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V prekrásnom malebnom údolí 

muránskom 

tá naša dedinka leží. 

Chránená hornatým chotárom, 

s vánkom čerstvým a sviežim. 

 

V pokoji a svornosti, 

mladí, starí žijú. 

V ťažobe i hojnosti, 

radi sa tu majú. 

 

V prekrásnom malebnom údolí 

muránskom, 

pre naše deti rozvíjame. 

Vo svete mnohým rodným krajom, 

tu žijeme hrdo, my, Dlholúšané. 

Malá obec v Banskobystrickom kraji. V čom je iná 

ako ostatné obce? Za posledné tri roky nestranný 

pozorovateľ zaznamenal toľko zmien, že napísať 

o všetkom je priam nemožné. 

Aj napriek tomu, že história obce je všetkým 

známa, predsa len pár vetami spomeniem 

základné fakty. Obec vznikla začiatkom 14. 

storočia, ale územie už bolo pravdepodobne 

osídlené. Názov obce sa v priebehu storočí 

niekoľkokrát menil, je odvodený od rozsiahlych 

pastvín.  Obyvatelia sa venovali pastierstvu a 

pracovali na pílach a v hámroch. V obci sú 

dominantnými stavbami dva kostoly, 

rímskokatolícky kostol a klasicistický evanjelický 

kostol. Okrem týchto kostolov sa v obci nachádza 

aj baptistická modlitebňa. Občanom slúži kultúrny 

dom, dom smútku a funguje tu základná a 

materská škola. 

V súčasnosti patrí naša obec Muránska Dlhá 

Lúka medzi obce, ktoré vítajú zmenu, sú aktívne 

a progresívne. Sú to zmeny viditeľné na každom 

kroku – nová fasáda na obecných budovách, 

nová cesta na cintorín s parkoviskom, 

multifunkčné ihrisko, Klub dôchodcov, Školská 

knižnica, Posilňovňa, rekonštrukcia mostu 

a mnoho iných. Vznikajú nové tradície, ktoré 

obec zviditeľňujú v blízkom, ale aj širokom okolí – 

Letné koncerty Martina Babjaka, stolnotenisové 

a futbalové turnaje „O putovný pohár starostu 

obce“.  V sále kultúrneho domu sa konajú rôzne 

kultúrne podujatia – Vianočné stretnutia, 

Fašiangové zábavy, divadelné predstavenia 

a mnoho iných. Život tu nestojí, stále ideme 

vpred a snažíme sa dohnať zameškané. 

Môžeme s pýchou a hrdosťou vyhlásiť, že aj keď 

sme obec malá, máme čo ponúknuť 

Autor: Monika Podolinská 
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MDL CUP 2012 

Ako už iste viete, dňa 4. augusta bolo v našej 
obci dosť rušno. Všetko sa to začalo ráno o 9:45, keď 
okolie multifunkčného ihriska zaplavil zvuk trénerovej 
píšťalky, a tak odštartoval prvý futbalový zápas.  

„Na to, že je tak horúco, som s výsledkami 
spokojný.“ povedal pán Karol Máté, tréner našich 
futbalistov, pri konci futbalu. „Dúfal som však, že 
domáci hráči budú mať väčší záujem. Trochu to trvalo, 
kým sa na začiatku pozbierali.“  

 Asi každý človek, ktorý bol prítomný na zápase, 
by potvrdil, ako veľmi bolo horúco. Diváci sedeli na 
lavičkách alebo na zemi v tieni stromov. Atmosféra bola 
úžasná. Nie taká veľká, ako na štadiónoch, ale ľudia 
z dediny, či dokonca samotní hráči povzbudzovali 
druhých. Napätie sa dostavilo až pri poslednom zápase, 
ktorý rozhodol, kto vyhrá. Chlapci a chlapi súperili 
o pohár, ktorý bol nazvaný „MDL CUP 2012“.    
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo MDL (žltí).  
 
 Myslím, že každý bol s výsledkami spokojný. Nie 
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Všetkým družstvám 
srdečne gratulujeme. 
 

 

 

KONCERT MARTINA 
BABJAKA A JEHO HOSTÍ 

Večernou čerešničkou na torte bol bez 
pochyby večerný koncert, na ktorom vystúpil známy 
operný spevák Martin Babjak s hosťami Danielom 
Buranovským, Teréziou Kružliakovou, Otokarom 
Kleinom a Martinou Masarykovou. 

 „Moje začiatky boli ľahké, pretože som ešte 
netušil, čo ma čaká.“ prezrádza. „Až keď som začal 
spievať profesionálne, uvedomil som si, čo všetko 
ešte neviem.“  

 Pred začiatkom koncertu divákov 
pobavil a potom to všetko začalo. Určite to bol pre 
mnohých ľudí nezabudnuteľný zážitok. „Spevu sa 
venujem už tridsať rokov a mojím snom je spievať 
ešte aspoň takých desať rokov.“ Pán Babjak nám aj 
prezradil, čo sa mu na našej obci najviac páči: „Máte 
tú veľmi krásnu prírodu, vládne tu taká uvoľnená 
atmosféra.“  

Všetko sa to zakončilo jedným úžasným 
ohňostrojom,  ktorý ľudí prekvapil. Ľudia boli spokojní, 
koncert si nevedeli vynachváliť.  
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Deň Mikroregiónu Muránska planina 

 Celý program otvoril švárny junák odetý v kroji – Samuel Podolinský, ktorý nám zarecitoval 

krásnu básničku, a tak si získal priazeň divákov a veľký potlesk. Pani Monika Podolinská nám na úvod 

povedala o histórii a tradícii Mikroregiónu, a hneď za ňou mal slovo aj pán starosta. Príhovory netrvali 

dlho a po ich skončení sa začal program. Do Mikroregiónu patrí osem obcí. Väčšina z nich mala 

pripravený kultúrny program. Ako prvá sa predviedla obec Pohronská Polhora, ktorá s hrdosťou 

predstavila divadlo hrané pani Vlčekovou. Podala naozaj bravúrny výkon, ktorý poukazoval najmä na 

hodnoty ženy. „K hraniu som sa dostala čistou náhodou,“ tvrdí pani Vlčeková. „Stalo sa to raz, keď 

pršalo a miesto súboru hrali divadlo. Stiahli ma, nech hrám s nimi. Určite by som sa chcela divadlu 

venovať aj ďalej. Chcela by som sa dostať aj do Bratislavy, aj keď iba na malú scénu.“ 

   

 Pani Podolinská nám ako druhú obec predstavila Muránsku Hutu, ktorá však nemala pripravený 

žiadny kultúrny program, rovnako ako Muránska Lehota. Z obce Michalová sa nám predstavili dvaja 

mladučkí súrodenci s latinsko-americkými tancami. Obecenstvo bolo nadšené. Malé talenty nám 

prezradili, že by sa tancu chceli venovať aj naďalej. Z Čierneho Balogu nám zaspievali traja chlapci 

doprevádzaní heligónkou. Musím priznať, že mali naozaj krásne, silné hlasy.  „Sme unavení z dlhej 

cesty, ale vystupovalo sa nám veľmi dobre.“ povedali. Z Muráňa sa nám predstavila Levenda 

s piesňami o Muráni. Slovenský národ sa môže pýšiť rôznymi vecami. Jednou z nich je aj folklór. Dvaja 

známi fujaristi sa nám predstavili z mesta Tisovec. Pán Milan Katreniak, ktorý sa hraniu venuje už 

tridsať rokov, na svojom konte má vlastné cédečká a svoje skúsenosti odovzdáva ďalej. A práve druhý 

účinkujúci, Roman Košičiar, je toho dôkazom  „Nástroje si vyrábam sám, predávam ich do celej Európy. 

Teraz som akurát jednu predal do Malajzie.“ pochválil sa. „Pochodil som celú Európu, teraz idem na 

Sicíliu.“ Ako posledná sa predviedla naša obec so zborom. Dámy aj páni nám zaspievali  piesne, a tak 

ukončili program. 

   

Autor: Ľuboslava Kubasková 
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RODÁCI VO SVETE 

V tejto rubrike Vám budeme predstavovať rodákov z našej obce, ktorí žijú v zahraničí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVOMÍR ĎUREJ 

Po ukončení univerzity v Prešove odišiel do Bratislavy. Zamestnal  sa vo firme 

Computel ako web designer. Po roku práce odišiel do Nemecka, kde pracoval v 

rovnakom  obore v meste Giessen. Pre túto firmu pracoval rok, potom sa 

presťahoval do Karlsruhe, kde pracoval pre firmu Intelligent Media Systems. Vo 

februári 2005, po zhruba piatich rokoch v Nemecku, sa s manželkou rozhodli 

presťahovať do Londýna. V Londýne začal ako flash developer pre firmu Random 

Media. Po bombových útokoch v Londýne v júli 2005  sa rozhodli opustiť Londýn 

a prijal  pracovnú ponuku od firmy Five By Five v prímorskom Southamptone.  

Five by Five je najväčšia eMarketingova firma na juhu Anglicka, pracuje tu 

dodnes, momentálne na pozícii Senior Creative Technologist. 

 

 

Kedy ste prvýkrát začali uvažovať nad odchodom z vášho rodného kraja? 

Počas práce v Bratislave som dostal pracovnú ponuku v Nemecku. Veľmi som to neplánoval, išiel som zo 
zaujímavosti na pracovný pohovor a ponúkli mi miesto. Povedal som si, že je to zaujímavá ponuka a príležitosť. V 
tom čase sa totiž ešte nedalo ísť do Nemecka pracovať tak jednoducho ako teraz. Zamestnávateľ musel vtedy 
vybaviť zelenú kartu a zabezpečiť určitú výšku príjmu.   

1.  

 

Aká bola reakcia vašej rodiny? 

Na túto otázku som sa spýtal priamo mamky a napísala toto:  „Bolo nám veľmi smutno, že syn musel odísť za 
prácou do zahraničia, ale sme si museli zvyknúť na tento stav;  synove rozhodnutie sme akceptovali. Občas sme 
si telefonovali, boli sme informovaní, ako žije, ako sa mu darí, resp. aj nedarí - či je šťastný.  Úspechy v práci nás 
tešili, boli sme hrdí, že sa mu darí, že sa vie postaviť na vlastné nohy v zahraničí, bez pomoci najbližších.  Po 
odchode do Anglicka a zavedení techniky – internetového pripojenia  - sme v spojení takmer denne, takže  
vzdialenosť už nie je až taký problém, vieme sa porozprávať, poradiť, vidieť – občas ! ... zvykli sme si, že sa 
nemôžeme stretávať, ale o sebe vieme takmer všetko...“ 

 Neboli začiatky ťažké - bez rodiny, priateľov, na mieste, kde ste boli cudzincom? 

Začiatky ťažké rozhodne boli, aj keď väčšina zamestnancov v prvej firme (Adebus), kde som pracoval, bolo 
naverbovaných práve zo Slovenska a Česka. Navzájom sme si pomáhali a komunikovali v rodnej reči, po 
nemecky som vtedy vedel len málo. S kolegami sme sa pomerne často navštevovali a niekedy usporiadali 
spoločné podujatia. Ubytovanie a cestu do práce zabezpečil a plne hradil zamestnávateľ. Na nešťastie sa firma 
Adebus  dostala do finančných ťažkostí a sľubovanú výplatu za posledných pár mesiacov som nikdy nedostal. 
Problémom zostalo ubytovanie, ktoré firma prestala hradiť a majiteľ bytu začal požadovať zaplatenie nájmu od 
nás, hoci nájomná zmluva bola medzi zamestnávateľom  a majiteľom bytu.  Musel som odtiaľ doslova utiecť, lebo 
majiteľ sa mi vyhrážal skonfiškovaním osobných vecí ako náhradu za nezaplatené nájomné. Pár týždňov som 
potom býval u  kamarátov vo Frankurte, kým som si našiel novú prácu. 

Ako často sa vraciate domov? 

Počas pobytu v Nemecku to bolo pravidelne raz za rok, potom po presťahovaní do Anglicka a  skrachovaní Sky 
Europe, to bolo už menej. Raz sme, myslím, neboli doma skoro 3 roky. Hoci samotný let z Londýna do Bratislavy 
trvá len niečo okolo dvoch hodín, je potrebné k tomu pripočítať 200km cestu na londýnske letisko, čakanie na let, 
taktiež  takmer 5 hodinovú cestu vlakom z Bratislavy do Popradu a potom samotnú cestu do Dlhej Lúky. Takže 
nakoniec človek precestuje celý deň. Mám priateľov, ktorí chodia z Anglicka na Slovensko autom, ale túto 
možnosť som ešte nevyskúšal. Zdá sa mi to riadne ďaleko a navyše šoférovať na Slovensku v aute s volantom na 
opačnej strane ma veľmi neláka. Dúfame, že čoskoro začne znovu  fungovať spojenie Londýn - Poprad! 

 
Čo je pre vás najkrajšou spomienkou spojenou s vašou rodnou obcou? 

Najkrajšie sú samozrejme spomienky na rodinu a náš dom, dvor a okolie. Keď sa vrátim po dlhom čase domov, je 
príjemné sa poprechádzať po dedine a zistiť, čo sa zmenilo, čo ostalo také, ako si to pamätám. Mám rád miesta, 
kde sme sa zvykli hrávať ako deti, ako napríklad Hôrka, alebo časť popri Lehotskom potoku, smerom na ihrisko.  

Alebo skočiť na pokec do Šramov . 
Autor: Michaela Podolinská 
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Heather Webberová 

ZAMILOVANÍ AŽ PO UŠI 

 

Zo sladkého romantického príbehu 
sa vykľula romantická detektívka. 
Nedajte sa oklamať názvom, ani 
tým, že ide o zoznamovaciu 
agentúru Valentín. Samozrejme, 
správnu dávku romantiky to má, 
ale vražda do deja zapadne veľmi 
ľahko. Je to síce nečakané 
uprostred sladkého deja, ale 
rozuzlenie je porovnateľné 
s detektívkami Agathy Christie či 
Mary Higgins Clarkovej. Jediné, čo 
ma sklamalo, je neuzavretý koniec, 
ale s tým som mohla rátať pri 
románe na pokračovanie. 
Odporúčam pre milovníkov 
romantiky, ale aj pre nadšencov 
detektívnych prípadov, ktorým 
nevadí jemne romantický nádych. 

 

Amber Vanová 

ZAĽÚBENÝ ZÁPISNÍK 

 

Možno až presladený príbeh pre 
mladšie ročníky. Hovorí sa, nesúď 
knihu podľa obalu, ale v tomto prípade 
už z obalu bolo jasné, že ide o knihu 
pre dievčatá vo veku 8 až 15 rokov. 
Hlavná hrdinka bola mladá, prežívala 
lásku, akú asi v reálnom svete 
prežívajú mladé ženy vyspelejšieho 
veku. Možno práve prílišná nereálnosť 
ubrala z celkového dojmu z knihy. 
Príbeh to  nebol zlý, len to bol skôr taký 
typický sladký hollywoodský príbeh 
spracovaný v knižnej podobe. 
Samozrejme, táto kniha mala určite aj 
pozitívne stránky, napríklad práve tie 
mladšie dievčatká sa môžu poučiť 
a pochopiť, že nie každá láska je tá 
pravá a hlavne nie každý chlap je 
dobrý chlap.  

 

 

Agatha Christie 

VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESE 

 

Najlepšia autorka detektívnych 
románov nesklamala ani touto 
knihou. Síce nejde o najnovší 
príbeh, dokonca bol spracovaný 
aj na filmovom pláne, no určite  
stojí za to. Vystupuje tu aj 
obľúbený hrdina – detektív 
Hercule Poirot, ktorý vyrieši 
každú záhadu. A tak je to aj v 
tomto prípade. Detektívky sú 
zaujímavé práve preto, lebo od 
začiatku dokážu strhnúť 
a vtiahnuť do deja aj čitateľov. 
Hľadáme vinníka, vraha či 
zlodeja, hráme sa na detektíva, 
sme presvedčení, že za všetko 
môže záhradník. Málokedy som 
sa v príbehu Agathy Christie tak 
mýlila. Príbeh sa dokázal tak 
zvrátiť, že som si nebola istá, či 
sama autorka vedela, kto je 
skutočný vrah. Dokonalé 
spracovanie, dokonalý príbeh, 
odporúčam pre každého čitateľa, 
ktorý miluje skvelú detektívku. 

 literatúru.  

 

....vybrané zo školskej knižnice 

Autor: Michaela Podolinská 

 

SÚŤAŽ 

Správne vyriešené sudoku posielajte na adresu zsmdl@centrum.sk, alebo 
vložte do schránky Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúky do 15. septembra 2012. 
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Téma mesiaca 

MLÁDEŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mladý človek je zvláštny tvor. Prechádza rôznymi obdobiami svojho pestrého života a nadobúda nové 

skúsenosti. Dospelí ľudia sa často nad nimi zamýšľajú. Tvrdia, že dnešná mládež je skazená. Väčšina tínedžerov 

pred pol storočím bola niečím výnimočná. Slušnosť patrila medzi ich najzákladnejšie vlastnosti. Je pravda, že na 

to mali vhodné prostredie. Okolie dosť vplýva na človeka, či už je mladý alebo starý. 

 Ale aká je vlastne mládež dnes? Životy týchto „púčikov“ sprevádza takmer dokonalá technika 21. storočia 

a každodenný stereotyp. Dieťa príde domov zo školy, sadne si k počítaču, kde presedí celý deň. V horšom prípade 

dieťa do školy ani nejde a stáva sa z neho záškolák. No dieťa sa aj naďalej vyvíja. Postupne mu ľudia ponúkajú 

cigarety, alkohol a drogy. Pravdaže, nie všetci tieto veci prijmú.  A práve tu sa dostávame ku koreňu tohto 

problému. Myslím si, že za všetkými týmito prípadmi je vplyv iných ľudí, médií a okolia. Dnes nie je problém vidieť 

poobede v televízii vraždy, bitky, násilie či sex. Takéto veci by mali byť pre deti stále tabu.  Žiaľ, dnešné deti 

vyrastajú práve na takomto princípe. Česť výnimkám!  

 Vždy krútim hlavou nad dnešnými dievčatami. Často vidieť mladé dievčatá, ktoré nemajú ani občianske 

preukazy, s cigaretou. Hrozné na to iba pomyslieť. Dievča by malo voňať ako voňavka, nie ako cigarety! Sama 

patrím medzi pojašené „pubertiačky“, ale nikdy by som do rúk nevzala cigarety a alkohol. Takýto ľudia zrejme 

nemajú čím zaujať a myslia si, že sú, ako sa hovorí, „in“. Stojím si za svojím názorom, že presne takáto mládež je 

aj u nás v obci. Stretávajú sa v krčme, zanedbávajú školu a ich slovník je prevažne vulgárny. Samozrejme, že sú 

aj slušní mladí ľudia, no tých je podstatne menej.  

 Preto dúfam, že sa doba zmení. Že z našej skromnej planéty sa aspoň na chvíľu vytratí všetka zloba a my 

zas budeme žiť ako slušní občania. 

 
Autor: Ľuboslava Kubasková VÝROKY SLÁVNYCH  

 Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil 
nečestné metódy. Albert Einstein   

 Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu 
nie je žiadny vietor priaznivý. Seneca   

 Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu. J. P. Sartre   

 Keď nevieš, kam kráčaš, možno prídeš niekam inam. 
Laurence J. Peter   

 Šanca zaklope na dvere častejšie, ako si človek 
myslí, ale väčšinou nie je nikto doma. Will Rogers   

 Nestrácajte čas hľadaním prekážok tam, kde žiadne 
nie sú. Franz Kafka   

 Kvalita je najpresnejšou mierou všetkých vecí. 
Aristoteles   

 

 

 
VIETE, ŽE... 

 Istanbul je jediným mestom na svete, ktoré 
sa rozprestiera na dvoch svetadieloch? 

 Reykjavík je najsevernejšie položené hlavné 
mesto na svete? 

 Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie 
metropoly v Európe? 

 Človek sa denne nadýchne v priemere 23.000 
krát 
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KAM NA VÝLET? 
Banská Štiavnica 
Leží medzi lesmi Štiavnických vrchov a je zapísaná do 
zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Je to jedno z najkrajších miest v našej 
krajine. Nájdete tu množstvo historických pamiatok ale 
i prírodných krás – Starý Zámok, Nový Zámok, 
Botanická záhrada, Ružová ulica, Trojičné námestie, 
Kalvária, Piargská brána, Radnica a Kostol sv. 
Kataríny. Banská Štiavnica ponúka mnoho kultúrnych 
podujatí – môžem spomenúť festival Osmidiv, 
Salamandrový sprievod a rôzne iné podujatia. Veľmi 
lákavá je aj noc na Starom zámku, kde môžete zažiť 
nočné divadelné prehliadky a pod rúškom noci 
poodhalíte tajomstvá Starého zámku a templárov.  

Autobusové spojenie: 
Mur. Dlhá Lúka – Zvolen  5.46 – 8.34 
Zvolen – Banská Štiavnica      (3) 9.10 – 9.50  

Autobusové spojenie: 
Banská Štiavnica – Zvolen  16.30 – 17.15 
Zvolen – Mur. Dlhá Lúka        (9) 17.50 – 20.24 
 

Fiľakovo 

Mestečko blízko našich južných susedov. Všade, kam 
sa pohnete, počujete maďarský jazyk, ale to vám určite 
nezabráni vychutnávať si krásy, ktoré vám toto mesto 
ponúka. Medzi jeho hlavné špecifiká patrí Fiľakovský 
hrad z 12. storočia. Obývalo ho mnoho panských 
rodov, ale medzi najznámejších pánov patrí Matúš Čák 
Trenčiansky či Matej Korvín. Odkedy v  roku 1682 hrad 
vyhorel, ostala z neho len čiastočne zrekonštruovaná 
zrúcanina hradu. 8. septembra 1999 bol v spolupráci s 
Chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina 
otvorený na hrade náučný chodník, ktorý okrem 
histórie hradu približuje aj zaujímavú geologickú 
minulosť hradného vrchu 

 

OTVÁRACIE  HODINY:                                                              
15. marec – 15. november: pondelok až nedeľa od 10.00 
do 18.00                                 
CENNÍK                                                        
návštevníci od 27 do 61 rokov 3 €                                        

fotografovanie a nahrávanie videa v priestoroch stálej 
expozície 1,50  €                                                                     
sprievodcovská služba 4 € 

 Autobusové spojenie: 
Mur. Dlhá Lúka . Rimavská Sobota  5.46 – 6.55 
Osobný vlak: 
Rimavská Sobota – Fiľakovo   7.02 – 8.00 

Osobný vlak: 
Fiľakovo – Lučenec   18.22 – 18.41 
Autobusové spojenie: 
Lučenec – Mur. Dlhá Lúka     (3) 18.47 – 20.24  

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Slovensko je vo svete známe svojou nádhernou 
prírodou. V Slovenskom Rudohorí sa nachádza veľmi 
vzácna Ochtinská aragonitová jaskyňa. Myslím si, že je 
to výborný tip na výlet. Keďže je teraz veľmi horúco, 
jaskyňa vás príjemne schladí. Z našej obce je 
vzdialená asi 23 km. Takže aj keď máte so sebou 
malých drobcov, nebude to problém, pretože cesta nie 
je dlhá. Dĺžka jaskyne je 585 metrov a patrí do 
svetového dedičstva UNESCO. Teplota vzduchu sa 
tam pohybuje od 7,2°C do 7,8°C a prehliadka jaskyne 
trvá tridsať minút. Strop jaskyne je zdobený 
jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. 
Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi 
málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v 
celosvetovom meradle. V jaskyni nie je bez zakúpenia 
povolenia dovolené fotografovať. 

CENNÍK: Dospelí 6€, študenti 5€, deti 3€, fotenie 10€.                       
OTVÁRACIE HODINY: V pondelok je vždy zatvorené, 
ostatné dni sú v prevádzke – august: od 9.00 do 16.00 sú 
vstupy každú celú hodinu, v septembri sú vstupy o 9.30, 
11.00, 12.30, 14.00.. 

 
Autobusové spojenie: 
Mur. Dlhá Lúka – Revúca  7.19 – 7.25 
Revúca – Gočaltovo, Hrádok (4) 7.30 – 8.02 
 
Autobusové spojenie: 
Gočaltovo, Hrádok – Revúca  13.39 – 14.05 
Revúca – Mur. Dlhá Lúka  14.20 – 14.25 

Autor: Michaela Podolinská, Ľuboslava Kubasková 
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 REDAKČNÁ RADA 

 

MONIKA PODOLINSKÁ 

Som obyčajná mama troch detí, 

moja práca je mojím koníčkom. 

Nadovšetko milujem svoju 

rodinu, náš dom a psa. Pracujem 

ako učiteľka na prvom stupni 

základnej školy. 

 

MICHAELA PODOLINSKÁ 

Som študentkou Katolíckej 

univerzity v Ružomberku s 

divokou kombináciou anglický 

jazyk a slovenský jazyk. Cez leto 

pracujem ako animátorka v 

detských táboroch a táto práca 

ma dokonale napĺňa. Milujem 

príjemnú hudbu a dobrú knihu. 

 

ĽUBOSLAVA KUBASKOVÁ 

Som úspešnou bloggerkou 

melancholickej povahy, 

študentka Gymnázia M. 

Kukučína v Revúcej. Typický 

introvert, ktorý sníva často 

s otvorenými očami a zabúda 

vnímať realitu. Venujem sa 

astrálnej projekcii a v budúcnosti 

by som chcela vyštudovať 

medicínu. 

  

ANKETA  

Zaujímal by nás aj váš názor. Svoje pripomienky  alebo otázky posielajte 

na adresu: zsmdl@centrum.sk do 15.septembra 2012. Tiež by sme boli 

radi, keby ste nám odpovedali na nasledujúce otázky:  

1. Páči sa vám názov – Dlholúcke zvesti, alebo by ste naše noviny 

nazvali inak?  

2. Aké rubriky alebo informácie by ste ešte privítali v ďalšom čísle?  

 

 

 

 

Užitočné informácie:  

 plán zberu odpadu na mesiac september: 

4. septembra TKO (tuhý komunálny odpad) 

7. septembra SKLO 

18. septembra TKO 

18. septembra PLASTY 

od 25. júla je na Obecnom úrade zriadené zberné miesto na  použité batérie 

a akumulátory 

 užitočné telefónne čísla a kontakty: 

058/4881 033 – Obecný úrad v Muránskej Dlhej Lúke 

0905 425 349 – starosta obce Ing. Marek Nosko 

058/4833 333 – Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca 

058/442 16 92 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OZ 

0850 111 363 – Zákaznícka linka SPP 

brokes@sadlc.sk – Ing. Miroslav Brokeš, vedúci prevádzkarne SAD Revúca 

 

 

 

Tento projekt sa 

uskutočnil vďaka 

grantovému programu 

Šanca pre váš región 

Nadácie Orange. 

RECEPTY 

Slivky v slanine 

Čo potrebujeme: sušené slivky,  slaninu, olej na panvicu alebo fritovací 

hrniec,  špáradlá  

 
Slaninu nakrájame na plátky a sušené slivky necháme chvíľu napučať vo 
vlažnej vode. Potom ich osušíme a zabalíme do plátkov slaniny, pre 
udržanie slaniny prepichneme špáradlom a dáme opekať na panvicu 
alebo do fritézy. Pre dosiahnutie delikátnejšej chuti môžeme do každej 
slivky pridať mandľu 

Nutela 

Čo potrebujeme: 1 kg sliviek, 1 kg cukru, 1 vanilku, 25 dkg kakaa, mleté 

orechy  
 

Slivky umyjeme, vykôstkujeme a zasypeme cukrom. Necháme stáť 24 
hodín. Občas premiešame. Potom rozmixujeme a pridáme vanilku, kakao 
a orechy. Dobre vymiešame a môžeme trochu prihriať. Dáme do pohárov 
a sterilizujeme 20 min. na 80° C.  

 

 


