá voda, plávanie. Preverili sme si svoje schopnosti
ešte si zaplávať a rozhýbať si svoje telá. Každý rok sa teší-
me, môžem povedať že už na tradičný guláš pod Kopa-

ňami, kde si zhodnotíme našu činnosť za I. polrok a čo to si povieme o akciách, ktoré nás čakajú v II. polroku. Toto podujatie je sprevá-
dzané vždy dobrou náladou a spevom našich dôchodcov.

Tohto roku sme pripravili aj nevšedný zážitok z jazdy historickým úzkokoľajným vláčikom bývalej lesnej železnice z Čierneho Balogu
až do Chvatimechu a späť. Na ceste späť domov sme sa zastavili občerstviť na „Zbojníckom dvore" salaša Zbojská. Do chuti sme sa
najedli, niečo popili a spokojní z prežitého krásneho dňa sme sa vrátili do našich domovov.

Opäť je tu záver roka, prichádzajú Vianoce, kedy sa všetci stretávame pri jedličke. Je to stretnutie plné pohody prichádzajúcich
sviatkov, zapálených sviečok a tento rok nechýbali ani darčeky, vinšovačky a koledy. A aby sme neboli smutní a nostalgickí, prišiel nás
rozveseliť a zahrať na harmonike náš rodák Milan Strinka, s chuťou si naši dôchodcoviazaspievali ľudové pesničky.Záver patril ako inak,
hymne dôchodcov - „Zahučali hory, zahučali lesy". Všetky akcie, ktoré som spomenula sú možné len vďaka tomu, že máme dobrých
sponzorov, ktorí podporujú našu činnosť, najmä Obecný úrad v MokrejLúke.

Okrem týchto aktivít, pripravila pre nás podujatia aj Okresná organizácia JDS, ktoré sú precízne pripravené pre ZO celého
Revúckeho okresu, za čo predsedníctvu OO JDS patrí vďaka. Spomeniem len niektoré. Za spoluúčasti ZO zorganizovala veľkonočnú
prezentáciu veľkonočných vajíčok, výšiviek a ikebán, do Revúcej nás prišiel pobaviť Ander z Košic s hudobnou skupinou Kandráčovcov.
Pripravila, a bola organizátorkou 11. turistického zrazu seniorov v Gemerskom Sade, zabezpečila rekondičné pobyty v kúpeľoch, vo
Vysokých Tatrách a inde.Aj tri rodinyz našej ZO si boli zregenerovať sily v Turčianskych Tepliciach. Stretli sme sa aj pri pesničkách troch
generácií. Po vystúpení súborov bolo posedenie účastníkov a do tanca hrala dychová hudba Gemerčanka. Pretože jarná, veľkonočná
prezentácia mala veľký úspech, OO JDS teraz na záver roka pripravuje novú vianočnú prezentáciu, zase v spolupráci so ZO.

Vianoce, tá odveká túžba po pokojných sviatočných dňoch. Kde sa v nás berie tá nadmerná vitalita a radosť z vianočných dní? Pre
nás skôr narodených sú Vianoce aj obdobím na spomínanie o časoch minulých. Šťastie a radosť najbližších je pre nás najkrajším
vianočným darom. Úprimne Vám chcem popriať krásne a požehnané Vianoce a v novom roku 2012 dostatok zdravia, šťastia a
spokojnosti. Jurina Jungová, predsedníčka ZO JDS
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Stále sa usmievame pri pomyslení na Mokrú Lúku, konkrétne
na deň nášho predstavenia Ženského zákona po kočorhénsky.
Celodenný stres, dolaďovanie posledných detailov, príchod divá-
kov a potom otvorenie opony sprevádzané potením rúk a roztrase-
ným hlasom, hoci to nie je naša premiéra. Je to rešpekt a zodpo-
vednosťza našu prácu voči divákom.

Hľadisko bolo plné. Počiatočná tréma opadla po prvom
potlesku a srdečnom smiechu, ktorý rozburácal prítomný dav. Hrali
sme naplno, s elánom, chuťou a radosťou. Taký adrenalín, čo nám
v tých chvíľach vibroval v tele, taký sme nezažili už dávno. Za-
tiahnutie opony a posledné tóny hudby neznamenali koniec... Ľu-
dia stáli a tlieskali. Toto nadšenie prítomných hostí nás presvedčilo
o tom, že naša snaha nebola márna, ale naopak, krásne ocenená.
Ažsa nám slzy tisli do očípri pohľadena nadšené hľadisko.

Ťažko je hodnotiť predstavenie z polohy herca, pretože sa
každý sústredil na postavu, ale zhodli sme sa na tom, že takýto
úspech sme ozaj nečakali. Zvláštny pocit zmiešaných emócii
obrovskej radosti a tiež úľavy. Na jednej strane sa všetko končí, ale
tiež začína... O pár dní sme hrali ďalšie predstavenia po okolitých
obciach na Gemeri a ľudia prišli zas podporiť naše nadšenie pre
krásnu vec.

       Lenna nás záleží, ako s ňou naložíme. Abysme si do vysokého veku zachovali dobré zdravie,musíme už v mladosti
a v strednom veku viesť správny spôsob života. Podmienkou radosti a uspokojeniazo života je telesné a duševné zdravie.
       V nedeľu 23. októbra sme pre našich seniorov pripravili kultúrny program. Vzácnou návštevou nás poctil poslanec NRSR Peter
Pelegrini, ktorý sa ujal úvodného slova. Vo svojom príhovore vyzdvihol prácu seniorov, ako aj ich skúsenosti a pripomenul prosociálnu
politiku strany SMER-SD, ktorá nikdy nezabúdala na starších spoluobčanov a zaprial im veľa pevného zdravia a šťastných chvíľ v kruhu
svojich blízkych. Program pokračoval kultúrnym vystúpením o ktoré sa postarala ZUŠ v Revúcej. O občerstvenie sa postarali dievčatá z
komisie pre kultúru, šport, mládež a sociálnu oblasť, začo im patrí poďakovanie. Na záver čakalo každého seniora malé, sladké prekva-
penie. Sme veľmi radi, žeakcie sa zúčastňuje pomerne veľká časť našich seniorov, a aj vďaka ich záujmu sa tešíme na budúcu spoločnú
akciu. Mgr. Ondrej Bafia

V Revúcej a celom okolí, neexistuje ochotnícky súbor, sme
jediní, hoci nie prví, ktorí si skúsili dosky, čo znamenajú svet. Verí-
me, že dokážeme viac, že predstavenie uvidí čonajviac párov očí a
prinesie ľuďom rovnakú radosť a úsmev na tvári takisto ako včera.
Pustili sme sa do novej hry, po ktorej naštudovaní určite radi
prídemeaj do Mokrej Lúky.

Dedina ožila. Možno ani nie tak samotné predstavenie ľudí
nadchlo, ale to, že sa spojila výborná partia mladých ľudí s túžbou
niečo spraviť, čo by reprezentovalo obec a jej občanov. A tiež reč.
Revúčka je typická svojim nárečím, ktoré je pomerne jednoduché,
ale o to krajšie a ľuďom blízke. Spracovanie hry práve v „rodnej
reči“ Kočorhénov prinieslo nielen vtip, ale aj pýchu ľudí na svoje
nárečie, zo samotnej hry bolo cítiť niečo svojské, každému blízke,
ako by sa samotný dej odohrával práve „na Revúške“ alebo v inej
obci na Gemeri, čo je ľuďom blízke a prináša mnoho spomienok na
detstvo našich starých mám. Dedinský život so všetkým čo k nemu
patrí, slzy i smiech.Ale tak to má byť ...

Mgr. Martina Rusnáková

Fašiangysú malou časťou roka na prelome zimného a jarného
obdobia. Môžu byť dlhé, no aj kratšie, ich dĺžka závisí od pohyblivé-
ho dátumu Veľkej noci. Od Troch kráľov až po Popolcovú stredu,
nazývanú aj Škaredá streda, trvá obdobie fašiangov. Na dedinách
to bol v minulosti čas radosti, zábav a svadobných veselíc. Súvise-
lo to s poľnohospodárskym charakterom dediny - ľudia sa mohli
oddávať veseliu v čase, keď na poli neboli súrne roboty. V mestách
boli fašiangy spestrované sprievodmi a zábavami, ktoré usporia-
dali remeselnícke cechy.

Ale dosť už minulosti... Fašiangy sú obdobím karnevalov,
zábav, veselíc a plesov ajdnes a to už či na dedine alebo v meste.A
čo sa dialo v tento čas veselia v Mokrej Lúke?

Obecný úrad a komisia pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a
mládež, dňa 19. februára 2011 o 20.00 hod. zorganizovali akciu s
názvom:

Nakoľko je organizovaná každoročne, prináleží jej prívlastok
tradičná.Aj tá tohtoročná bola tradične výborná,netradičnenobles-
ná a štedro obdarená sponzormi, ktorých dary vypredali lístky do
tomboly za pár minút. Prívlastok „valentínska“ jej patrila aj vďaka
nádhernej výzdobe so všetkými symbolmi a farbami, ktoré k láske a
sviatku zaľúbených patria - srdiečka,sviečky, balóny ....

Atmosféru samozrejme dotvárala hudobná produkcia vese-
lých a rýchlych, ale aj pomalých a zaľúbených piesní v réžii DJ
Mareka. Toto všetko prispelo k výbornej a družnej zábave, ktorá
trvala do samého rána. Už teraz sa opäť tešíme na podobné, dobre
zorganizované akcie. Renáta Chlebušová

Valentínska zábava.

Pokrač. zo str. 3
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Jiřiny Bohdalovej, Věry Špinarovej, Martina Dejdara a iných. Nadchli nás krasokorčuliarske čísla, efekty, scéna, ktorá bola dotvorená
pohyblivými obrazmi na ľade a na obrovskom plátne. Celý projekt bol zameraný predovšetkým na rodinu ako celok - prišli si na svoje jak
deti, tak aj dospelí. Veselá nálada nepanovala len v Košickej aréne, ale aj v autobuse cestou tam aj späť.

Rozprávkovo - ľadový zájazd bol zrealizovaný aj vďaka sponzorstvu (detské lístky na predstavenie a autobus) Obecného úradu, tak
aj občianskeho združenia Mokrolúčan, za čo im patrí veľká VĎAKA.

ŠtefániaDachová

Legendárnu ruskú rozprávku o krásnej a dobro-
srdečnej Nastenke a o samoľúbom Ivanovi, ktorá už
tradične patrí k vianočným sviatkom aj u nás na
Slovensku, snáď netreba ani predstavovať. Známe
postavy a dialógy doslova zľudoveli a ich obrovská
popularita sa stala inšpiráciou k ich prepracovaniu do
podoby rozprávkovéhomuzikálu na ľade.

Také malé Vianoce sme si spravili koncom
novembra aj my z Mokrej Lúky, keď sme sa zúčastnili

tohto veľkolepého programu. Dej príbehu o láske Nastenky a Ivana, ktorá si
poradí so zlou macochou rovnako ako s lúpežníkmi a s mrazivým kúzlom palice
Deda Mráza bol obohatený nádhernou hudbou so spevmi a s prerozprávaným
slovom známych českých hercov a spevákov ako Karla Gotta, Ivety Bartošovej,
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Karnevalové mechecheFebruár -
mesiac karnevalu,
radosti a smiechu.

Do tanca vyzval
kráľ i šašo

rozprávkovú vílu.
                       

       Na radosť nás organizá-
torov to neboli iba detičky, ale
karnevalový ošiaľ posadol aj
mnohých rodičov a starých ro-
dičov, ktorí nenechali ani jedno
miestečko na sedenie voľné.
Na parkete sa zvŕtali chobot-
ničky, princezné, po sále lietali
anjeliky s motýlikom, bojovníci
vyzvali do tanca čarodejnice,
nechýbal malilinký sobček so
psíkom, kovboj, myšička,slnieč-
ko s hvezdárom a v strede sály
dominovala Eiffelova veža z
Paríža. Pre všetky masky bolo
nachystané sladké pohostenie a
občerstvenie.
       Počas karnevalového ve-
selia chodila medzi maskami
trojčlenná porota, ktorá mala
naozaj neľahkú úlohu - vyhod-
notiť najkrajšie masky. V silnej
konkurencii zvíťazili - všetci.

Každá jedna maska si mohla vybrať z hodnot-
ných cien. Nechýbalo ani občerstvenie.
       Na záver zostáva poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k usporiadaniu krásneho karneva-

lového popoludnia, ďakujeme všetkým maskám i
tým, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Už teraz sa teší-
me na ďalší karneval!

ŠtefániaDachová

       Všetkým hráčom srdečne blahože-
láme!!! Atmosféru a zdravú rivalitu nám
nezobralo ani nepríjemne daždivé
počasie, ktoré sa našťastie k záveru
„umúdrilo“.
       Veľký záujem o toto športové podu-
jatie je pre nás motiváciou a záväzkom
do budúcnosti pokračovať a zdokonaľo-
vať tento turnaj.
       Na záver sa chcem poďakovať
organizátorovi tohto podujatia p. J. Sitá-
kovi, a starostovi obce Ing. J. Laššanovi.
Takže do rokaa do dňa priatelia....

Mgr. Ondrej Bafia

Výsledky:
Semifinále: His - Chyžné 2 : 6
Mokrá Lúka B - Muráň 6 : 2
O tretie miesto: HIS - Muráň 3 : 5
FINÁLE: Mokrá Lúka B - Chyžné 9 : 3
       

       Dňa 2.7.2011 sa v priestoroch multifunkčné-
ho ihriska v Mokrej Lúke konal prvý ročník futba-
lového turnaja MOKREN CUP. Do súťaže sa pri-
hlásilo 9 družstiev - Mokrá LúkaA, Mokrá Lúka B,
Revúca - dorastenci, HIS, Lubeník, Kopráš,
Suomi - Revúca, Muráň, Chyžné.
       Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v
ktorých sa hralo systémom každý s každým,
dvakrát po desať minút. Do semifinále postúpili
dvaja najlepší zo skupiny.
       

       Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Martin
Majerčík (ZEMO) - Mokrá Lúka B, za najlepšieho
brankára Tomáš Hudeček - Chyžné, a najlepším
strelcom sa stal Peter Bordiga, Mokrá Lúka B.

Víťazom sa nakoniec stalo družstvo
Mokrej Lúky B v zložení: Siták P., Siták J.,
Bordiga P., Majerčík M., Máte K., Urc T.,
Šestina D.
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Stalo sa už tradíciou, že koncom prázdnin sa v našej obci koná
futbalový turnaj. Tento rok to pripadlo na sobotu 27.8. 2011, kedy
sme organizovali už 7. ročník. Turnaja sa môžu zúčastniť len obča-
nia, ktorých viažu príbuzenské zväzky k našej obci. Je jedno, či má
niekto 5 alebo 50 rokov, či je chlapec alebodievča.

Cieľom podujatia je v prvom rade aby sa občania a priatelia
obce spoločne stretli, zabavili a urobili niečo pre svoje zdravie.
Tento rok sa prihlásilo 6 družstiev, v ktorých hralo až 52 „futbalis-
tov“. Hralo sa systémom každý s každým a víťaza určila konečná
tabuľka bodov.

Prestávky boli vyplnené súťažiami: ako kop na bránku pre
deti, začo ich čakala sladká odmena, alebo pre nás starších

zostreľovanie fľašiek, ktoré sa teší veľkej popularite. Pre tých, ktorí
sa vyčerpali bolo pripravené občerstvenie o ktoré sa starali pán
Mráz a pani Šutáková.

Sme veľmi radi, že tento turnaj sa teší mimoriadnej obľube
medzi našimiobčanmi, a už teraz sa tešíme na 8. ročník.
Výsledky : 1. CIVILBOYS

2. ST. NIKOLAUS
3. OLD BOYS
4. ABSOLUT
5. CHLAPCI

Špeciálnu cenu si odnieslo družstvo DIEVČAT.
Mgr. Ondrej Bafia

V nedeľu 10.7.2011
obec Mokrá Lúka zorganizo-
vala športový deň pre deti.
Cieľom podujatia nebolo len
spraviť niečo pre svoje zdra-
vie, ale najmä stretnúť sa,
rozvíjať priateľské vzťahy
medzi našimi deťmi a dobre
sa zabaviť.

Na miestnom multi-
funkčnom ihrisku sa zišli malé
i väčšie deti, ktoré boli rozde-
lené do dvoch základných
skupín. Naše najmenšie de-
tičky ostali na ihrisku, kde ich
čakalo množstvo súťaží ako
napríklad: hod na cieľ, beh v
čižmách, florbal atď...

Väčšie deti sa rozdelili
do 4 súťažných družstiev, v
ktorých boli pomiešaní chlap-
ci aj dievčatá. Ich úlohou bolo
prejsť vopred pripravenú trať
a získať najväčší počet bo-
dov. Trať pozostávala zo 6
stanovíšť: hádzaním granátu na cieľ, poskladaj puzzle, lyžovanie v lete, šplhanie lanom, hádanka a uhádni správnu vôňu. Po príchode
do cieľa každého čakalo sladké občerstvenie.

Sme veľmi radi, že tohto pekného slnečného dňa sa zúčastnila väčšina našich najmenších. Na každom jednom dieťati bolo vidno
maximálne nasadenie a radosť. A práve úsmev na tvári dieťaťa je pre nás tá najväčšia odmena. Zámerne neuvádzame víťaza, lebo
víťazom bol každý, kto sa zúčastnil. Mgr. Ondrej Bafia
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Mokrolúcky občasníkvydáva obec Mokrá Lúka
pre potreby občanov.

Tel./fax: 058/442 53 45
e-mail :

obmokraluka@stonline.sk
www.mokraluka.sk

Prezentovať sa môžete do 24.1.2012 u p. Hrachjara. Zápasy začnú
o 9.00 hod. vylosovaním pozícií. 9.10 hod. kategória DETI a pokračovať

o 10.00. hod kategóriami NAD 18 a v prípade záujmu STARÝ PÁNI a ŽENY.
Prajeme Vám príjemný športový zážitok.

Turnaj sa uskutoční dňa 28.1.2012 o 9.00 hod.
Štartovné 1 Euro. V cene štartovného bude pripravené

občerstvenie a pre víťazov zaujímavé ceny.
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