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NOV I NY OBC E MOKRÁ LÚ KA

skončilo jedno volebné ob-
dobie, začína druhé. To je čas
zastaviť sa a vyhodnotiť plnenie
úloh, záväzkov a stanoviť si cie-
le, ktoré by sme chceli dosiah-
nuť v ďalších štyroch rokoch.

Najskôr mi dovoľte, aby
somurobil zhrnutie toho, čo sme
si predsavzali v roku 2006, čo sa
námpodarilo a čo nie.

- Ukončili sme a skolaudova-
li investičnú akciu - Nadstavba a
zastrešenie požiarnej zbrojnice,

- ukončili sme rekonštrukciu
miestnych komunikácií, rigolov,
vybudovanie vjazdov a rekon-
štrukciupotokaVesná,

- vykonali sme komplexnú
rekonš trukciu mie stneho
rozhlasu,

- prebudovali sme miestny
park v zmysle schválenej pro-
jektovej dokumentácie,

- priestory bývalej posilňov-
ne sme komplexne zrekon-
štruovali a zriadili sme tu klub
dôchodcov s patričným vyba-
vením,

- zrealizovali sme vonkajšiu
rekonštrukciu kultúrneho domu,
ktorá pozostávala z výmeny la-
tenia a krytiny strechy, z výmeny
okien a dverí a zateplenia celej
budovy,

- komplexne sme dobudovali
športové centrum pri požiarnej
zbrojnici položením podkladu,
umelej trávy, mantinelov a ostat-
ného príslušenstva,

- podarilo sa námzabezpečiť
preasfaltovanie cesty II/532
prieťahom obce, ktorá bola po-
značená investičnouvýstavbou,

- intenzívne sme sa venovali
údržbe miestnych komuniká-
cií,vodných tokov,ako aj starost-
livosti o verejnúzeleň a čistotu.

Myslím si, že touto činnosťou
sme zabezpečili bezpečnosť
nielen obecného majetku, ale aj
majetku obyvateľov, keď sme na

Čo sme splnili z volebného
programu:

jar a v lete sledovali v televízii
zábery katastrof, ktoré sa diali
po Slovensku, boli sme radi, že
nám sa to vyhlo. Do určitej miery
je to aj zásluha prevencie. V prí-
pade tisícročnej vody, určite ne-
zabránime vyliatiu a zaplaveniu
určitých území, ale sú vytvorené
podmienky, aby došlo k rýchle-
mu odtoku z územia obce.

- Vykonali sme opravu exte-
riéru domu smútku a vymenili
sme vstupnúbránudo cintorína,

- veľmi dobre nám funguje
separovaný zber, na ktorý sme
simyslím všetci zvykli,

krajnice cesty II/535 medzi
Mokrou Lúkou a Lubeníkom - z
našej strany sme vyvinuli maxi-
málne úsilie, dokonca sme dali
vypracovať aj orientačný rozpo-
čet, ale majiteľ komunikácie
(VÚC) nemal finančné prost-
riedkyna realizáciu,

- nepokročili sme ani s výs-
tavbou priemyselného parku,
vzhľadom k tomu, že sa nena-
šiel investor,

- nepodarilo sa nám zreali-
zovať výstavbu urnového hája v
obci - táto úloha je teraz v štádiu
riešenia.
Čo sa nám podarilo zrealizo-
vať nad rámec volebného
programu:

- v kultúrno-spoločenskom
živote sme organizovali všetky
tradičné podujatia, ktoré sme
rozšírilio nové aktivity.

- Nepodarilo sa nám v spolu-
práci s mikroregiónom Magnezit
a mestom Revúca prebudovať
silážnu jamu a vybudovať tu
kompostovisko s patričným
technologickým vybavením -
podali sme projekt, ale neboli
sme úspešní,

- v súčasnosti hľadáme rie-
šenie pre kvalitnú separáciu bio-
logického odpadu,

- nepodarilo sa zrealizovať v
spolupráci s VÚC spevnenie

Čo sa nám nepodarilo zreali-
zovať :

- Určite najväčším úspe-
chom bol projekt „Revitalizácia
centrálnej zóny obce Mokrá Lú-
ka“, s prípravou ktorého sme za-
čali v roku 2008 a v roku 2010 sa
ho podarilo zrealizovať. Projekt
pozostával z vybudovania chod-
níkov, spevnených plôch, osvet-
lenia, autobusovej zastávky, re-
konštrukcie mostov a lávok, vý-
sadby zelene a vybavenia imo-
biliárom (smetné koše, lavičky a
pod.). V prvej etape prípravy
projektu, smemali inú predstavu
čo sa týka lokalizácie jednotli-
vých aktivít. Riešili sme obec, aj
jej okrajové časti. Podmienky pri
čerpaní prostriedkov z EÚ sa
však neustále menili a nakoniec
oprávnené aktivity boli zúžené

len na centrálnu zónu obce. Dú-
fam, že projekt sa dotiahne čo
najskôr do konca, po papierovej
aj finančnej stránke. Myslím si,
že realizáciou tohto projektu
sme dokreslili obraz obce do
uceleného celku. V tejto súvis-
losti by som sa chcel poďakovať
predstaviteľom katolíckej cirkvi
za ústretovosť a pochopenie.
Bez nájomnej zmluvy katolíc-
kych pozemkov za symbolické
1,- EURO ročne by sa značná
časť aktivít projektu nedala
zrealizovať,

- ďalej sme zrealizovali výs-
tavbu kamerového systému,
ktorý sme budovali na etapy. Po
úplnom sfunkčnení systému bu-
de 22 kamier monitorovať skoro
všetky verejné priestranstvá v
obci. To určite prispeje k väčšej
bezpečnosti obyvateľov obce.
Systém používajú v prípade
potreby ajpolicajné zložky,

- vybudovali sme detské
ihrisko v centre obce, ktoré
najmä v lete využívajú hojne
naši (ale aj cezpoľní) najmenší
obyvatelia,

- komplexne sme zrekon-
štruovali ľavú časť prízemia
požiarnej zbrojnice, ktorá slúži
mládeži ako klubovňa a jedna
miestnosťako šatňa k ihrisku,

- opravili sme vstupné oplo-
teniedo katolíckeho cintorína,

- podarilo sa nám pritiahnuť
do katastra obce záujemcov o
výstavbu fotovoltaických elekt-
rární. Tento zdroj energie jev sú-
časnosti hodnediskutovaný naj-
mä vČechách, kde sa to vymklo
z pod kontroly. Nebudem sa k
tejto problematike širšie rozvá-
dzať, ale viem, že keby to nebo-
lo v našom katastri, tak je to o
kataster nižšie, alebovyššie, ale
určite by to bolo. Obec si pomô-
že finančne až budú tieto projek-
ty zrealizované, hlavne daňou z
nehnuteľnosti, čiastočne aj pre-
nájmom z pozemkov, aj keď na
obecných pozemkoch by mala
byť zrealizovaná len jedna elekt-
ráreň.

Pokračovanie na str. 2

internetová stránka: www.mokraluka.sk
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Pokrač. zo str. 1
Zvyšných 10 elektrární bude zrealizo-
vaných na pozemkoch evanjelickej a
katolíckej cirkvi a urbariátu. Evanjelic-
ká cirkev časť nákladov na rekonštruk-
ciu kostola rieši z týchto prostriedkov.
Katolícka cirkev pripravuje z prostried-
kov rekonštrukciu veže a v budúcnosti
rekonštrukciu kostola. Urbariát bude z
týchto prostriedkov vyplácať peniaze
svojím podielnikom. Dúfam, že všetko
pôjde dobre a že sa uvedený zámer aj
zrealizuje, lebo aj obec takto získané
nemalé finančné prostriedky bude
môcť investovať do svojho rozvoja,

- podarilo sa nám získať od štátu
bezodplatne niektoré pozemky vo vý-
mere cca 10 000m , ktoré v budúcnosti
využijeme naďalšieaktivity,

- kúpili sme rozpadnutú nehnuteľ-
nosť v centre obce, ktorú sme zbúrali a
takto získané pozemky plánujeme vyu-
žiť vbudúcnosti,

- zrealizovali sme tiež v centre obce
rekonštrukciu studne, ktorá si myslím
estetickyvhodne dopĺňa rázobce,

- v spolupráci s Východosloven-
skou energetikou sa nám podarilo zre-
konštruovať a preložiť trafostanicu pri
cintoríne,

- verím tiež, že sa v tomto roku roz-
behne aj ťažba v lome Trešková, kde
by mohlo nájsť prácu niekoľko ľudí z
našej doliny.

- Prioritou bude predovšetkým kul-
túrny dom, kde je potrebné ešte natrieť
fasádu a máme pripravenú projektovú
dokumentáciu na komplexnú vnútornú
rekonštrukciu objektu. (S jej realizáciou
sme už začali.) Zrejme sacelá investič-
ná akcia bude realizovať po etapách z
vlastných finančnýchprostriedkov,

- nakoľko na požiadanie evanjelic-
kej cirkvi musíme uvoľniť budovu bý-
valej školy, rozhodli sme sa zrekon-
štruovať pravú stranu prízemia požiar-
nej zbrojnice a zriadiť tu posilňovňu,
ktorá bola doposiaľ umiestnená v tejto
budove (realizácia akcie už prebieha),
zostáva nám ešte vyriešiť priestory na
presťahovanie pinpongárne, ktorú
pravdepodobne umiestnime do nad-
stavby požiarnej zbrojnice. Pre dané
priestory budú platiť presne vymedze-
né prevádzkové poriadky,

- pri ihrisku chceme vybudovať tri-
búnku a sklad, slúžiaci na uskladnenie
príslušenstva k ihrisku,

- ďalej chceme upraviť oplotenie
cintorína zrušením starého plota a brá-
ny výsadbou zelene,

- opravíme vstupné schody do do-
musmútku amiestnosť nanáradie,

- zrealizujeme aj výstavbu urnové-
ho hája,

- chceli by sme zrekonštruovať ďal-
šiu studňu v centre obce,

- budeme sa tiež zaoberať autobu-
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A teraz by som sa chcel venovať to-
mu, čomu by sme sa chceli venovať
v tomtonovomvolebnomobdobí :

sovými zastávkami pri hlavnej ceste,
- opravou a rekonštrukciou mosta

pri predajni COOP Jednota, by sa tiež
dotvoril celkový ráz obce,

- budeme hľadať tiež možnosti na
využitie pozemkov v centre obce, ktoré
smekúpili,

- naďalej sa budeme venovať všet-
kým činnostiam skrášľovania obce a to
údržbou verejných priestranstiev (čiste-
nie, kosenie), ako aj zabezpečením
protipovodňových opatrení, hlavne čis-
tenímkorýt potokov arigolov,

- veľkú pozornosť budeme naďalej
venovať separovanému zberu odpadov
a budemehľadať lepšie riešeniepre se-
parovaniebiologického odpadu,

- budeme tiež pokračovať vo výsad-
be zelene, či už formou výsadby kvetín,
alebo drevín,

- samozrejme budeme pokračovať
vo všetkých aktivitáchčo sa týkakultúry
a športu.

Po dobudovaní infraštruktúry je cel-
kom logické, že je potrebné rozvíjať ak-
tivity v oblasti služieb. Tu vidíme široké
možnosti, ktorésa však podarí zrealizo-
vať, len za podmienky obojstranne vý-
hodnej spolupráce s podnikateľmi.

máme za se-
bou ďalšie úspešné obdobie rozvoja
našej obce. V roku 2010 mnohé obce a
mestá následkom finančnej krízy boli
doslova zrazené do kolien. Niektoré sa
z týchto následkov budú spamätávať
roky. Som rád, že sme toto veľmi ťažké
obdobie zvládli, aj keď aj nás zaskočili
niektoré veci. Veľké výpadky daňových
príjmov od štátu sa nám však podarilo
eliminovať a nahradiť druhými príjma-
mi. Neboli sme nútení robiť zásadné
škrty vo výdavkoch a obec vstupuje do
roku 2011 bez finančných záväzkov a s
určitou rezervou finančných prostried-
kov. Rok 2011 bude ešte veľmi ťažkým
rokom preobcea mestá z titulu nízkych
daňovýchpríjmov odštátu.V roku 2012
by malo dôjsť ku konsolidácii finanč-
ných tokov. Ak sa podarí zrealizovať
výstavbu fotovoltaických elektrární,
obecna najbližších 15 rokov bude po fi-
nančnej stránke veľmi dobre zabezpe-
čená a značnú časť týchto prostriedkov
budeme môcť investovať do ďalšieho
rozvoja našej obce.

na záver mi dovoľte, aby som sa Vám
poďakoval za prejavenú dôveru v ko-
munálnych voľbách amôžem Vám sľú-
biť, že v spolupráci s poslancami obec-
néhozastupiteľstva, ako aj zamestnan-
cami obecného úradu urobíme všetko
preto, aby sa naša obec naďalej rozví-
jala anapredovala.

Prajem Vám všetkým hlavne veľa
zdravia, úspechov, ale tiež pokoja, vzá-
jomnej úcty, a tolerancie v rodinných a
pracovných kruhoch.

Ing. Július Laššan

nosť zúčastniť saReferenda. Koncom roka sa us-
kutočnili pre nás najdôležitejšie voľby do orgánov
samosprávy obce, kde sa volili zástupcovia do
obecného zastupiteľstva a tiež sa volila „hlava
obce“, tzn. - starosta.

V krátkosti Vám uvádzame prehľad o hlaso-
vaní a účasti občanov na voľbách a referende v
našejobci :

Rok 2010 sa niesol
v znamení volieb. Volili
sme zástupcov do Ná-
rodnej rady Slovenskej
republiky, mali smemož-

VÝSLEDKY HLASOVANIA
z volieb do Národnej rady SR, ktoré

sa konali 12. júna 2010 v obci Mokrá Lúka

Percento účasti 69,50%

VÝSLEDKY HLASOVANIA
z referenda, ktoré sa konalo

dňa 18.09.2010 v obci Mokrá Lúka

Percento účasti 23,86%

Počet oprávnených voličov zapísaných do zozna-
mu voličov 423
Počet voličov, ktorýmboli vydanéobálky 294
Počet platných hlasov 286

1. Európskademokratická strana 1hlas
2. Únia - Stranapre Slovensko 1hlas
3. StranaRómskej koalície 1hlas
4. Paliho Kapurková, veselápolitická strana

4 hlasy
5. Slobodaa Solidarita 24 hlasov
6. Strana demokratickej ľavice 13 hlasov
7. Stranamaďarskej koalície bez hlasu
8. Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko 8 hlasov
9. Komunistická stranaSlovenska 7 hlasov
10. Slovenskánárodnástrana 6 hlasov
11.Nová demokracia bez hlasu
12. Združenie robotníkovSlovenska 2 hlasy
13. Kresťanskodemokratické hnutie 8 hlasov
14. Ľudovástrana Naše Slovensko 12 hlasov
15. Slovenská demokrat. a kresťanská únia -
Demokratická strana 45 hlasov
16.AZEN -Aliancia zaEurópu bez hlasu
17. SMER -Sociálna demokracia 146 hlasov
18.Most - HÍD 8 hlasov

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
do zoznamuna hlasovanie 440
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
hlasovacie lístky 105
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 105
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

104
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích
lístkov 1

Počet platnýchhlasov odovzdanýchpre každú
politickú stranu, politické hnutie, alebo
koalíciu :

Odpoveďna otázky :
č. 1
Počet hlasov „ÁNO“ 93
Počet hlasov „NIE“ 11

č. 2
Počet hlasov „ÁNO“101
Počet hlasov „NIE“ 2

Pokrač. na str. 3
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č. 3 Počet hlasov „ÁNO“ 84
Počet hlasov „NIE“ 9

č. 4 Počet hlasov „ÁNO“ 96
Počet hlasov „NIE“ 5

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň
matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I
keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť
chvíľku, aby sina tú svojumatkuspomenul.

Deti v škôlkach a školách tvoriamaličké darčekypre svoje mamič-
ky, chystajú besiedky, na ktorých recitujú o matkách básničky a pes-
ničky. A my dospelí by sme mohli svoje mamy potešiť aspoň kvetom a
teplým slovíčkom “ďakujem”, tak ako sa spieva v jednej pesničke:
“Ďakujem ti mama za nežnosť a za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za
životmôj.”

Akými kvetmimamuobdarovať?
RUŽA

Prvé správy o „predchodkyni“ Sviatku matiek siahajú do
Anglicka v 16. storočí. Vtedy sa tomuto dňu hovorilo Materská
nedeľa alebo Nedeľa matiek (Mothering Sunday) a oslavoval
sa na počesť všetkých anglických matiek v období nazývanom
Lent (t.j. štyridsaťdennépôstneobdobie odVeľkej noci).

V USA prvá navrhla Deň matiek v roku 1872 Julia Ward
Howeová a venovala tento deň mieru. Na sklonku 19. storočia
sa Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 detí
začala angažovať za práva matiek. Keď zomrela, pokračovala
v jej začatom úsilí jej dcéra, ktorá požiadala pastora meto-
distickej cirkvi v meste Grafton v Západnej Virgínii, aby vykonal
zvláštnu bohoslužbu na počesť pani Jarvisovej a všetkých
matiek sveta.

V roku 1907Anna Jarvisová (zomrela v r. 1948 bez peňazí
a úplne opustená v starobinci) zahájila kampaňza ustanovenie
Dňa matiek ako národný sviatok. Dočkala sa ho v roku 1911. V
roku 1914 bol Deň matiek prehlásený oficiálne za národný
sviatok - deň verejného vyjadrenia lásky a úctymatkám. Druhú
májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali.
Všetko zariadili deti, ktoré navyše svoje maminky ochotne
obsluhovali. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahože-
lania. Občania USA sa ozdobovali kvetom - bielym, ten kto
matku užnemal a červenou tí ostatní.

Nápad oslavy Dňa matiek do Československa prišiel
okolo roku 1918, keď krajinu navštevovalo veľa ľudí z USA,
medzi nimi i sociálne pracovníčky. Ideu šírila Čs. ochrana
matiek a detí, Červený kríž, Sokol, Orol, katolícke spolky i
niektoréženské komisie pri politických stranách. Najviac sa o
oslavu Dňa matiek v bývalom Československu zaslúžila Alica
Masaryková. Niet sa čo čudovať, pretože jej otec T. G. Masaryk
na svoju matku spomínal takto: “Matka na mňa mala väčší
vplyv než otec… Matka bola chytrá a múdra… Matka bola
zbožná.Rada chodila dokostola, ale nemala na to čas, pretože
musela drieť pre rodinu…

Ani v našej obci sa na matky nezabúda. Na znak úcty k
mamičkám každoročne organizujeme slávnostné nedeľné
popoludnie spojené s občerstvením, hudbou a kultúrnym
programom. Tohto roku sme Deň matiek oslávili 16. mája.
Okrem dobrej nálady, ktorá prevládala v sále Kultúrneho domu
nechýbala ani zábava, kultúrny program, o ktorý sa postarali
žiaci a učiteliaZákladnej umeleckej školy vRevúcej.

Len ťažko by sme hľadali univerzálnejší
kvet ako je ruža. Neexistuje príležitosť, naakú
by sa nehodila. Kyticou ruží môžeme tak veľ-
mi ľahko vyjadriť, čo k mame cítime, pretože
je v nej láska i úcta, vďačnosť i dôvera. Pokiaľ
darujeme jeden kvet, ktorý je nápadito dozdo-
bený, rozhodne neurazíme. Pokiaľ darujeme
kyticu, môžeme si byť istí, že v každom prípa-
devzbudí nadšenie. Je to tiež rastlina, ktorú je

možné dobre kombinovať i s ostatnými rezanými kvetmi.

KARAFIÁT
Tak ako sa vytratil Medzinárodný deň

žien, stratili svoju pozíciu aj karafiáty. Pre
mnohých je to kvetina, ktorá symbolizuje
obdobie komunizmu. A mnohých ľudí tiež
prekvapí, že je to kvet, ktorý je možné aran-
žovať tak nápadito, že vo výsledku ťažko
spoznáte, že sa jedná leno karafiáty.

Symbolom stelesnenia matky - Panny
Márie - je ľalia. Znamená nielen nevinnosť,
ale aj nezištnú lásku, presne takú, akú sú
matky ochotné dávať svojim deťom. Preto sa
ľalia báječne hodí ako kvetina, ktorou chce-
memamy v tento deňobdarovať.

A nielen to, upútajú tiež obrovskými
kvetmi aomamnou vôňou.

Veľký kvet tvaru slnka hýriaci množst-
vom farieb, zamatové okvetné lístky. Čo si
pod touto charakteristikou predstavíte? Sa-
mozrejme gerberu. Hodia sa na veľa príleži-
tostí, či už do aranžmánov, svadobných ky-
tíc, ale tiež sa dobre z nich robia aranžmány,
ktoré sa zapichujú do aranžovacej hmoty,
napríkladdo košíčkov.

Percento účasti vovoľbách 52,94%
Jednotliví kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľ-
stva získali počet hlasov nasledovne :

Ing.JúliusLaššan.

1. Ing. Igor Dacho počet hlasov 182 -SMER-SD
2. Ing. Július Kvetko počet hlasov 180 - SMER-SD
3. Mgr. Ondrej Bafia počet hlasov 171 - SMER-SD
4. Ing. Peter Lašan počet hlasov 168 - SMER-SD
5. pán Štefan Malček počet hlasov 127 - SMER-SD
6. pán Mojmír Poliak počet hlasov 92 - nezávislý kandidát

Doobecného zastupiteľstva boli zvolení 5 poslanci.
Za starostu obce Mokrá Lúka bol počtom platných hlasov 207

zvolenýaj do ďalšieho volebného obdobia
Okrsková volebnákomisia

Pokrač. zo str. 2
č. 5 Počet hlasov „ÁNO“ 75

Počet hlasov „NIE“ 21

č. 6 Počet hlasov „ÁNO“ 79
Počet hlasov „NIE“ 14

VÝSLEDKY HLASOVANIA
z volieb do orgánov samosprávy obce,
ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010

Počet oprávnených voličov zapísaných dozoznamu voličov 442
Počet voličov, ktorýmboli vydané obálky 234
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva 221

ĽALIA

GERBERA
Touto cestou sa chcem poďa-

kovať pani učiteľke KatkeGrendelo-
vej, ktorá bohatý kultúrny program
za pomoci učiteľov a žiakov pripra-
vila a viedla. Zároveň ďakujem všet-
kým, ktorý sa pričinili o zdarný prie-
beh celej akcie a verím, že takto vy-
darených kultúrno-spoločenských
podujatí bude v našej obci stále
viac.

JanaGurská - predsedníčka,



„Láska Bože láska, kde Ťa ľudiaberú ...“ znejú slová známej pesničky. Láska je nádherné slovo, ktoré vyjadruje ten
najkrajší vzťah medzi ľuďmi. Veľmi často je skloňované práve v období druhého februárového týždňa, kedy má
láska svoj veľký deň, svoj sviatok. 14. február - deň svätého Valentína, je tým sviatkom všetkých zaľúbených,
ktorý si svoje sympatie, náklonnosť a veľkú láskuvyjadrujú drobnými darčekmi, kvetinkami a pozdravmi.

Pomaly sa stáva tradíciou, že práve v tomto „zamilovanom“ čase,obecný úrad v spolupráci s komi-
siou pre kultúru sociálnu oblasť, šport a mládež organizuje Valentínsku zábavu. Nebolo tomu inak
ani v minulom roku. V sobotu 13. februára 2010 sa v kultúrnom dome, krásne vyzdobenom čer-
venými valentínskymi srdiečkami a romantickými sviečkami stretlo veľa zaľúbených párov,
ktorí aj takto chceli osláviť svoju lásku. O zábavu všetkých prítomných sa staral DJ Du-
šan, ktorý dotváral atmosféru pesničkami, tak veselými ľudovými aj modernými ako
aj pomalými a nežnými. Vrcholom večera bolo losovanie tomboly, ktorú veno-
vali sponzori: Elektro Knopp, Luganet - Lukáš Galo, M+M Servis - Mitro+
Mitrová,Oralex, VÚBRevúca aObecný úradMokrá Lúka.

Výhercovia sa mohli tešiť tak s malých drobností ako aj s
naozaj hodnotných darov. Poniektorí, narodení po šťastnou
hviezdou, si odniesli aj niekoľko darčekov z tomboly, iní
ktorí také šťastie nemali sa môžu utešovať, že ich
šťastie buď ešte len čaká, alebo ich už postretlo v
práve oslavovanej láske.

Úsmevy na tvárach, plný parket a
uvoľnená zábava utvrdili tak organizá-
torov, ako aj zabávajúcich sa, že o
rok, sa stretneme znova.

RenátaChlebušová,
Komisia pre
K,SO,Š aM
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Konečne po roku medzi nás zavítal dlho očakávaný Mikuláš.
Deti naňho netrpezlivo čakali a privolávali ho, ten nakoniec dorazil v
sprievode sniehulienky a čerta. Mikuláš bol milo prekvapený koľko
detí sa naňho teší. Nezabudol deťom pripomenúť, že sladké prekva-
penie nesie len tomu, kto bol celý rokdobrýa počúval.

V úvode, Mikuláša a jeho sprievod milo potešilo divadelné
predstavenie, ktoré odohrali naše dievčatá. Sniehulienku a sedem
trpaslíkov si nacvičovali úplne sami, bez pomoci dospeláka, začo im
patrí veľká poklona aobdiv. Predstavenie skončilo veľkým potleskom
a Mikulášovi už nič nebránilo odmeniť našich najmenších. Deti
Mikulášovi rozprávali básničky, spievali, tancovali. Začo boli sladko
odmenení.

Na záver sa veľkej obľube tešilo fotografovanie s Mikulášom,
čertom a snehulienkou. Keď boli všetky deti obdarené, pofotené, sa
Mikuláš rozlúčil, vyslovil prianie, aby sme sa do roka a do dňa stretli v
ešte väčšom počte a so svojim sprievodomsa pobral na Južný pól po
ďalšímech sladkostí pre ďalšiedeti. Mgr. Ondrej Bafia

To, že vMokrejLúkemámešikovné hasičky sme sa užpresvedčili a to nie raz. Celémesiace sa pripravovali a tvrdo trénovali pod
vedenímŠtefanaTumidaja na dedine, abyboli dokonale pripravenénaokresnú súťaž, kde ajuspeli a skončili na prvommieste.

Víťazné kolektívy mladých požiarnikov zo všetkých okresovBanskobystrického kraja, pricestovali do miesta konania Krajského
kolahry Plameň 2010, ktoré sa uskutočnilov sobotu 05. júna2010naštadióneMFKDetva.

Po slávnostnom otvorení o 9.00 hod. veliteľom súťaže začala samotná súťaž, kde na disciplínu požiarny útok CTIF nastúpili
dievčatá a na štafetu 400 m s prekážkami nastúpili chlapci. Už pri týchto disciplínach boli urobené určité úpravy, na požiarnomútoku
CTIF bola vyradená nevyhovujúca lavička a na štafete bol zmenený systém na tvz. cik - cak, kde sú odovzdávky na jednotlivých
úsekoch nie za sebou, ale oproti sebe. Obe disciplíny sa bežali na dva pokusy, kde po absolvovaní oboch disciplín víťazné kolektívy
postupujú na Celoštátne kolo hry Plameň 2010.Treťou disciplínou, ktorá sa hodnotí samostatne bol požiarny útok s vodou, najväčšia
to radosťmladých hasičov.

Bojovnosť našich hasičiek bola obrovská. Z ôsmych družstiev skončili celkovo na 4. mieste. Mená dievčat, ktoré sa zúčastnili
súťaže PLAMEŇ 2010 v Detve (podľa abecedy): Dachová Ivana, Dachová Simona, Hrabovská Anna, Jurinová Viera, Lakomčíková
Kristína, Lašanová Lucia, Repáková Diana, Šmidtová Michaela, Tumidajová Miriam, Uhrinová Kristína, Valiková Paulína. Za skvelý
výkon imblahoželáme, prajeme imďalšie úspechy v súťažiach, aby imhasičská činnosťprinášala nielen víťazstvá, ale i radosť.

Ing. ŠtefániaDachová, Komisia preK,SO,Š aM
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V našej obci sa stalo tradíciou, že koncom januára sa uskutoč-
ňuje pinpongový turnaj. To, že sa termín blíži, bolo badať užniekoľ-
ko týždňov vopred. Pýtate sa prečo? Lebo dostať sa do „pin-
pongárne“, a zatrénovať si bol veľký problém. Trénovali všetci, či
mladí, či starí a či chlapi alebo ženy. Organizáciu turnaja si zobrali
na starosť „Pištovia“ a to Štefan Tumidaj, Ľubomír Hrachjár a
SlavomírHouška.

Deň „D“ nastal v sobotu 29.1.2011. Súťaže sa zúčastnilo 27
súťažiacich v troch kategóriách. Veľmi nás teší, že v našej obci sa
začal rozvíjať pinpong medzi mladšou generáciou. No, ale poďme
k výsledkom: v kategórii chlapci: prvé miesto obsadil Marko Štem-
pel, ktorý si veľmidobrepočínal aj vmužskej kategórii. Druhémies-
to si vybojoval Filip Lakomčík a na treťommieste skončil LukášPo-
liak. Aké by to bolopodujatie, kebyže sana ňom nezúčastní aj než-
nejšie pohlavie. Druhú kategóriu tvorili ženy a dievčatá, ktoré do-
padli takto: prvé miesto získala Kristína Lakomčíková, druhé Lucia
Gajdošová a na treťom miestne skončila Miriam Tumidajová. Tra-
dične najpočetnejšia je kategória mužov. V nej súťažilo 17 súťažia-
cich rozdelenýchdo dvoch skupín.Najlepšie si počínal Peter Buko-
vič, ktorý obsadil prvé miesto. Na druhom mieste skončil minulo-
ročný víťaz Slavomír Houškaa na treťomIvanRepák.

Na záver by som sa chcel poďakovať obecnému úradu, orga-
nizátorom, pánovi Mrázovi a pani Šutákovej ako aj každému, kto
prispel k tomuto peknému športovému zážitku. Chcel by som vy-
sloviť prianie, aby sa na budúcom turnaji zúčastnilo ešte viac súťa-
žiacich. Mgr.Ondrej Bafia - predseda komisiepre K,SO,ŠaM

Deň 10. júl 2010 sa v našej obci niesol v znamení športu.
Na tento deň sme sa pod záštitou Mikroregiónu Magnezit
rozhodli zorganizovať, tradične, ako každý rok nohejbalový
turnaj. Oslovili smeokolité obce, ktoré postavili svojemužstvá.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá z Chyžného, Jelšavy, Revúcej,
Revúckej Lehoty aMokrej Lúky. Hneď na začiatku však po zra-
není jedného hráčamužstva zRevúckej Lehoty toto mužstvo z
turnaja odstúpilo.

Okrem športového ducha na akcii nechýbala ani dobrá
nálada, občerstvenie o ktoré sa postaral pán Marian Mráz a
Vierka Šutáková, ale hlavne výborný guláš, za ktorý naše ku-
chárky pod vedením šéfkuchárky pani Alenky Sitákovej a jej
pomocného personálu Renatky Chlebušovej, Janky Sitákovej
a ZuzkyKiselovej zinkasovali veľkúpochvalu.

Športový deň splnil svoju úlohu a my všetci sa môžeme
tešiť na takétošportové podujatie nabudúci rok.

JanaGurská -predsedníčka komisiepre K,SO,ŠaM

V mesiaci august 2010 sa konal v Mokrej Lúke na našom Old
Trafforduž 6. ročník futbalového turnajaMokrenCup. Na tomto fut-
balovom turnaji sa zúčastnili hráči od 7 rokov až po takých, ktorým
sa už vek neuvádzaa všetkých teší, že aj takí si prídu zahrať takýto
turnaj. Jednoduchovek tu nehrá rolu. Dokonca, ani žensképokole-
nie nezostalo mimo. Dievčatá z našej obce zostavili svoje mužstvo
a vrhli saproti „CHLAPOM“.Acelkomim to aj išlo. Nedali sa zahan-
biť. Veď na túto akciu sa už vopred dlhšie pripravovali a každý deň
trénovali na mieste činu - v našom športovom areáli. V jednotlivých
zápasoch si merali silymladší,ale aj starší. Treba však povedať, že
každý jeden zápas bol veľmi zaujímavý, náročný, ale tiež dobrým
športovým zážitkomaj pre divákov.

Ale predsa len niekto musí byť najlepší a preto na I. mieste sa
umiestnilo mužstvo, ktoré si hovorí „FOFO“, II. miesto patrilo
mužstvus názvomCivil Boys, a III. miestomužstvu ST.NIKOLAUS.
A tí najlepší boli za usilovnosť aj patrične odmenení dobrými cena-
mi, ktoré si spoločne užili. Víťazom blahoželáme a zároveňďakuje-
me všetkým hráčom, ktorí sa zúčastnili a nechali svoje srdcia v zá-
pasoch, ale tiež divákom za ichúžasné povzbudzovanie. Veľké po-
ďakovanie patrí organizátorovi Jankovi Sitákovi ml.

Dúfam, že sa stretnemezase o rok. Športuzdar !
Komisia pre K,SO,Š aM
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Jeseň je z ročných období najkratšia: lesy ponúkajú čaro a príroda poskytu-
je dary zeme, stromy prekrásne ovocie... V ľudskom živote je však mnohokrát
trpká, boľavá a duševne rozpačitá. Starnutie je prirodzenou etapou života, ale
prináša so sebou vysoký výskyt chorôb, ľudia strácajú záujem o aktívny život,
pokladajú saza zbytočných a nepotrebných.Aby chápali, že starnutie môžemať
aj pozitíva, snažíme sa zmeniť myslenie našim dôchodcom v rámci JDS. Máme
možnosť stretávať sa, chodiť spoločne na kultúrne podujatia, výlety, kúpaliská a
navštevovaťkrásy nášho Slovenska.

Takmer každýmesiacsmepripravili určité podujatia, na ktoré nám vo veľkej
miere prispievajú z OÚ a aj iní sponzori, ktorých finančné dary boli bohužiaľ v
uplynulom roku oveľa menšie ako v rokoch predchádzajúcich. Aj napriek tomu
sa výbor našej ZO snažil zabezpečiť akcie, ktoré sme si schválili na základe po-
žiadaviek našich členov na hodnotiacej schôdzi. Spomeniem len niektoré z vy-
darených akcií, ktorých sa zúčastnili naši členovia. Najväčšia účasť našich čle-
nov bola na tradičnom guláši pod Kopaňami, kde v lone prírody pri harmonike a
pri speve zabudneme na starosti dní a boľačky bežného života. Nie nadarmo sa
hovorí, že pieseň je vánkom tíšiacim ubolené duše, pieseň je vôňou rozkvitnu-
tých lúk. Taktiež to bol aj tradičný nákupný zájazd do Poľska, kde chodíme si
doplňovať čiuž technické,alebo gastronomické potreby do svojich domácností.

V rámci kultúrneho vyžitia smezorganizovali pre našich členov aj poznáva-
cí zájazd do kaštieľa v Betliari a na hrad Krásna Hôrka. Aj keď už skoro všetci
účastníci nášho zájazdu boli na spomenutých kultúrnych pamiatkach, s odstu-
pomčasu nám dobre padlo pripomenúť si našemladšie roky, kedy sme tuboli po
prvý raz. Nezabudli sme ani na telesnú aktivitu našich členov, pre ktorých sme
pripravili turistickú vychádzku na hrad Muráň. Táto akcia bola o to atraktívnejšia
pre účastníkov, že v tom čase sa tam konali Hradné hry za účasti rôznych histo-
rických skupín - šermiari, zbojníci, sokoliari a pod. takže z tejto akcie sme mali
okrem zdravotnéhoajkultúrny zážitok.

Naši zástupcovia sa zúčastnili aj jubilejného 10. Ročníka okresného zrazu
seniorov. Tento sa poriadal v dvoch lokalitáchMagnezitovce a Slavošovce, ktoré
sú, ako iste všetci viete, prepojené tunelom, ktorým prechod mohli účastníci
zrazu absolvovať.

Záverom roka sme tradične usporiadali posedenie pod jedličkou. Tu v
družnej debate sme pospomínali na uplynulý rok, pripomenuli sme si symboly
Vianoc - pieseň Tichú noc a v družnej zábave pri harmonike a občerstvení si
popriali všetko najlepšie doďalších dní nášhoživota v novom roku.

Jurina Jungová, predsedníčka ZO JDS

27. február 2010 v našej obci čakali predovšetkým naše deti. A prečo? Nuž
preto, lebo práve v tento deň sa v našom kultúrnom dome konala karnevalová
veselica. Rozprávkové postavičky sa veselili, šantili a tancovali. Po parkete sa
preháňali lesné víly, vodníci, mačky, lienky, ježibaby, princezné... Prepáčte, keď
somna niekoho zabudla. Ale verte, žemasiek bolo veľa a naozaj boli všetky pre-
krásne.A aby námaha nepadla nazmar, rozhodli sa nestranní zástupcovia divá-
kov, tzv. - Karnevalová komisia, masky ohodnotiť a odmeniť. Hodnotili sa nápa-
dy, pracnosť, ale aj samotný výzor masky. Prvé miesto vyhrali slimáčiky Maťko a
Kubko - chlapci od Houškov, druhémiesto si vyslúžila lienka - Terezka Nemcová
a tretie miesto patrilo tiež lienkea tou lienkoubolaZdenkaDachová.

Ajnapriek tomu,že niektomusí byťprvý a niekto posledný,ani jednamaska
však neobišla naprázdno.Cenu, si samavybrala každá jedna z nich akú chcela a
nie podľa umiestnenia. Takže radosti bolo dosť. Okrem iného sa ešte jedno pre-
kvapenie prevšetkymasky skrývalov kinderku,ktoré obľubujú všetkydeti. Nako-
niec sa rozpútala ešte veľká farebná zábava s balónikmi a tie čo ostali celé a ne-
praskli, si deti zobrali so seboudomov.

JanaGurská, predsedníčka komisiepreK,SO,Š aM


