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Dlholúcke zvesti 
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Okresné športové hry seniorov 
v Muránskej Dlhej Lúke 

15. máj 2013 
Po úspešnej účasti na minuloročných športových hrách seniorov v Revúcej sa 
naši aktívni členovia JDS rozhodli zorganizovať tento ročník práve v našej obci. 
Športovci sa predstavia v týchto disciplínach: 

Muži 
1. Hod granátom 
2. Vrh guľou 
3. Stolný tenis 
4. Beh na 60 m 
5.Beh na 250 m 
6. Kop na bránku 
7. Streľba zo vzduchovky 

Ženy 
1. Hod loptičkou na cieľ 
2. Hod váľkom do diaľky 
3. Stolný tenis 
4. Beh na 50 m 
5. Beh na 200 m 
6. Kop na bránku 
7. Streľba zo vzduchovky 

Neváhajte a príďte povzbudiť športovcov. Nech je absolútnym víťazom športový 
duch, hra v duchu fair-play, šikovnosť, odvaha a chuť zabaviť sa!   

Uznesenia 
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej 

Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 09. 04. 2013 
 
K bodu 1.: Zahájenie 
Uznesenie č. 123/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce 
Muránska Dlhá Lúka 
K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 
Uznesenie č. 124/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje do návrhovej komisie Ing. Jankovičovú a p. 
Máteovú. 
K bodu 3.:Voľba overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 125/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Šablatúrovú 
a p. Kvetka . 
 K bodu 5.: Schválenie záverečného účtu obce za rok 
2012 
Uznesenie č. 126/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje záverečný účet obce Muránska Dlhá Lúka za 
rok 2012 
K bodu 6.: Schválenie dodatku k zmluve s JUDr. Jana 
Valachová 
Uznesenie č. 127/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje dodatok č.1 (200 € ročne) k zmluve s JUDr. 
Jana Valachová 
 

K bodu 7.: Schválenie zmluvy o vedení účtovníctva 
Uznesenie č. 128/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje zmluvu o vedení účtovníctva s Vedieme 
účtovníctvo s.r.o. 
K bodu 8.: Schválenie VZN o CvČ 
Uznesenie č. 129/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje VZN č.1/2013 o centrách voľného času (80 
€ pre dieťa na rok) 
K bodu 9.: Schválenie nájomnej zmluvy – stará 
požiarna zbrojnica 
Uznesenie č. 130/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje nájomnú zmluvu s Lýdiou Knoppovou 
o „starej požiarnej zbrojnici“ na 20 € ročne 
K bodu 10.: Schválenie dotácie pre :  
a) občianske združenie 
b) ŠK MDL 
Uznesenie č. 131/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje dotáciu 200 € Občianskemu združeniu 
Rúbanka 
Uznesenie č. 132/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje dotáciu 500 € na činnosť Športového klubu 
Muránska Dlhá Lúka 
K bodu 11.: Prejednanie žiadosti p. Dušana Volka 
Uznesenie č. 126/9/4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
neschvaľuje žiadosť p. Volka na odkúpenie Vario 
systém ( malotraktor) 
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 Zbor pre občianske záležitosti 

 Dňa 22. apríla 2012 sa uskutočnila 

premiérová akcia novovzniknutého Zboru pre 

občianske záležitosti v našej obci. Po 

niekoľkoročnej odmlke sa tak obnovila ďalšia 

tradícia. Starosta obce sa už dlhší čas pohrával 

s myšlienkou vytvoriť ZPOZ, no nenašiel nijakého 

dobrovoľníka, ktorý by  sa na to podujal. Chcelo to 

hlavne čas a konkrétnu predstavu. Predsedníčkou 

a hlavnou iniciátorkou sa stala pani Janka Máteová 

a ďalšími členkami sú p. Želmíra Štefanková, p. 

Anna Rusňáková, Ing. Mária Jankovičová, Ing. 

Mária Šablatúrová a Mgr. Monika Podolinská. 

 Jednotlivé akcie sa konajú raz za štvrťrok, 

pozývame oslávencov, ktorí sa za uplynulé tri 

mesiace dožili krásneho okrúhleho jubilea.  

Spodná veková hranica je 50 rokov. Okrem toho 

vítame do života aj novonarodených 

spoluobčanov. Slávnosť sa koná v Obradnej sieni 

Obecného úradu v Muránskej Dlhej Lúke a  

jubilantom zasielame oficiálne pozvánky. Zápis 

v Pamätnej knihe a spomienkový darček bude 

navždy pripomínať túto udalosť. Na obrad sú vždy 

pozvaní aj rodinní príslušníci a po oficiálnej časti 

a slávnostnom prípitku nasleduje malé 

občerstvenie vo vyzdobenej jedálni. Posedenie 

v priateľskej atmosfére, v kruhu najbližších či 

rovesníkov trvá aj niekoľko hodín. Nás to ale  teší, 

pretože to svedčí o tom, že sa pozvaní v našej 

spoločnosti dobre cítia. 

Monika Podolinská 

 

 

  

 

Viete, že... 

 koncom minulého roka vzniklo v našej obci Občianske združenie Rúbanka 
 22. marca 2013 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza ďalšieho občianskeho združenia OZ  Športový klub 

Muránska Dlhá Lúka 
 14. apríla.2013 sa v Evanjelickom kostole v Muránskej Dlhej Lúke uskutočnila inštalácia nového 

evanjelického farára Mgr. Dušana Hrivnáka.  
 Školská knižnica má viac ako 60 nových členov a knižné novinky, ktoré nám môže závidieť nejedna 

knižnica v širokom okolí 
 novinkou v posilňovni je lezecká stena s tromi stupňami náročnosti  a  je denne v prevádzke 
 Materská škola v Muránskej Dlhej Lúke má svoju stránku na www.facebook.com  
 žiaci tretieho a štvrtého ročníka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke napísali už svoju druhú „knižku“ 

o obci, najnovšia má názov Žijeme medzi vami a približuje život Rómov v našej obci 
 

http://www.facebook.com/
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Regionálna prehliadka skupín seniorov 2013 
Dňa 10. apríla 2013 sa spevácka skupina Poľan z našej obce zúčastnila regionálneho vystúpenia 

v Brezne. Vedúcou skupiny je od jej vzniku v auguste 2012 pani Emília Ďurejová a súbor má 21 členov. 
Na tomto vystúpení reprezentovali náš okres aj mesto Revúca so speváckym súborom Úsvit a obec 
Muráň so súborom Levenda. Okrem nášho okresu sa predstavili aj zástupcovia okresov Brezno a Banská 
Bystrica. Spolu vystúpilo 9 speváckych skupín seniorov.  

Súbor Poľan je ešte veľmi mladý, nakoľko funguje len pár mesiacov. Prvýkrát sa predstavil 
obecenstvu na Dňoch Mikroregiónu  Muránska planina v našej obci. Druhé vystúpenie mali na Stretnutí 
troch generácií v MsKS v Revúcej a naše tretie vystúpenie bolo naozaj veľmi úspešné. Okresná 
predsedníčka JDS  p. Zuzana Homoliaková nás vybrala na krajskú spevácku súťaž do Zvolena, ktorá sa 
uskutoční dňa 7. mája 2013 v Dome kultúry. Účasť na tomto podujatí  sponzorsky zabezpečuje Obecný 
úrad v Muránskej Dlhej Lúke.  

          Jozef Kubaško 
 

   

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
 Hneď po skončení II. svetovej vojny si každý, 
kto prežil, pomyslel, že na ten šťastný okamih nikdy 
nezabudne. No prešlo menej ako 70 rokov, a tých, 
čo si spomenú, je ako šafranu. Zabudli, alebo len 
chcú zabudnúť. No dnešná generácia ani len netuší, 
čo bolo Slovenské národné povstanie, kde sa 
odohrali najväčšie protifašistické boje, aký význam 
mala v čase vojny Veľká Lúka, letisko Tri duby... 
 Na základe Vianočnej dohody v roku 
1943 – 44 Slovenskej národnej rady vznikol 
Odboj proti fašizmu na Slovensku a jeho 
vyvrcholením bolo Slovenské národné 
povstanie dňa 29. augusta 1944 vyhlásené 
v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici prof. 
Sárom. V roku 1945 vznikla organizácia 
Československý zväz protifašistických  
bojovníkov ako odkaz hrdinov padlých v SNP 
a úcta tým, ktorí pomáhali a prežili. Aby sa už 
nikdy viac neopakovali hrôzy vojny, ktoré 
spôsobil fašizmus. Preto aj dnes musíme 
hovoriť mladej generácii... „Národ, ktorý si 
neváži svoju minulosť a nie je hrdý na svojich 
predkov, nie je hoden budúcnosti.“ 
 Aj v našej obci je aktívna ZO PB, ktorá 
má toho času 15 členov a je súčasťou ZO 
v Muráni.  Naši členovia si každoročne 
pripomínajú oslobodenie obce, ukončenie II. 
svetovej vojny a Slovenské národné povstanie. 
ZO realizuje aj rôzne vzdelávacie aktivity nielen 
na základných, ale aj stredných školách.  
 

Pozvánka na podujatie 
 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
v našej obci usporiada 2. ročník Pochodu vďaky pri 
ukončení II. svetovej vojny na Veľkej lúke. Akcia sa 
uskutoční 8. mája 2013 o 11. 00 pri pamätníku na 
Veľkej Lúke.  
 
Program:  
1. Hymna SR 
2. Báseň 
3. Prejav predsedu ZO Protifašistických bojovníkov 
p. J. Kubaška 
4. Položenie venca 
Čestnú stráž budú držať príslušníci Polície SR.  
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Jana Benková  

Máš čo si chcel miláčik      

  

Ďalší román pre ženy, pri ktorom budú tiecť slzy 

potokom. Tentoraz ale s menšou obmenou, 

budú to slzy od smiechu. Po dočítaní som mala 

„svalovku“ na bruchu ešte asi tri dni. Potvrdzuje 

sa tu stará dobrá pravda: Ženský rozum vždy 

zvíťazí nad tým mužským. Niekedy k tomu stačí 

krása, dôvtip, inteligencia a skvelí priatelia. Keď 

sa toto všetko stretne v jednom príbehu, 

nemôže z toho vzniknúť nič iné len „román do 

kabelky“. Okrem sladkastej príchute pomsty sa 

tu dočítate trefný popis života mladých 

podnikateľov a politikov. Celkový dojem ničí len 

menej reálny záver, ale nikdy neviete, čo všetko 

sa v skutočnosti môže stať, kým to sami 

nezažijete. Muž by povedal: „Ďalší príbeh 

nejakej zatrpknutej ženskej,“ ja hovorím: „Ďalší 

tragikomický obraz dnešnej doby.“ 

 

Vladimíra Galková 

Tancovali päť septembrov  

 

Túto knihu som očakávala niekoľko mesiacov. Ktorý 

mladý človek by si nechcel prečítať príbeh života na 

vysokej škole? Je zaujímavé zhrnúť päť rokov 

života do tristo strán, tobôž, keď je kniha vydávaná 

ako realistický príbeh. So všetkou úctou 

k spisovateľke si dovolím tvrdiť, že tam bola viac 

nereálneho ako reálneho. Keby to bola skutočná 

spoveď vysokoškolákov, asi by dotyční študenti 

vysokú školu (ich zameranie) nikdy neskončili. 

Alkohol, sex, drogy. Ale tento život nie je len o tom. 

Po prvých stranách som si povedala dosť! To som 

si radšej prečítala statusy na sociálnej sieti ako túto 

knihu. Ale moja zvedavosť zvíťazila a prišla som až 

na koniec knihy. Strácala som sa každou stranou 

viac a viac. Koniec bol smutný a myšlienkou aj 

reálny. Možno celkový dojem pokazili vysoké 

očakávania. No keby som mala túto knihu niekam 

zaradiť, nie som si istá, či by to bol nereálny 

skutočný príbeh alebo nevydarená fikcia.  

 
Mary Higgins Clark  

Kde si teraz?  

 

Autorka knihy patrí k jedným z najlepších autorov 

kriminálnych príbehov. Oceňujem na nej schopnosť 

každý príbeh spraviť iný aj bez toho, aby mala svoju 

typickú črtu – detektív, postavy,... Každý príbeh je 

niečím iný, no napriek tomu čitateľa nudiť nebude. 

Táto kniha je ako jednohubka, pokiaľ ju nezhltnete na 

jeden krát, nezaspíte. Skvele premyslený prípad 

s nečakaným záverom. Samozrejme, pre slabšie 

povahy je to až prisilný dúšok kávy. Kto má rád 

adrenalín, nech neváha a po knihe siahne. Ak by mal 

niekto slzy na krajíčku, povedzte si: „Je to len kniha!“  

Od prvých riadkov príbehu som sa vžila do roly 

vyšetrovateľky, no pochopila som, že by som ako 

detektívka asi neuspela. Určite ma to však neodradilo 

od čítania, pretože práve to vyvrcholenie prispieva 

k takému precíznemu spracovaniu knihy.  

 

 

 

 

Vedeli ste, že Školská knižnica v našej obci je otvorená aj v sobotu? Radi Vás v nej 

privítame v čase od 10.00 do 11.30 hod. 
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Čo sme našli v starých záznamoch... 
 

 V školskom roku 1958/59 je zapísaných celkom 79 žiakov. Vyučuje sa v dvoch triedach. 
Dochádzka do školy je dobrá. 

 
 V školskom roku 1962/63 má škola zapísaných 108 žiakov, z ktorých 4 prepadli a 6 sú 

neklasifikovaní. 
 

 Nové voľby poslancov MNV sa konali 14.6.1964. Vo voľbách boli dodržané všetky ustanovenia 
zákona o voľbách do národných výborov. Príslušní kandidáti Národného frontu obdržali 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Volieb sa zúčastnilo 616 voličov. Takto bolo právoplatne 
zvolených všetkých 27 kandidátov NF. Jedným z plánov do ďalšieho volebného obdobia bolo aj 
zavedenie elektrického prúdu do  osady.  

 
 Činnosť výboru žien v našej obci v roku 1966 bola zameraná okrem iného aj na stav 

hygieny v cigánskej osade a na dochádzku detí cigánskeho pôvodu do školy. Z toho 
istého roku (šk. rok 1966/67) sme našli záznam: Aj keď výchovno-vyučovacia práca na 
škole by sa dala hodnotiť kladne, problematika výchovy a vzdelávania žiakov cigánskeho 
pôvodu neuspokojuje. 

 
Čo sme našli v aktuálnych záznamoch... 

 

 V obci Muránska Dlhá Lúka sa tradične pestuje 

odroda jabĺk (voláme ich vinické), ktoré v našom prostredí 

(vysoká hladina spodnej vody vďaka riečnej nive) majú 

vysoký obsah štiav. Jedná sa o pôvodnú jedinečnú odrodu. 

Pre vysoký obsah štiav sú veľmi vhodné na výrobu muštov, 

sirupov, jablkového vína, prípadne pálenky. Spracovanie 

ovocia v našej obci posledné desaťročia veľmi upadlo a 

vlastníci záhrad prestali mať záujem o obnovu vysadením 

nových ovocných stromov. Naša obec je pritom vystavaná 

tak, že pri každom dome je pomerne veľká záhrada. 

Chceme preto aktivizovať našich občanov k zveľadeniu 

nášho životného prostredia formou obnovy opustených a 

spustnutých záhrad a ostatných pozemkov.  

 Po dohode s ovocinárskym podnikom 

AGROFRUCT, s.r.o. Čierna Voda sme pristúpili začiatkom 

januára k odberu vrúbľov z posledných starých stromov v 

obci z tejto odrody. Zber previedli aktívni občania pod 

vedením Petra Mriňáka. V priebehu februára nám firma 

zaočkuje podpníky a koncom marca by sme si ich mali 

prevziať. Jednalo by sa o výrobu 600 ks štepencov jabloní z 

mládnikov našej pôvodnej odrody. Okrem toho by sme 

zakúpili ďalšie štepence pre našich občanov, ktorí by si ich 

cez obec objednali, podľa ponuky, ktorú ma firma 

zverejnenú na svojej stránke. Tieto štepence by boli potom 

predávané v priebehu apríla 2013. Predbežná cena za kus 

našich štepencov je 1,50 € a ostatné odrody podľa ponuky 

výrobcu AGROFRUCT. 

                      Ing. M. Nosko 

NÁVRAT K TRADÍCIÁM NAŠICH RODIČOV  

Často sa v spomienkach vraciame 
k tradíciám našich predkov, k tráveniu 
dlhých zimných večerov. Naše členky 
 ZO JDS sa rozhodli trošku tieto 
tradície oživiť a tak uvítali možnosť  
usporiadať páračkové popoludnie na 
evanjelickej fare v našej obci.  
Tohto podujatia po mnohých rokoch 
sa zúčastnilo 24 žien. 
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Plán zberu odpadu na máj a jún 2013 
 
7. máj   Plasty 2 

14. máj  Tuhý komunálny odpad 

17. máj  Sklo 

28. máj  Tuhý komunálny odpad 

11. jún  Tuhý komunálny odpad 

12. jún   Plasty 2 

14. jún  Sklo 

25. jún  Tuhý komunálny odpad 

CHCETE  VEDIEŤ  VIAC  O  ŽIVOTE  ZVIERAT V  PRÍRODE  ? 
Príďte na  jedinečné kultúrno-náučné podujatie svojho druhu na Slovensku 

DETSKÉ  DNI  SV.  HUBERTA 
19. a 20. júna 2013 do areálu svätoantonského kaštieľa, kde na Vás čaká:  

 
 Sokoliarstvo  
 Poľovnícka expozícia 
 Detské divadlo Legenda o Sv. Hubertovi 
 Hlasy vtákov a zveri 
 Stanovište „ Doskoč ako...!“ 
 Kŕmenie medveďa 
 Poľovnícki psíkovia a koník, na ktorom sa dá povoziť  
 Ako spolu žijú rastliny a zvieratá 
 Hádzanie „flinty do žita“ 
 Kto nosí rohy a kto parohy 
 Kŕmidlá 
 Laserová strelnica 
 Hudobné stanovište s trúbkou a lesnicou 
 Jaskyniarstvo 

 
 

 

O Marekovom Dvore  
 
Marekov Dvor je rodinné gazdovstvo, ktoré sa 
nachádza v lokalite Vrchy, okres Brezno. Vrchy, to 
sú tri obce: Sihla, Lom nad Rimavicou a Drábsko. 
Všetky ležia v nadmorskej výške okolo 1000 m. n. 
m. Gazdovstvo patrí pod obec Drábsko, časť 
Sedmák. Marekov Dvor vznikol v roku 1999 ako 
uskutočnená predstava rodiny Marekovcov.  
„My, Marekovci, sme 6-členná rodina. Chováme 
viac druhov hospodárskych zvierat a staráme sa o 
pôdu v bezprostredne blízkom okolí.  Na našom 
gazdovstve nájdete“ 

 kone - jazdecké služby  
 kravy – produkcia mlieka a syrov  
 drobné zvieratá: hydina, králiky, kozy, 

mačky, psy 

Sezóna u nás vzhľadom na klimatické podmienky 
trvá hlavne od mája do októbra. Je možné nás 
navštíviť i v ostatných mesiacoch, to však po 
vzájomnej dohode. 

 

T I P Y   N A  V Ý L E T 

Napísali o nás 
 
Tešte sa na nové turistické chodníky:  
V pláne sú dokonca aj odpočívadla na piknik! 
Sieť turistických chodníkov rozširuje v týchto 
dňoch samospráva Muránskej Dlhej Lúky v 
bezprostrednom okolí obce. Ako informoval 
starosta Marek Nosko, inšpiroval ich vlaňajší 
okresný turistický zraz seniorov. Na 
prechádzky po upravených chodníkoch začali 
chodiť častejšie aj domáci. 
Samospráva využíva na vychádzky kopec 
v bezprostrednej blízkosti obce. Chodníky 
kopú ľudia zamestnaní v rámci 
aktivačných prác. 
 

(prevzaté z revuca.dnes24.sk) 
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1.  Štát na severe Európy                            

2.  Nástroj na pribíjanie klincov       

3.  Slovenské mesto, známe výrobou liekov                                

4.  Požičať po anglicky       

5.  Slovenské mužské meno, meniny 23.8               

6.  Slovensko je členom Európskej ....      

7.  Slovný druh, ktorý môže byť nazývaný aj 

interjekciou                                                    

8.  Hazardná hra s kartami                                      

9.  Slovenské mužské meno, meniny 29.6                        

10. Slovenské ženské meno, meniny 2.4                 

11. Dopravný prostriedok (ktorý v našej dedine už 

nejazdí)                                              

12. Ročné obdobie                               

13. Hlavné mesto Bulharska                               

14. Názov článku, zároveň aj pútač                            

15. Beletrizovaná správa 

pomôcka: borrow 

B a z o v ý   s i r u p 
 
Ingrediencie 
Na 3 litre bazového sirupu nám 
treba: 
  20 kvetov bazy čiernej 
  2 litre vody 
  30 g kyseliny citrónovej  
  2 kg cukru 
Postup 
Kto sa s ohľadom na množstvo 
kvetov rozhodne robiť dvojnásobnú 
dávku, tak si všetky čísla môže 
vynásobiť dvojkou. Okrem cukru – 
ten stačí dať len 1,5 krát viac, teda 3 
kg. Sirup nie je taký sladký. 
Vodu uvaríme s kyselinou 
citrónovou, zalejeme ňou kvety bazy 
a necháme lúhovať 24 hodín. Potom 
ju precedíme a prevaríme s cukrom.  
Do fliaš to lejeme ešte horúce, 
pretože pri chladnutí sa v nich 
vytvorí podtlak a viečko nám pekne 
zaklapne. 
Takto isto sa dá postupovať aj pri 
výrobe lipového sirupu ale s tým 
rozdielom, že v pôvodnom recepte 
treba 20 kvetov bazy nahradiť 75 
kvetmi lipy. 

 

P ú p a v o v ý   m e d  
 
Ingrediencie 
500 kvetov púpavy 
2 litre vody 
2 kg cukru 
2 citróny 
 
Postup 
Nazbierame 500 kusov púpav aj so 
zelenou hlavičkou bez stopiek. Dôležité 
je, aby miesto zberu bolo čo najďalej od 
cesty. Hlávky zľahka oprášime, 
neumývame, aby sa nevymyl peľ. Kvety 
vložíme do veľkého hrnca, zalejeme 
vodou, pridáme nakrájané citróny 
a dáme variť. Po zovretí varíme ešte 
zhruba 15 minút, odstavíme, necháme 
vychladnúť a dáme do chladničky na 24 
hodín.  
Na druhý deň precedíme cez gázu, 
pridáme cukor a opäť varíme. Najprv asi 
30 minút na prudkom plameni, občas 
premiešame, znížime teplotu a varíme 
podľa potreby za občasného miešania 
ďalšiu hodinu. Hustotu skúšame 
a varíme podľa toho, aký hustý med 
chceme mať. 
Hotový horúci med plníme do suchých 
pohárov a obrátime hore dnom. Takto 
necháme odstáť do druhého dňa.  
 

 

 

 

 

Milí čitatelia! 
Prvý úspešný riešiteľ 
tajničky získa knižnú 
odmenu.  
Podeľte sa s Vašimi 
obľúbenými receptami 
a pošlite nám ich na 
adresu 
zsmdl@centrum.sk, 
alebo ich vhoďte do 
školskej poštovej 
schránky. MP 
 

mailto:zsmdl@centrum.sk
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M a m a 
 

Vie  o  nás  všetko. Viac,  než  mnohí  iní. 
A  napriek  tomu  nikdy  nesklame. 
A  nespomína  dlho  na  prečiny. 
O  kom  to  vravím?  Predsa  o  mame. 
 
Mama.  Ten  človek,  čo  najdlhšie  mlčí, 
keď  ublížia  mu  jeho najbližší. 
Po  každom  páde  znova  chodiť  učí. 
Po  každom  plači  znova  utíši. 
 
Mama.  Tá  večná  diakonka  skromná. 
Vyperie,  žehlí,  sedí  nad  šitím. 
Takejto  službe  nič  sa  nevyrovná. 
No  iný  život  bol  by  nebytím 
pre  ňu,  čo  tŕpne  pre  každý  náš  krôčik. 
A  dá  aj  to,  čo  sama  postráda. 
Srdcom  je  pri  nás,  kam  nevidia  oči. 
Nechce  nás  stratiť.  Veľmi  nerada. 
 
Preto  sa  bojí  snáď  viac,  než  by  chcela. 
Hádam  viac,  než  my  sami  o  seba. 
Snáď  myslíme  si,  že  by  nemusela 
a  že  nám  toľkej  lásky  netreba. 
 
Nech  neradí  a  nech  sa  nevyzvedá. 
A  vtedy  mnohí  sa môžu  poraniť, 
keď  rady  matky  za  lesk  sveta  predá. 
Mama  vždy  chcela  iba  ochrániť. 
 
Potom  snáď  tuší  utajenú  bolesť 
ukrytú  hlúpo  za  drzosť  a  chlad. 
Pridobre  pozná  naše  srdce  holé. 
Mama.  Ten  človek,  čo  vždy  vie  mať  rád. 
 
Prečo  to  často  prineskoro  zistím? 
Prečo  sa  stala  mnohým  privšedná? 
Tak  ako  breza  so  šumiacim  lístím, 
tak  ako  svetlo  každučkého  dňa, 
 
tak  samozrejmé,  že  ho  nevnímame. 
A  zabúdame  zaň  i  ďakovať. 
Ale  aj  jasný  musí  zhasnúť  plameň 
a  po   lete  raz  príde  inovať. 
 

Tak  vážme  si  ich,  kým  sú  medzi  nami. 
A  prosme  Boha,  nech  bdie  pri  nich  sám. 
Veď  by  sme  často  v svete  boli  sami 
bez  našich  dobrých  milujúcich  mám. 
 
A  tým  z  nich,  Bože,  čo  už  s  nami  nie  sú 
a   ktoré  kryje  tichá  čierna  zem, 
ktorým  len  sám  vieš  správnu  adresu 
tým  pošli  od  nás  tiché  -  ĎAKUJEM. 
 

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým 
mamám. Tento rok Deň matiek oslavujú 
v nedeľu 12. mája. Nezabudnime im 
pripomenúť, ako ich máme radi, čo pre nás 
znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za 
všetko, čo pre nás urobili! 

 

 Cyklistická sezóna o chvíľu začína 
 
12. máj 2013 
Časovka Gemerská Poloma - Súľová  
 
25. máj 2013 
Jarná klasika – Starý Smokovec 
 
30. jún 2013 
Tour de Volcano – Banská Bystrica 
 
15. – 16. jún 2013 
Bardejovský cyklistický víkend 
 
Chlapci, držíme vám palce! 
  

 

 

Z tvorby našich detí... 
 
Rodinný priateľ 
Otec je priateľ rodinný,  
no nehodí sa do každej rodiny. 
My ho všetci radi máme,  
keď prasiatku chlebík láme.  
Sadneme si na lavičku, 
pozeráme na mačičku. 
Rodina je svorka psov, 
veľa máme o nich snov. 
 
Jarný vitamín 
Tráva je už zelená, 
kľaknime na kolená, 
do kruhu si posadajme,  
o jari si zaspievajme. 
Jahôdku si odtrhnem, 
s radosťou sa zahryznem. 
 
Zeleninu, ovocie, to má každý rád, 
odteraz aj ja budem s ňou už kamarát. 
 
Sofia Czetnerová, 9 rokov 

 


