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N O V I N Y O B C E M O K R Á L Ú K A

Vážení občania!
Dostávajú sa vám do rúk

prvé noviny v histórii obce
Mokrá Lúka. Dali sme im
názovMokrolúcky občasník.

Názov občasník sme dali
preto, že noviny nebudú vy-
chádzať pravidelne, ale
podľa finančných možností a
potrieb obecného zastu-
piteľstva 2 až 4-krát ročne.

Chceme vás, obyvateľov
našej obce, ucelenejšie
informovať o tom, čo všetko
sa udeje v obci. Na jeho
stránkach by sa mali objavo-
vať dôležité informácie týka-
júce sa života obce, roko-
vania obecného zastupiteľ-
stva a jeho komisií, ale aj
informácie o úspechoch
našich rodákov, exkurzie do
histórie obce, a tiež správy
týkajúce sa súčasnosti, rady
a poučenia z dôb minulých i
príspevky v mokrenskom
nárečí pod názvom, "Aby
zmo tú krásnu reš mokren-
skú nezabudli".

Tieto noviny by mali
splniť dôležitú informačnú,
k u l t ú r n o - v ý c h o v n ú ,
vzdelávaciu i propagačnú
funkciu.

V novinách bude miesta
dosť pre príspevky od
obyvateľov obce i rodákov z
Mokrej Lúky aj pre ďalšie
oznamya informácie .

Dúfame, že noviny budú
svedectvom bohatého kul-
tú r n o - sp o loč e n sk éh o,
cirkevného či športového
života obce.

Noviny bude pripravovať
redakcia, ktorú budú tvoriť
členovia komisie pre kultúru,
sociálnu oblasť, šport a mlá-
dež pri Obecnom úrade v
MokrejLúke akronikár obce.

Vážení spoluobčania, stalo sa už
tradíciou, že s príchodom nového
roka sa zamýšľame nad rokom
uplynulým, hodnotíme a zároveň si
dávame predsavzatia do roka
nového.

Dovoľte mi, aby som sa v krát-
kosti zamyslel a zhodnotil rok 2003
z pohľadu starostuobce.

Bol to prvý rok nášho volebné-
ho obdobia, keď po komunálnych
voľbách začalo pracovať nové
obecné zastupiteľstvo, nová obecná
rada ikomisie obecnéhozastupiteľ-
stva.Nebol to ľahký rok. Za pocho-
du sme sa učili, prispôsobovali sme
sa novým podmienkam ovplyvne-
ným mnohými zmenami, ako bol
prechod kompetencií na obce a
hlavne nedostatkom finančných
zdrojov. Začínali sme rok s rozpoč-
tovým provizóriom vzhľadom na
nejasnosti spojené s financovaním.
Pred prijatím rozpočtu nám náhle
stúpli ešte nedoplatky za elektrickú
energiu a vysoké zálohové plat-
by.Medziročný nárast finančných
nákladov na elektrickú energiu stú-
pol takmer o 250 %. Preto sme boli
nútení pristúpiť k obmedzeniu
využívania verejného osvetlenia,
čo sa istemnohýmobčanom nepoz-
dávalo. Bolo to však rozumné rieše-
nie, ktoré sa zrejme priaznivo odra-
zí v rozpočte roku 2004, ktorý je
značne napätý.

Po predošlom vedení obce sme
zdedili rozostavané investičné
akcie "Prístavba obecného úradu" a
kanalizáciaZberač "A"a výtlak.

Na tieto akcie bol zostatok fi-
nančných prostriedkov k 31. 12.
2002 820 tis. Sk. Na samostnú do-
stavbu Prístavby OÚ bolo podľa
rozpočtu potrebné ešte 1,279 tis.
Sk. Do 31. 12. 2002 na túto stavbu
preinvestovali naši predchodcovia
2,475 tis. Sk. Vzhľadom na nevý-
hodné finančné ponuky firiem na
dokončenie prístavby sme sa roz-
hodli túto investičnú akciu realizo-
vať svojpomocne. Toto sa nám po-
darilo za výrazného využitia pra-
covníkov zamestnaných v rámci
VPP anezamestnaných,
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zamestnaných na menších obec-
ných prácach. Dokončenie tejto
investície obec stálo 550 tis. Sk. Čo
je úspora oproti projektovým ná-
kladom 729 tis. Sk. V novembri bo-
la stavba úspešne skolaudovaná a
odovzdanádo užívania.

Akciu s investičnými nákladami
12 mil. Sk podľa podpísanej Zmlu-
vy o dielo a dodatočným navýše-
ním sme zdedili s rozkopávkou a
poruchou na konci dediny. Po
dlhých rokovaniach s dodávateľom
sa podarilo poruchu odstrániť a
uviesť štátnu cestu do prevádzky
schopného stavu. Pri príprave
kolaudácie sa zistilo, že neboli vy-
kúpené pozemky pod čerpacou sta-
nicou. Tento problém sme tiež vy-
riešili po mnohých peripetiách v
spolupráci so starostami obcí, kde
sa nám podarilo vypátrať dedičov
pozemkov.

Objavili sa však nové problémy,
ktorédodávateľ zatiaľ len čiastočne
odstránil. Z toho dôvodu sme zatiaľ
neprebrali kanalizáciu a urobíme
tak iba po odstránení závad v roku
2004.

Po dohode s evanjelickou cirk-
vou sme rozšírili plochu pri požiar-
nej zbrojnici. Urobilo sa tu nové
oplotenie, tenisový múr, nový pod-
klad plochy, osvetlenie. Zároveň
sme vybudovali altánok pre deti v
materskej škôlke. Upravil sa rigol
vedľa požiarnej zbrojnice. Je hoto-
vý projekt na nadstavbu a zastreše-
nie požiarnej zbrojnice. Táto inves-
tícia má projektované investičné
náklady 1,616 tis. Sk + 100 tis. Sk
plynofikácia. V súčasnosti prebie-
ha stavebné konanie na vydanie sta-
vebného povolenia. V spolupráci s
výborom miestneho urbariátu sme
zabezpečili rezivona túto stavbu.

V minulom roku sme vyčistili
plochy evanjelického cintorína a
vykonali úpravu a výmenu oplote-
nia. Nestihli sme už dobudovať brá-
ny v jednotlivých úsekoch. Toto nás
čaká budúci rok. Čiastočne sme vy-
rovnali staré hroby, o ktoré sa už
nikto nestará. Starali sme sa tiež
celý rok o vzhľadcintorína.

Z jari sme vyčistili potok Rudlo-
vá v jeho hornej časti a potom sme
sa venovali už roky nečistenej časti
od železničnej trate po spojovaciu
ulicu. Vyčistil sa tiež potok Vesná,
ktorý však potrebuje opravu bokov
a dna. Tieto by sme chceli zrealizo-
vať v budúcom roku.

Vybudovali sme futbalové ihris-

Kanalizácia

Viacúčelová plocha pri požiarnej
zbrojnici

Evanjelickýcintorín

Miestne potoky

Futbalové ihrisko

ko za železničnou traťou, kde sme
pripravili podklad, zasiali trávu a
vytvorili podmienky pre voľný čas
mládeže. Dúfam len, že táto plocha
bude aj dostatočnevyužívaná.

Odstránili sme 3divoké skládky.
Pri moste cez rieku Muránku, pri
potoku Rúdlová a v lomePod kopa-
ňami. Dúfam len, že si všetci uve-
domíme tú skutočnosť, aké dôležité
je pre život pekné a zdravé životné
prostredie. V budúcnosti nebudeme
tolerovať vytváranie divokých
skládok a v zmysle platnej legislatí-
vy budeme tvrdo sankcionovať
"tvorcov" týchto skládok.

Snažili sme sa po celý rok udr-
žiavať verejné priestranstvá obce
čisté a pokosené. Čistili sa rigoly,
chodníky a ostatné plochy. Ponatie-
rali sa zábradlia, informačné tabule,
osadili sme smetné koše v parku a
pri zastávkach. Vyvážali sme odpa-
dy vo veľkoobjemových kontajne-
roch. Pravidelne realizujeme zber
separovaného odpadu. Dvakrát
ročne sa vykonáva zber nebezpeč-
ného odpadu. Toto všetko nás stálo
nemálo energie, ale aj finančných
prostriedkov. Robili sme to, aby
sme sa pripravili na rok 2004, keď
nám k 1. 1. 2004 končí skládka od-
padov za Furmanovou. Tejto pro-
blematike sa ale budem venovať v
inom príspevku.

Pokračovali sme v realizácii
zaužívanýchakcií,o čomsa tieždo-
zvietev tomto číslenašichnovín.

V tejto časti sa ukončila realizá-
cia výstavby trafostanice č. 3, ktorá
bola v septembri skolaudovaná. Za-
kúpili a dodali sme tiež materiál na
vybudovanie betónového výjazdu
pre obyvateľov domkov,ktorí si vý-
stavbuurobili svojpomocne.
Keď sa pozerám späť, musím

konštatovať, že sa neurobilo v roku
2003 málo. Možno sme toho chceli
stihnúť ešte viac, ale máme sa čím
pochváliť. Chcel by som touto ces-
tou poďakovať všetkým občanom,
ktorí prispeli k uvedeným výsled-
kom svojou prácou, umom a radou.
Verím, že v budúcom ťažkomroku
sa ešte viac a vo väčšom počte za-
pojíte do týcho aktivít, aby naša
obec rozkvitala a aby sme tu boli
všetci spokojní.

A teraz čo nás čaká v roku 2004.
Tento rok bude z hľadiska našej
obce veľmi ťažký a asi najhorší v
novodobej histórii. Rok začneme s
rozpočtovým provizóriom, vzhľa-
dom k tomu, že od 1.1.2004 platí
množstvo nových zákonov a vôbec
nie sú jasné zdroje na financovanie
miest a obcí. Najväčšou pložkou v
príjmovej časti rozpočtu tvoria po-
dielové dane, ktorých výšku si pri
rovnej 19 % dani nikto nedovolí od-

Divoké skládky

Ostatné aktivity

Časť tehelňa

hadnúť. Je avizovaný pokles výbe-
ru daní od právnických osôb vzhľa-
dom na rast nákladov a minimálnej
tvorbe zisku. Výpadok cca 180 tis.
Sk v príjmovej časti rozpočtu spô-
sobí uzavretie skládky za Furmano-
vou. Predbežný výpadok v príjmo-
vej časti rozpočtu v roku 2004 opro-
ti roku 2003 sa predpokladá na
úrovni 250 - 300 tis. Sk.

Vo výdavkovej časti rozpočtu z
tohto dôvodu sa budú musieť robiť
úsporné opatrenia aj vzhľadom na
avizovaný nárast cien elektrickej
energie, plynu, vodného. Na inves-
tičný rozvoj obce nebudú peniaze z
vlastných zdrojov. Preto budeme
zvažovať, ktoré akcie a za akých
podmienok budeme realizovať. Bu-
dú to akciemenej finančnenáročné,
ako dostavba areálu Pod kopaňami,
údržba potokov, dokončenie oplo-
tenia cintorína, údržba verejnej ze-
lene a komunikácií.

Prioritou bude sfunkčnenie a
skolaudovanie kanalizácie

Na realizáciu nadstavby a za-
strešenie požiarnej zbrojnice bude
pripravený projekt a stavebné po-
volenie. Tak isto bude pripravený
projekt na rekonštrukciu kultúrne-
ho domu (výmena latenia, krytiny,
rín, zvodov a rekonštrukcia fasády
cca 1,200 tis. Sk) a projekt chodní-
ka od vybudovanej časti po koniec
dediny (cca 1,500 tis. Sk).

Na všetky tieto pripravené pro-
jekty sa budeme snažiť získať
finančné prostriedkyz fondovEÚ.

Na dofinancovanie kanalizácie
budeme žiadať prostriedky odMŽP
SR a na ďalšiu časť kanalizácie
obce (cca 12,500 tis. Sk) od Výcho-
doslovenskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s.

V budúcom roku prechádzajú na
obec ďalšie kompetencie. Je obrov-
skou chybou, že súbežne neprebie-
ha aj fiškálna decentralizácia, a tak
obce a mestá sa stávajú otrokmi štá-
tu a sú odkázané na živorenie.

V roku 2003 v septembri prišli
delimitované prostriedky na výkon
kompetencií vo výške 26 000,- Sk.
Táto suma viac menej pokrýva len
náklady spojené so stavebným úra-
dom. Stále nie je jasné ani financo-
vanie školstva.

Aj napriek týmto problémom
verím, že budúci rok spoločným
úsilím zvládneme a prekonáme
všetky uvedené problémy.

Záverom by som vás ešte chcel
vyzvať na väčšiu účasť na verej-
ných schôdzach, aby sme vaše po-
žiadavky, nápady mohli zapraco-
vať do budúcich plánov. Len vzá-
jomnou komunikáciou a diskusiou
budemeposúvať veci dopredu.

A celkom na záver dovoľte za-
želať vám do nového roka veľa
šťastia, zdravia, pevné nervy, veľa
úspechov v práci, pokojnýa šťastný
život vo vašich rodinách.

Novoročný príhovor starostu obce
Pokrač. zo str. 1

rámci
svojej pracovnej cesty 24.11.2003
besedu so študentami revúckych
stredných škôl a zavítal i na
Obecný úrad v Mokrej Lúke.

Po privítaní starostom obce Ing.
J. Laššanom a jeho zástupkyňou
R. Majlingovou sa rozprúdila živá
diskusia, do ktorej sa zapojili aj
krajský a okresný koordinátor
stranySmer i kronikár obce.

R. Madej predstavil svoju prá-
cu v parlamente v jej ústavno-
právnom výbore. Aktivitou v par-
lamente i vystupovaním na ve-
rejnosti chce dokázať, že ako
mladý poslanec si svoju úlohu
poslanca plní. Doteraz predložil
štyri poslanecké návrhy a anga-
žuje sa hlavne v otázkach škol-
stva a mládeže. Veď je ešte štu-
dentomprávnickej fakulty.

R. Madej, najmladší poslanec
NR SR v jej dejinách (poslanec
strany SMER) uskutočnil v

Róbert Madej
v Mokrej Lúke

Poslanec Madej sa zaujímal o
problematiku života obce. Jeho
otázky smerovali k finančnej
situácii, k zabezpečeniu chodu
obce, ako sa darí obci plniť prijatý
volebný programa rozpočet obce,
aká je v obci nezamestnanosť a či
sa občania zaujímajú o veci
verejné.

Zástupcovia obce vyjadrili
spokojnosť s prácou poslancov
obecného zastupiteľstva i jeho
komisií, ktoré tvoria väčšinoumla-
dí občania. Pochválili sa aj ús-
pechmi, akosú ukončenieprístav-
by obecného úradu, pokračova-
nie v IBV v časti Humná, starostli-
vosť o verejnú zeleň, dom smútku
a cintoríny.

Požiadali poslanca aj o radu a
pomoc, ako vyriešiť nedostatok
financií na ukončenie kanalizá-
cie. Z odpovede poslanca sa do-
zvedeli, že dané požiadavky sám
osobne splniť nemôže. Smer je
zatiaľ opozičná strana. Bude však
hľadaťmožnosti, akoobci, v ktorej
výrazne vo voľbách Smer bodo-
val, pomôcť. Zaujímal sa aj o his-
tóriu obce a výhľady do budúc-
nosti. -RR-
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Z histórie obce sa dozvedá-
me, že presný rok vzniku obce
Mokrá Lúka, ako aj ďalších obcí
na Muránskej doline, nie je
známy. Overená je len tá sku-
točnosť, že prvá písomná
zmienka o obci je z roku 1427,
keď sa spomína ako obec Kere-
kret - Okrúhla Lúka, patriaca
jelšavskému panstvu z rodu
Stojanovcov. Palatín Ilšvay
vtedy založil na území medzi
Jelšavou a Muráňom 5 obcí,
medzi nimi aj Mokrú Lúku. V
tomto období mala obec 25 port
(usadlostí). Ústna tradícia však
hovorí, že toto územie bolo obý-
vanéuž oveľa skôr, ešte pred ro-
kom 1321. V listinách našu obec
Mokrá Lúka poznáme pod tými-
to názvami Kerekret - Okrúhla
Lúka (1427), Mokrá Lehota
(1430), Nasewiese, Wises reth
(1500), Mokrá Lúka (1580).

Doteraz známe historické do-
kumenty hovoria, že obec Mok-
rá Lúka doteraz vlastný erb ne-
mala. To ovšem neznamená, že
obec v minulosti vo svojej obec-
nej agende vlastné symboly ne-
používala. Funkciu symbolov v
minulosti plnila obecná pečať.
Najstaršia doteraz známa obec-
ná pečať (na fotografii) obce
Mokrá Lúka pochádzaz r. 1701.

I keď celý kruhopis pečatidla
nie je čitateľný, predsa sa dá
vylúštiť znenie v preklade Peča-
tidlo (pečiatka) obce Mokrá
Lúkaz roku 1701.

V strede pečatného poľa,
dosiaľ najstaršej pečate obce, je
poľnohospodárske náradie
lemeš a čerieslo, čo vyjadruje,
že obyvatelia obce sa zaoberali
poľnohospodárstvom. Pod poľ-
nohospodárskym náradím vid-
no vlnovky, možno práve tie
vyjadrujú, že obec vznikla na
miestach, kde bolo veľa vody,
mokrín.

Aj v druhom známom pečatnom symbole obce Mokrá Lúka z
roku 1725, kde jeuž kruhopis čitateľný Sigunum PossesWizesreth
(Pečať obceMokrá Lúka) je zobrazenépoľnohospodárske náradie
lemeš a čerieslo. Náradie je obklopené sprava vetvičkou lipy a z
ľavej strany klasmi obilia. Obruba kruhopisu pečatidla je zdobená
drobným ornamentoma štyrmi ružičkami.

Vzhľadom na autentickosť (pravosť), vek, ako aj výstižnosť
oboch symbolov tieto tiež poukazujú na poľnohospodársky
charakter obce...

Samotné znameniana historických pečatiach obceMokráLúka
majú z hľadiska symboliky dlhú a významnú tradíciu. V heraldike
znamenia lemeš a čerieslo sa vyskytujú pomerne často, hlavne v
obecných erboch. Tieto znamenia symbolizujú pluh, mierový
symbol roľníctva. Je to v náväznosti na Bibliu, kde sa hovorí, že
národy prekujú svoje meče na pluhové radlice, a preto spomínané
znamenia pripomínajúprácuroľníkov aj obrábaniepôdy.

K týmto znameniam sa v kresťanských dejinách pridávali klasy,
ktoré najprv symbolizovali leto a zdobili Cerez, bohyňu poľnohos-
podárstva. Dnes symbolizujú najčastejšie chlieb aobrábaniepôdy.
V pečati máme aj ratolesť z lipy, čo môže vyjadrovať množstvo le-
sov v okolí obce.Lipa je aj stromom slovanstva a

Kvety a listy v historických pečatiach majú veľmi
široký význam. Sú poslovia jari, sú zdrojom nádeje, symbolom
oddanosti a pokory. Okrem toho je tu aj drobná obruba vytvorená z
listov a kvietkov.

Z dokumentov o histórii obce sa dozvedáme, že naši prví známi
predchodcovia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom
dobytka, rúbaním dreva a jeho spracovaním na drevené uhlie.
Pozdejšie sa v chotári obce nachádzali dva hámre a tri taviace
pece (1557). Z toho vidieť, že v obci mala železiarska výroba tiež
dlhú tradíciu.

Kombinácia týchto symbolov by samala objaviť aj v symbolike
obce Mokrá Lúka (erbe obce, pečati obce, štandarde starostu
obce).

Týmto priblížením najstaršej histórie obce, jej pečatidiel a
spôsobomzamestnania našich obyvateľov som chcel širokej verej-
nosti obce načrtnúť, či je potrebné, abyobec svoju symbolikumala

bola vysadená na
najvýznamnejších miestach obce (pri kostoloch, pri škole, pri kríži,
na cintorínoch).

a keď áno, aké znamenia (sym-
boly) bymalaobsahovať.

Môj názor je taký, že obec by
mala mať svoju symboliku, a
preto svoj návrh predkladám.
Erb by mal byť trojfarebný, mod-
ro-žlto-biely. V modrom poli štítu
žltý obilný klas a žltá vetvička li-
py obklopuje poľnohospodárske
náradie lemeš a čerieslo (bie-
le), pod nimi biele vlnovky. Tieto
všetky základné znaky vyjadrujú
najstaršie zamestnanie obyva-
teľov našej obce, poľnohospo-
dárstvo a práce v lese a tiež i to,
žeobecvznikla na mokrinách.

Erb by mal byť jednoduchý,
najviac trojfarebný, veď v jedno-
duchosti je krása.

Podľa doteraz platných zá-
konov o obecnom zriadení patrí
prijímanie symbolov v plnej mie-
re do právomoci obecného zas-
tupiteľstva. Netreba však za-
búdať, že podľa štatútu heral-
dickej komisieby sa to malo stať
nazáklade heraldicky vhodného
návrhu.

Pri tvorbe erbu by sa malo
vychádzať z najstarších zacho-
vaných historických pečatí.
Návrh erbu treba prerokovať s
heraldickou komisiou Minister-
stva vnútra SR.

Tá zaručí správnosť obecné-
ho erbu, jeho jedinečnosť a
zaevidovanie.

Erb schválený obecným zas-
tupiteľstvom sa až potom zapi-
suje do heraldického registra
Slovenskej republiky. Z erbu
obce vychádza pečať i štandar-
da obce. Symboly obce sú v
súčasnosti samozrejmosťou
všetkých miest a väčšiny obcí v
Slovenskej republike.

SYMBOLY OBCE MOKRÁ LÚKA

Vážení občania, čakáme od vás
pripomienky a návrhy k symbolike
obce..
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Tak sme prežili rok 2003

Po komunálnych voľbách 6. a 7. decembra 2002 do vedenia obce nastúpila nová
generácia poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo omladlo. Sta-
rostom obce sa stal Ing. J. Laššan, jeho zástupkyňou R. Majlingová. Členmi obecnej
rady sú R.Majlingová, Š. Malček, Ing. I. Dacho. Poslancami obecného zastupiteľstva

Obecným kontrolórom sa stala Ing. G. Koncová. Pri obecnom zastupiteľstve
pracujú 3 komisie a vnich20 občanov obce.

Poslanci po zložení poslaneckého sľubu začali pracovať a plniť prijatý volebný
program. Volebný program obce vychádza z možností, ktoré obec má a z potriebcho-
du obce i jej obyvateľov. Nové vedenie obce si je vedomé toho, že boli zvolení obyva-
teľmi obce preto, aby obec riadili tak, aby ona plnila všetky svoje funkcie, aby občania
obce mohli žiť plnohodnotný život v zdraví, spokojnosti, na princípoch demokracie a
solidárnosti. Želám vedeniu obce, poslancom, aby sa im práca darila k spokojnosti čo
najväčšieho počtu obyvateľov. Mgr.R. Repák, kronikárobce

R. Majlingová, Š. Malček, Ing. I. Dacho, J. Siták, J. Gurská, JUDr. J. Vojtko, Ing. P.
Lašan.

Nech sa práca darí...

Viete čo predznamenáva deň, keď sa obchody a ich výklady
začnú hmýriť červenými srdiečkami, balónikmi a rôznymi drobnými
darčekmi? Znamená to blížiaci sa 14. február, sviatok všetkých
zamilovaných. V poslednom čase sa tomuto sviatku pripisuje aj u
nás čoraz väčší význam.Aprečonie? Jemilé vidieť vyznania lásky,
obdarovávanie sa nielen malými a sladkými darčekmi, ale aj
bozkami, pohladeniami a nežnými osloveniami oveľa
intenzívnejšímiako vovšedné dni.

Aj naša kultúrna komisia si povedala, že tento sviatok stojí za
poriadnu oslavu a zorganizovala pri príležitosti všetkých zaľúben-
cov Valentínsky ples. Vlastnoručne vyrobená výzdoba vo forme
červeno - ružových srdiečok,mašličieka balónikov premenila našu
sálu v kultúrnom dome na raj zamilovaných párikov, ktorých prišlo
neúrekom. Kultúrny dom praskal vo švíkoch a atmosféra bola ne-
zabudnuteľná. Hneď pri príchodesi mohol "plesajúci" všimnúť, že jedným z bodov programu plesu bude aj hodnotná tombola. Ceny boli
zaujímavé, takže každý pokúšal šťastie zakúpením si lístočka s jeho šťastným číslom. O zábavu sa veľmi dobre postarala hudobná
skupina Galaxis. Vyhoveli naozaj každému.Striedaniemodernéhokola s ľudovým sa osvedčilo a nikoho nenechalo obsedieť. Po dobrej
večeri, aby sa doplnili sily do ďalších tanečných kreácií, boli vylosované šťastné čísla tomboly. Výkriky, smiech, potlesk a radosť spre-
vádzali každý vyžrebovaný lístoček. Kto by sa nepotešil varnej kanvici, fénu na vlasy, či sade pohárov, šálok alebo ďalším iným drob-
nostiam? Po rozdaní všetkých cien sa pokračovalo v nasadenom tempe. Hudba, tanec, spev a vôbec dobrá nálada i spokojnosť v
tvárach zabávajúcich sa vydržala až do samého rána. Rozišli sme sa s úsmevom na perách a s predsavzatím, že budúci rok sa určite
zídeme znova.

Nakoniec snáď trochu zhistórie 14. februára.Právev tento deň roku269 poslal cisárClaudius II. pod katovusekeru kňaza Valentína,
ktorý nerešpektoval jeho nariadenie o zákaze sobášenia mladých párov. Rímska ríša v tomto období odolávala vpádom germánskych
kmeňov a cisár zistil, že slobodní regrúti bojujú statočnejšie a s väčším nasadenímako vojaci, ktorí majú manželky adeti. Preto sa sobá-
šiť smeli iba tí, ktorí neboli vhodní pre vojenské remeslo, resp. tí, ktorí si svoje roky varmáde užodslúžili. Rímsky kňazValentín aj napriek
zákazu a upozorneniam zo strany úradov však tajne sobášilmladých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť túto sviatosť. Za tieto skutky ho odsúdili
namučenie palicovaním a keď saani potomnevzdal svojej viery, sťali ho. RenátaMajlingová

Valentínske plesanie

Spokojnosť žiarila v detských očiach
Začiatok roka sa nesie aj v znamení zábav a karnevalov. Nebolo to

ináč ani u nás vMokrej Lúke. Deti sa na karneval veľmi tešili a poctivo
pripravovali so svojimi rodičmi masky. Keď nastal deň D, sála v kultúr-
nom dome bola plná nádherných masiek. Nechýbala princezná, muš-
ketier, vodník, šašo, zvieratká, hríbiky, víly a veľa, veľa ďalších ma-
siek. Podujatie sprevádzala milým slovom Janka Gurská. Nechýbala
veselámuzika, tanec a súťaže zručnosti. Víťazi v súťažiach si odniesli
sladkéodmeny.

Popri dobrej zábave sa podávalo občerstvenie: čaj, cukríky a kek-
síky. Deti sa tešili hlavnena vyhodnotenie, ktorámaska je tá najkrajšia.
Na prvom mieste sa umiestnila blikajúca svätojánska muška ( Janík
Dacho ). Všetky masky boli ohodnotené a odmenené. Každej sa ušla
nejakávecná cena podľa vlastného výberu.

Všetky deti odchádzali domov spokojné a dúfame, že na rok prídu
na karneval opäť. Ing. Štefánia Dachová

Mesiac úcty k starším
Zpríležitosti pripomenutia si Mesiaca úctyk starším sa v našej obci

už tradične organizuje tzv. posedenie s dôchodcami. Príjemné
nedeľné popoludnie, ako ho možno hodnotiť podľa vyjadrenia prísluš-
níkov tejto vekovej kategórie, organizuje Obecné zastupiteľstvo pod
záštitou Komisie pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež v našej
obci. Stretnutie, ktoré sa nieslo v znamení dôstojnosti aúcty,stretnutie,

ktoré sa nezaobíde bez teplých slov vďaky a uznania obsiahnutých v
príhovore strarostu obce Ing. Júliusa Laššana, bez milých veršov,
ktoré odzneli z úst našej malej recitátorky Mišky Šmídtovej, či
príjemných tónov apiesní, ktoré si pre toto popoludnie pripravili členky
nášhoobecného spevokolu podvedenímslečny ĽubkyViczénovej.

Pokračovaniena str. 5

Foto na str.: archív ObÚ
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Láska máveľa podôb. No najväčšia je láska materinská. Lenmat-
ka pozná ten krásny pocit, keď pri svojom srdci pociťuje ozvy nového
života, tú nevýslovnú radosť, keď si túli k sebe krehké tielko, ktorému
darovalaživot a srdce sa jej rozochvieva šťastím.

Porekadlo hovorí, že nie počtom detí sa stáva matka lepšou, ale
tým, čo dobré sa jej podarí celou svojou láskou, výchovou a
starostlivosťou vštepiťdo sŕdc svojimdeťom.

Mama - najkrajšia bytosť na svete. Spýtajte sa koho chcete, všetci
vámpovedia,že mama je najkrajšia.Možno užniekrásou, výzorom, so
svojimi vráskami, ale tým, čo nosí vosvojom vnútri.

Šťastní sú tí, ktorí jumajú, pretožemajú kukomu ísť.Až keď ju stra-
tia, pochopia pravý význam. Mama nás naučila milovať sa navzájom,
všímať si ľudíokolo seba, nebyť ľahostajnými.Naučila nás vnímať pre-
meny v prírode i v živote. S úmevom a milým slovom nás sprevádzala

Mama - najkrajšia bytosť na svete

Komisia pre kultúru, sociálnuoblasť, športamládežzorganizovaladňa1.6 2003pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa detí "Športový deň". Oslava MDD sa stala v našej obci obľúbe-
nýmpodujatím, naktoré sakaždoročne teší mnohodetí. Inak tomu neboloani tento rok, keď
sa pred kultúrnym domom zišlo viac ako 50 detí a to aj napriek tomu, že nám počasie ne-
prialo a občasný drobný dážď nakoniec všetkých zahnal podstrechu.

Malé deti sa premiestnili do sály kultúrneho domu, kde si zmerali sily v zábavno-športo-
vých disciplínach: hádzali loptou do koša, skákali ako žaby, stavali puzzle, kopali loptu do
brány. Staršie deti prešli do svojho klubu pri požiarnej zbrojnici. Rozdelené do štyroch druž-
stiev absolvovali skok vo vreci, hod na basketbalový kôš, skákanie cez švihadlo a puzzle.
Každý člen víťaznéhodružstva dostal nafukovačku. Najmä chlapcov potešila poslednádis-
ciplína - cyklistické preteky. Víťaz získal tašku na bicykel. Odmenení však neboli len víťazi,
ale všetci, ktorí sa do súťaží zapojili, pretože cieľom podujatia neboli majstrovské športové
výkony ale to, abysa všetcidobre zabavili a strávili spolu pekné popoludnie. K dobrej nálade
nemalou mierou prispela aj jazda na koňoch, ktorú si mohli v závere vyskúšať všetci odváž-
livci. Ichobrovskénadšeniez týchtokrásnychzvierat az jazdy v sedleneschladili ani dažďo-
vé kvapky a aj napriekvrtošivému počasiu odchádzali domovusmiatí. JankaRusnáková

Na oslavy MDD sa teší mnoho detí

do nového dňa, do školy, do práce. Na znak úcty k našimmatkámsa v našej obci zorganizovalo vmesiacimáji t.r. slávnostné nedeľné popolud-
nie, ktorého sa zúčastnilo takmer 90mamičiek. Milé slová plné lásky, úcty a uznania tvorili hlavnýobsah príhovoru, ktorými sa prihovoril k našim
matkám starosta obce Ing. Július Laššan. Vystúpenie obecného spevokolu, program, ktorý si pripravili deti z materskej školy, a malé občer-
stvenie boli rozhodujúcimi faktormi, prostredníctvom ktorých naše mamičky zabudli na každodenné povinnosti a starosti a strávili tak spolu
príjemnéchvíle. Na záver boli všetkynašemamkyobdarenémalou pozornosťou, kvietkom, symbolomkrásy, krehkosti anevinnosti, alezároveň
zodpovednosti, pretože práve od tohto krehkého ženskéhopohlavia závisí, koľko bude v našich deťoch a potom v národe lásky, úcty k človeku,
pracovitosti, teda skutočných hodnôt. Jana Gurská

Na prelome rokov 2002/2003sa vMokrej Lúke konal premiérový hokejový tur-
naj "MOKREN CUP". Naplánované boli dve kolá, avšak kvôli nepriaznivému po-
časiu sa všetky zápasy druhého kola nemohli odohrať. Miestom konania bola
miestna ľadováplocha. Na turnaji sazúčastnilo päťtímov. Boli to:

: (Siták J. st., Maršík S., Malček P., MalčekŠ., ČajkoL.,SitákĽ. st.).
: (Maukš P., Pallay P., Poliak M., Vojtko P., Siták J. ml., Bafia O.).

: (Lóška M., Gömöry T., Havránek V., Gallo J., Houška S., Siták Ľ. ml.).
: (Siták P. ml., Lipták V., Majerčík M., Boroš M., Glosar J.). :

(Laššan J., Haluška Ľ., Boroš I., Strinka I., Boroš M., Strinka M., Kolbaba V.,
Piljan R.,Valach R.)

Po dohode tímov sa stanovili pravidlá a odohrali prvé zápasy. Počas zápasov
bolo o občerstvenie postarané. Pri hokejových stretnutiach nechýbali zaujímavé
momenty. Ihrisko lemovali diváci a pristavovali sa aj náhodní okoloidúci. Hralo sa
tvrdo, ale fair play.Bol to krásny, vydarený turnaj. Opäť sa ukázalo, žeak sa stret-

Oldstars Civil
boys St.
Nicolaus
Championi Old boys

MOKREN CUP v hokeji

nú a spoja svoje sily nadšení športovci, vznikne pekný a vydarený turnaj. Aj keď sa všetky naplánované zápasy neodohrali, turnaj sa ukončil
slávnostnýmvyhodnotením. V tomto rokusa vykonala rekonštrukcia ihriska. Ihriskosa predĺžilo, zvýšili sa mantinelya vybudovalonovéosvetle-
nie. Jeho poloha však nie je ideálna.Ak na obed zasvieti slnko, nastáva odmäk. Malo by sa popremýšľať o jeho presunutí. Verím, že ak každý
priloží ruku k dielu, podarí sanámtotovydarené podujatie zopakovať. "Mokrencup"samožnorazstane tradíciou!

PeterSiták, žiak 9. ročníka, ZŠKomenského ul.

Pozdraviť staré mamy a starých otcov prišli aj ich vnúčatká, ktoré
svojím vtipným programomrozosmiali nejednu tvár.

Za toto právom patrí poďakovanie im, ale tiež pani učiteľkám, bez
pomoci ktorých si nevieme predstaviť realizáciu ani jedného podujatia
v našej obci.

Posedenie s dôchodcami, ako túto kultúrno-spoločenskú akciu
nazývame, možno hodnotiť ako veľmi uznávané podujatie, pretože
dáva priestor tejto vekovej kategórii stretnúť sa, porozprávať a

zahľadieť sa do minulosti. Zaspomínať si na časy mladosti, spomenúť
si na rôznezážitky, ktoré ich spájajú. Ale hlavneumožní nám, mladším,
aspoň takouto formou sa im poďakovať za ich dlhoročnú a tvorivú
prácu.

A čo na záver dodať ? Snáď len poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na prípravách tohto úspešného podujatia s vierou, že sa v
dobrom zdraví stretnemeopäť o rok.

Jana Gurská

Mesiac úcty k starším Pokrač. zo str. 4

Foto na str.: archív ObÚ
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Jaro pochádzalzmaloroľníckej rodiny.Kpôdea k zvieratám mal

veľmi dobrý vzťah, preto vyštudoval "veterinu".Vo svojomobvode
mal na starosti niekoľko poľnohospodárskych družstiev. V
zamestnaní ho mali radi kvôli jeho otvorenosti a pre to, lebo vždy
dokázalpoužívať svoj vlastný, akosa hovorí, sedliackyrozum.

Teraz mu hlavou ustavične vírila myšlienka: bol to akt pomsty
alebo závisti? Veď nikomu úmyselne neublížil, s nikým sa nehne-
val, každémurád pomohol ...

Dvere naproti sa otvorili.Volali ho.V miestnosti sedeli dvaja po-
licajti, on poznal ich, ajoni poznali jeho. Ponúklimu stoličku a vyz-
vali ho, aby imporozprával, čo sa vlastne stalo:

"Každý deň ráno pred odchodom do práce vyženiem na pastvu
do Doliny zosvojho malého stádaštyri kusy jalovíc. Urobil som tak
aj dnes. Bol som asi v polovičnej vzdialenosti od domu, keď sa za
mojím chrbtom ozval dosť silný výstrel. Hneď po ňom sa ozvalo
žalostné múkanie. O malú chvíľu okolo mňa prebehla jedna z
mojich jalovíc. Videl som, žez ľavéhobokujej steká po bruchu krv.
Jalovica bežala k svokrovcom, kde mám kravky ustajnené. Pobe-
hol somza ňou. Zavolal som kolegu, s ktorým sme usúdili, že jalo-
vicu treba utratiť. Našli sme jej v bachore dve behúnky a takisto i v
žalúdkua slezine.No a to je ... všetko!" Šli na miesto činu. Na
rozhraní chotárov Revúcej a Mokrej Lúky rastie veľa nízkeho
zárastu trniny, hlohu i šípkových ruží. Smerom k Revúcej tiahol sa
už pokosený široký pás pšenice a smerom k Mokrej Lúke pastva.
Stredom preteká potôčik, ktorý sa za železničnou traťou vlieva do
Muránky.

Som rád, že vás môžem
osloviť v úvode knižky poľov-
níckych príbehov Kozia dolina,
ktorou vás autor pozýva do
svojho rodiska v lone prekrás-
nej prírody, do MokrejLúky.

Rudof Strinka, učiteľ na dô-
chodku, sa narodil v našej obci
19.6.1927. Prežil tu prvé roky
svojho života i prvé dotyky s
prírodou. Rád sa do rodnej
obce vracia aj napriek tomu, že
sa presťahoval do Revúčky a
neskôr do Revúcej. V Mokrej
Lúke má široko rozvetvenú
rodinu, mnoho priateľov a
známych.

Ako učiteľ Základnej školy v
Revúcej sa podieľal na vzdelá-
vaní a výchove niekoľkých ge-
nerácií Mokrolúčanov, ktorých
viedol k poznávaniu i ochrane
prírody. Dlhé roky bol členom
poľovníckych združení, ktoré
sa starali o územie patriace
obci, preto náš chotár dôverne
pozná.

Potešilo ma, žeknižku Kozia
dolina sa rozhodol venovať
svojmu rodisku. Znej sa čitate-
lia dozvedia o prekrásnej fau-
ne a flóre, ktorá obklopuje na-
šu obec. Okolitá príroda ho
svojou nádherou podmanila,
zážitky, ktoré prežil a zazna-
menal, napísal sámživot.
Záverom chcemvyjadriťRu-

dolfovi Strinkovi úprimné po-
ďakovanie, že aj jeho zásluhou
sa naša obec Mokrá Lúka do-
stane do povedomia širšieho
okruhu čitateľov - priaznivcov
poľovníctva i milovníkov krás
prírody.

Želám mu i v mene svojich
spoluobčanov ešte veľa zdra-
via a mnoho poľovníckych zá-
žitkov. Srdečne pozývam všet-
kých čitateľov do našej obce a
jej okolia. Budú mať možnosť
presvedčiť sa na vlastné oči,
toľko je tunádhery.

Ing. J.Laššan

S A M O S T R E L

nedal veľa robo-
ty. Bola opraco-
vaná povrchne,
akoby zhotovená
narýchlo. Náboj-
nica pochádzala z
normálnej výro-
by pre brokov-
nicu kaliber číslo
dvanásť.

Keď nasadli
do auta,povedali:
: "Tak čosi také
sme tu ešte nema-
li! Doteraz sme
našli a zaevido-
vali dvanásť slu-
čiek, jedny väčšie
železá a teraz k
nim pribudol ešte
aj samostrel. Veď
mohol zahubiť i
ľudský ž ivo t!
Mohol naň dopla-
tiť zberač trniek,
šípok, hubár ale-
bo niektorý zo

Predslov starostu KOZIA DOLINA
Začiatkom novembra sa dostala do pre-

daja jubilejná, už 5. kniha poľovníckych po-
viedok Rudolfa Strinku, učiteľa na dôchod-
ku, pod názvom Kozia dolina. Pri krste tejto
knihy, ktorý uskutočnil starosta obce Mokrá
Lúka Ing. Július Laššan na schodoch rod-
ného domu autora, som pána R. Strinku
požiadal okrátky rozhovor.

Kedy ste začali s vašou literárnou
tvorbou?

Kde beriete námety k svojej tvorbe?

Čo môžete prezradiť o vašej poslednej
knihe poľovníckych poviedok Kozia
dolina?

Prvé poľovnícke zážitky som sa pokúsil
literárne pretvoriť asi pred 10 rokmi. Uverej-
nili mi ich v časopise Poľovníctvo a rybár-
stvo, v časopise pre mládež Domino i v
mestských novinách Revúcke listy. Knižne
moje prvé poviedky vyšli v r. 1997 pod
názvom Zelený svet pod Kohútom.

Niet krajších námetov ako tie, ktoré pri-
náša život. A preto aj moje príbehy netreba
vymýšľať, ale len dobre počúvať... Veď po-
ľovníci ich zažili neúrekom. Ja som poľovní-
kov už od mlada rád počúval a po vypočutí
svojím spôsobom som ich spomienky lite-
rárneupravil.

Veľa príbehov som sám zažil, veď v ra-
doch poľovníkov sa pohybujem už od roku
1958, čiže celých 47 rokov ako obyčajný po-
ľovník alebo aj poľovnícky funkcionár. A po-
tom okolitá príroda obklopená vencom hôr,
prekrásne zákutia Národného parku Murán-
ska planina, početné zastúpenie jelenej, srn-
čej, diviačej zveri, lov na medvede, vlkov či
bažantov dáva dostatok podnetov na spo-
mínanie a priťahuje do nášho okolia aj
najnáročnejších poľovníkov z domova i
zahraničia.

Tieto stretnutia s poľovníkmi, lovnou
zverou i prekrásna scenéria, fauna a flóra sa
odrazili aj v ďalšíchmojich knihách poľovníc-
kych poviedok Pod Muránskou planinou
(1998), Listy pre Devanu (2000), V Šive-
tickom háji (2002).

Knihu som venoval obci Mokrá Lúka, môj-
mu rodisku. Tu som pred 76 rokmi zažil prvé
dotyky s prírodou. 40 príbehmi však pozý-
vam čitateľov do lona prekrásnej prírody
našej Muránskej doliny. Príbehy sú dotvore-
né ilustráciami Mgr. V. Blanára.

Názov knihe som dal podľa doliny, ktorá
sa rozkladá pod Kohútom, je veľmi pekná,
dlhá i hlboká smnožstvom lesnejzveri, s roz-
siahlymi úbočiami a rúbaniskami, kde jelene
vyznávajú lásku svojim družkám a naháňajú
strach svojim sokom... -RR-

šarvancov, čotu vDoline hrávajú futbal..."
Po podrobnomzápise napolicajnej stanici sa polícia začala zao-

berať podozrivými a preverovala si ich prácu pri sústruhoch a
frézach v závodoch, v ktorých pracujú. Jaro dostal za úlohu sledo-
vať reakcie obyvateľov a priateľov podozrivých.Dôkazy sahroma-
dili. Jaro i policajti verili, že sa im podarí odhaliť a potrestať vinní-
kov. Hovorilo sa už aj o domovej prehliadke, no k nej už nedošlo.
Jarko náhle vážne ochorel a chorobe, bohužiaľ, i podľahol.Vinníci
zostali nepotrestaní...

Úryvok z poviedky

Policajti zastali na hlavnej ceste poniže tehelne. Odtiaľ kráčali
pešo smerom, kde Jarko uvidel prvýkrát postrelenú jalovicu. Po
zreteľnej stope sa začali predierať zárastom až k skosenému lánu
pšenice.Policajt, ktorý šiel prvý, zrazuzhíkol : " Samostrel!"

Hodnú chvíľu sa nepohli z miesta. Potom sa veľmi pomaly a
opatrne priblížili k samostrelu. Podobal sa normálnej puške so
silnejšou hlavňou. Niekto ho pripevnil na hrubší konár mladej
osiky. Od spúšte viedol spletený silonový povrázok, ktorý bol teraz
uvoľnený. Policajti urobili niekoľko fotografických záberov i
náčrtov.Zistili aj ľudskéstopy viacerých veľkostí. Samostrel potom
odmontovali a vložili do igelitového vreca. Predtým ešte skonšta-
tovali, že je to vysoko odborná práca a páchateľ si len s pažbou
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Prvá lekáreň v Revúcej

Dedinôčka rodná,
v peknej si doline,
či v lete,či v zime
vždy svoje čaromáš,
už vyše570 rokov
do krásyrozkvitáš.

Rodisko človeka je kus zeme,
kde sa človek narodil, kde prežil
svoje detstvo v kruhu najbliž-
ších, kde sa rodili jeho plány a
sny do budúcna. K týmto mies-
tam sa neustále rodák s láskou
vracia...

Rodisko by malo byť pre člo-
veka takým malým chrámom,
kde sa nachádzajú studničky
plné čistej vody a v rannej hmle
na okolí počuť spev vtáčkov,
vidieť krásu prírody, kde-tu pri
spomienkach aj slza z oka
vypadne...

Rodisko, to sú aj hodnoty
vytvorené šikovnými rukami ob-
čanov predchádzajúcich gene-
rácií a súčasníkov.

Som rád, že tento krásny kút
zeme, rodisko moje, Mokrá Lú-
ka, dedinka pod Kohútom, hora-
mi ovitá už vyše 570 rokov aj do
krásy rozkvitá. Tento krásny kút
zeme mi prirástol k srdcu. K ro-
disku sa vždy hrdo hlásim, rád sa
sem vraciam, veď som Mokro-
lúčan... -r-

Vyznanie
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 sa svojím spôsobom týkajú našej obce. Budeme
ich uverejňovať so súhlasomautora Ing. J. Dacha, ktorý ich vpísal do knihy Švase stálo, ši se nestálo,
ktorej je spolu s O. Herichomz Revúcejspoluautorom. Vyberáme z knihy ....
HASIČI Z GEMERA
Kojse hasičstvo rozmohlonaGemeru,

skoro na každé ďedžine hnedž mali svo-
jich hasičó. No cvišilo se každú nedelu.
Každá ďedžina se chválila, aš má nalep-
ších hasičó. A to neostálo len tak,Hasičó
bulo treba viskúšeč.A tak v Revúci se ro-
bili preteki,aš kotrí su najlepší.
Treba povedač daš o našich a zo su-

sedné ďedžini - Lehvatki - ak obstáli na
ťich preťekoch. Kim se to zašelo, chlapi
hasiči z ďedžín se pomiašeli na placu v
Revúci, a už jim bulo treba nastúpič do
švadroni. Tu velitel mokrenskich hasičó
viskošil na schodžíki u Vajtrepki a
zakrišel : "Mokrene okreme, Lehvatka
nastúpič, ričó gu apaťéke sa obráčič a
pochodom tajdži!" A odtodi mámo
prezívku - Mokrene okreme !

Aby tá reš mokrenská nezanikla

PUDING
O ťich našich Amerikánoch už bula reš. Ední se vráčili,

druhí ostáli, ale s rodžinó v ďedžine spojenia trímali. Da-
kotrí, šva se nevráčili, furt písali, aš vara bi len najrašé v
rodné zemi spočívali. Ale to už bulo težší. Mŕtvich f tom
šese zAmeriki nepreváželi.

Po vojne novia spvasobi zašeli prenikač zAmeriki aj do
nás. Amerikáni poslalali velé balíkó domo rodžine ako ví-
pomoc, koj tunebulo nišoho. Atak ráz do Božiški prišól ba-
líkz Ameriki. Balík otvorili a v balíku plní hrnšokprášku, ale
listnebúl. Taku Božiški rozmíšleli, šva to asi buďe.

A vidumali, aš to buďe tot americkí puding. Tak ho uva-
rili v mliaku, pocukrovali a zedli. Nebúl bars dobrí, ale ani
neveďeli, akí má buč. No o dva tížneprišól zAmeriki list, ši
dostáli tot balík, šva poslali. Aš starí oťec chceli len doma
ležeč, tak ich dali spálič a popel z nich poslali v hrnšoku,
abi ho pochovali doma f cinťeríme. Ftodi zbadali, preš tot
poding im bars nešmekal, no už se nedalo ništ robič. A
odtoďi volajú Lúšenó - puďingäri.

Hasičstvo v našej obci má hlboké korene. Sme radi, že od roku 1998 po zmene na veliteľskommieste v
DHZ (veliteľom sa stal p. R. Valach) hasičstvo vobci opäť ožilo. Veliteľ vsadil všetko na prácu s mládežou a
vyšlo to. Stúpol počet členov v DHZ z 9 na 25 a výsledky sa dostavili. Úspešné boli hasičské družstvá
dorasteniek, dorastencov i mužov. Najúspešnejšie boli dorastenky, keď v rokoch 1999-2002 boli vždy v
okrese na 1. mieste. Dobre si v týchto rokoch viedli aj dorastenci i muži. Úspešný bol aj rok 2003.
Dorastenky a muži po úspechoch v okresnom kole úspešne reprezentovali obec aj na krajskom kole
previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov Banskobystrického kraja 6.7.2003 v Revúcej.
Pod prísnym dohľadom rozhodcovského zboru a početného diváckeho publika hasiči svoje disciplíny
požiarny útok a štafetu 8 x 50 m úspešne zdolali. V bohatom poli súťažiacich (vyše 50 družstiev) sa
dorastenky z Mokrej Lúky umiestnili na 8. mieste.

Úspešne reprezentovali svoju obec

Mokrenskí hasiči - muži sa zúčastnili 12. ročníka súťaže najlepších dobrovoľných hasičských zborov
(DHZ) okresu Rožňava, R.Sobota, Revúca "O putovný gemerský pohár" v Jelšave. Hasičské družstvá
súťažili v disciplínepožiarnyútoks vodouna dva pokusy. Dohodnotenia sapočítal čas najlepšiehopokusu.
Mokrolúčania spomedzi 9 družstiev (N. Slaná, Rudná, Čerenčany, Revúčka, Jelšava, Mur. Zdychava, SMZ
Jelšava) obsadili pekné 4. miesto. Svojím vystúpením pomohli k celkovému víťazstvu dobrovoľných
hasičov okresu Revúca. O tieto doterajšie úspechy sa zaslúžili títo hasiči: dorastenky: K. Hrnčiarová, M.
Mičkiová, J. Oravcová,E. Sitáková, MagdaMičkiová, Z.Gallová, K. Oravcová, V. Prónaiová, L. Halušková,
V. Oravcová, E. Trombitášová, Lenka Halušková, B. Ganajová, J. Baranová. Dorastenci a muži: M. Lóška,
R. Valach, J. Gallo,V. Havránek,S. Houška, O.Bafia, V.Fundja, T. Gömöri, Ľ. Siták,M. Halkovič, I. Šeďo, J.
Šramko, V.Andraščík,M. Uhlíř.
Tieto úspechy hasiči dosiahli aj preto, že ich podporovali apodporujú bývalí i súčasní predstavitelia obce.

Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporovali našu MO DHZ v Mokrej Lúke. Sme radi, že tradícia
hasičstva, ktorá má svoje korene v obci od r. 1912, opäť ožila. Je chvályhodné, že aj v súčasnosti si
dobrovoľní hasiči plnia svoje úlohy, ochraňujú naše domovy, polia, lúky, lesy, majetok a životy. Vďaka im za
túto činnosť, zadobrú reprezentáciu obce. -r-

V i a n o c e
Veselé sviatky vianočné,
šťastlivé cesty polnočné.
Pod stromčekom
krásny darček,
na Silvestra pekný tanček.
Po zábave ľahký krok
a šťastlivý nový rok.

Keď vonia ihličie
a krásna sviečka horí,
keď cítiš tymián
a tíško padá sneh,
to je čas sviatočný,
keď všetci sme si blízki,
to je čas vianočný,
keď vládnuť má
len pokoj a mier.

Vinšujem vám na Nový rok,
aby vám odpadol z pece bok
a z prípecka rúra,
aby vaša dcéra (vnučka)
do roka porodila syna.

Vinšujeme vám
šťastný nový rok,
veľa zdravia, šťastia,
hojnyho božskyho požehnania.

Mokrenské vinše
Uplynuli už sviatočné dni, a my

sme radi, že v našej obci sa za-
chovávajú tradície dávnych čias.
K nim patria nielen tradičné jedlá,
zvyky, aleaj takétovinšovačky.

Súťažné družstvá z obce Mokrá Lúka v súťažiach v Kameňanoch a R. SoboteFoto: archív ObÚ
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Z činnosti Materskej školy v Mokrej Lúke

Odpady, odpady, odpady
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Vážení občania, k 31.12.2003
ukončí svoju činnosť skládka
tuhého odpadu v Mokrej Lúke.
Vzhľadom k tomu, že v našom
regióne nie je vybudovaná iná
skládka, odpady budú odváža-
né na skládku do Hnúšte. Táto
skutočnosť značne ovplyvní ce-
nu vývozu a uskladnenia komu-
nálneho odpadu. Cenu eštezvý-
ši aj zvýšenie DPH od 1. 1. 2004
zo 14% na19 %. Obecné zastu-
piteľstvo na svojom zasadnutí
16.12.2003 rozhodlo o zvýšení
poplatkov pri množstevnom
zbere nasledovne:
týždenný vývoz 110 l
nádoba 2200,- Sk/rok
dvojtýždenný vývoz 110 l
nádoba 1100,- Sk/rok
mesačný vývoz 110 l
nádoba 500,- Sk/rok

Sme si vedomí toho, že je to
značný nárast cien. V cenách sú
zakalkulované náklady, ktoré
stanovil vývozca komunálneho
odpadu, a to VPS s.r.o. Revúca.
Tieto náklady sú také isté ako v
meste Revúca. Ako isto viete, v
meste Revúca stanovili poslan-
ci mestského zastupiteľstva po-
platok za osobu 650,-Sk/rok.

My smesa rozhodli zostať pri
množstevnom zbere, ktorý sa
nám javí sociálnejší. Nejde mi v
tomto príspevku o suché kon-
štatovanie, ale chcel by som
vám načrtnúť aj návrh riešenia
danej situácie. Tento návrh však
vychádza z podmienky disci-
plinovanosti a spolupráce
občanov.

V roku 2003 sme si skúsili se-
parovaný zber odpadu a zber
nebezpečných odpadov, pri kto-
rých zostaneme aj v roku 2004
a budeme sa hosnažiť rozšíriť o
žel. zber šrotu, ktorý by tiež pre-
biehal kampaňovite.

Aké je riešenie: separovať
plasty, sklo, papier, šrot a ne-
bezpečný odpad. Tento bezplat-
ne odovzdávať v určený termín.
To ale nestačí. Treba pristúpiť k
separovaniu biologického odpa-
du, ktorý tvorí najväčšiu zložku
komunálneho odpadu. Akým
spôsobom ?

Zakladať kompostoviská, pa-
reniská a podobne,alebo ho
ukladať na kopu v záhradke a v
určenom čase ho odviesť do
obecného kompostoviska. Pri-
pravovali sme sana túto alterna-
tívu a v roku 2003 sme v konkur-
ze odkúpili silážnu jamu na druž-
stve, ktorá by mala slúžiť ako
obecné kompostoviskopre tých,
ktorí si nechcú doma založiť
kompostovisko. Tu by sa mal
uskladňovať odpad ako lístie,
tráva, biologický kuchynský od-
pad, konáre a pod.
Týmto spôsobom by sa dalo
zmenšiť množstvo odpadov
uskladňovaných v 110 l nádo-
bách a mohol by sa znížiť počet
vývozov a tým aj poplatok.

V roku 2004 si obec nebude
môcť dovoliť ani vývoz veľko-
objemových kontajnerov. Tobôž
nie, keď niektorí občania donich
hádzali celé konáre a odvážali
sa poloprázdne kontajnery.

Ten, kto hodnoverne preu-
káže, že si založil kompostovis-
ko alebo odváža biologický
odpad do obecného komposto-
viska, zúčastňuje sa separova-
ného zberu odpadov, bude mať
možnosť od 1. 6. 2004 prejsť na
mesačný vývoz bez ohľadu na
početčlenov domácnosti.

V budúcnosti tak či tak bude
musieť byť biologický odpad se-
parovaný ačím skôr sa to naučí-
me, tým lepšie pre nás, lebo do
budúcnosti poplatky za uloženie
odpadov značneporastú.

Občania, ktorí budú vytvárať
divoké skladky v obci alebo v jej
okolí, budú sankcionovaní v
zmysle zákona. To si musí kaž-
dý uvedomiť a prispôsobiť sa
tejto realite. Nie je možné, aby
sa divoká skládka pracne od-
stránila a na druhý deň ju niekto
znovazaložil.

V závere môjho príspevku mi
ešte dovoľte jednu informáciu.
Je snaha od súkromného podni-
kateľa založiť skládku pod býva-
lou skládkou vo Furmanovej. Ak
by sa toto podarilo zrealizovať,
poplatky za vývoz odpadov by
sa značne znížili. -JL-

posekané

Všeobecno-záväzné nariadenie obce Mokrá Lúka
o určení výšky sadzieb dane z nehnuteľnosti

a poplatkoch na kalendárny rok 2004.
Obecné zastupiteľstvo vMokrej Lúke v zmysle 6 ods. 1 zákona

SNR č. 369/90 Zb. o obecnomzriadení a znení neskorších zmien
a doplnkov určilo pre rok 2004 tie isté sadzby z dane z pozemkov,
zo stavieb, z bytovako boli v roku 2003.Ďalej určilo túto zmenu.

Zvýšila sa sadzba za stavby na podnikateľskú a zárobkovú
činnosť na20Sk/m (§ 11, ods.1, písm. f).2

Bude tomu už 55 rokov, čov Mokrej Lúke bolozriadenépredškolské
zariadenie (28.9.1949) tzv. detskáškôlka - opatrovňa. V súčasnosti je v
Mokrej Lúke jednotriedna materská škola s celodennou starostlivos-
ťou pre deti od 2do6 rokov, ktorú navštevuje 22detí.

V MŠ sa snažíme o všestranný rozvoj osobnosti detí, dôraz kladie-
me na aktivitu, v ktorej dominuje hra. Deťom poskytujeme bohaté sti-
mulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre kom-
plexný rozvoj jeho osobnosti. Využívame tiež netradičné formy práce.
Uplatňujeme tvorivý prístup s využitím variabilných metód zamera-
ných na aktivizáciu detí. V rámci predškolskej výchovy postupujeme
podľaProgramuvýchovnej práceschválenejMŠSR.

S cieľomzlepšiť zdravotnýstavdetí smevypracovali projekt "Škola
podporujúca zdravie", čím sme sa zapojili do národnej siete škôl pod-
porujúcichzdravie vSR.Podľa podmienok školy sa snažíme postupne
realizovať jeho úlohy. Veľkú pozornosť venujeme deťom odchádzajú-
cim do ZŠ. Rozvíjame ich komunikačné schopnosti, grafomotorický
prejav, sústredennosť, celkovú poznávaciu schopnosť detí. Sú to
výrazné predpoklady pre úspešné zaškolenie detí do 1. ročníka ZŠ.
NašaMŠ úspešne spolupracuje s inštitúciami: ZŠ Revúca, Ul. Komen-
ského, ZUŠ Revúca, MsKS Revúca, pedagogicko-psychologická po-
radňa, logopedickáporadňa aMŠna okolí.

V priebehu celého školského roka plníme sezónne činnosti. V je-
sennom období sme viedli deti, aby chápali význam prírody pre život
ľudí, utvárali citový vzťah k prírode, využívali sme prírodné javy - púš-
ťanie šarkanov. Hojnosť ovocia a zeleniny zo záhradv obci sme využíli
kzdravej výživedetí. V rámci "Úcty k starším" deti svojichstarých rodi-
čov a dôchodcov v obci pozdravili pekným kultúrnym programom a
vlastnoručne zhotovenými darčekami. Návštevou ZŠ v Revúcej, Ul.
Komenského v rámci "Dňa otvorených dverí" deti sa zoznámili s pro-
stredím ZŠ a rozlišovali rozdiely medzi ZŠ a MŠ. Pestrá bola aj naša
ďalšiačinnosť.

V spolupráci s Kultúrnym strediskom pri obci sme deťom pripravili
"Mikuláša". Deti spoločne privítali zimu a Mikuláša básničkami,
pesničkami, veselým tancom a mokrenskými vinšami. Vianočné
sviatky sme si pripomenuli peknou výzdobou školy, piekli koláče,
zhotovili ikebany, ktorými smebolipozdraviť našich zamestnancov.

Počascelého roka sme sa snažili, abypredškolská výchova rozví-
jala osobnosť dieťaťa, pomáhala rodine plniť jej výchovnú funkciu, kde
deti využívajú svoje možnosti a schopnosti, aby bohato a šťastne
prežili svoje detstvo. Eva Makróciová, Mária Sáleková

Mokrolúcky občasník vydáva obec Mokrá Lúka pre potreby občanov. Ne-
predajné. 448 11 07, fax: 442 53 45, e-mail: obmokraluka@stonline.sk
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Touto cestou by som sa chcel poďakovať za spoluprácu a pomoc
organizáciám a firmám,ktorév roku 2003 pomohli našej obci.
V prvom rade ďakujem firme Slovmag a.s. Lubeník načele s býva-

lým predsedom predstavenstva Ing. Igorom Klátikom a generálnym
riaditeľomIng.MarianomDurjančíkom, firme Herman, firme SMZJel-
šava a.s., Okresnej organizácii strany SMER, firme Betona a súk-
romným podnikateľom Marianovi Mrázovi, Ľubomírovi Trombitášovi
aJánovi Guliarikovi.
Zároveň ďakujem všetkým naším občanom, ktorí sa podieľali na

rozvoji a skrášľovaní našej obce.

Poďakovanie


