ROČNÍK XVI.  OBČASNÍK  FEBRUÁR 2015  ČÍSLO 1 ISSN 1210-0773  NEPREDAJNÉ

Z obsahu:

 Z rokovania Obecného zastupiteľstva
 Zo života v obci

 Fašiangy v Kokave
 Historické okienko

Foto: P. Vranský

Strana 2

Kokavské zvesti

február 2015

6. Žiadosť firmy Bonex Agro, s.r.o. so
Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa
16. decembra 2014 prerokovalo jednotlivé
body programu podľa pozvánky, ako i
ďalšie ústne a písomné návrhy na tomto
zasadnutí vznesené a rozhodlo takto:
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o plnení úloh z uznesenia č.
6/2014 OZ zo dňa 6.11.2014 s konštatovaním, že úlohy boli splnené v stanovených
termínoch.
2. Správu o činnosti obecnej rady od
ostatného zasadnutia OZ a o prijatých úlohách na rokovaní OR, ktoré sa konalo dňa
16. decembra 2014.
3. Odpovede na interpelácie poslancov
vznesené na predchádzajúcom riadnom
rokovaní OZ, na ktoré nebolo odpovedané
priamo.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli zaslané
včas.
5. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č. 2/2014,
VZN obce č. 3/2014, VZN obce č. 4/2014
neboli vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
6. Skutočnosť, že návrh programového
rozpočtu obce na rok 2015 a viacročný
rozpočet na roky 2016 – 2017 bol
v zákonom stanovenej lehote zverejnený
pred rokovaním OZ na úradnej tabuli
v dobe od 2.12.2014 do 16.12. 2014.
7. Informácie z rokovaní Zastupiteľstva
BBSK, Klubu starostov, Združenia Skládky
TKO, Mikroregiónu Sinec-Kokavsko
a MAS.
8. Informáciu o príprave, zabezpečení
a vykonaní referenda dňa 7. februára 2015.
9. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.
B/ SCHVAĽUJE

1. Program rokovania OZ podľa po-

zvánky a doplnenie programu rokovania
OZ
v bode Rôzne: doplniť body b/, c/.
b/ Návrh na schválenie občerstvenia
a stravovania počas rokovaní OR a OZ
c/ Informácia o príprave a zabezpečení
vykonania referenda
2. Predĺženie súčasných nájomných
zmlúv uzavretých obcou, ktorých platnosť
končila k 31.12.2014, na základe predlo-

žených žiadostí, za doterajších nájomných
podmienok pre nájomcov:
- Věroslava Poliačiková, Kokava n/R., KD
– Secon-Hand - na dobu do 31.12.2015
- Ivan Suchan, Kokava n/R., - byt na
ihrisku - na dobu do 31.12.2015
- Zdenka Nosáľová, Kokava n/R., - sklad
Rovienka - na dobu do 31.12.2015
- Jela Sujová, Kokava n/Rim., - Nám. 1.
mája 21 – rozl. tovar - na dobu do
28.02.2015
- Beáta Caganová, Kokava n/Rim., Kozmet. salón - KD - na dobu do
31.12.2015
- Bohumil Trvalec, Kokava n/Rim., - bufet
– šport. areál - na dobu do 31.12.2015
- Elif Saliji, Hnúšťa – zmrzlinový stánok,
Nám. 1.mája - na dobu do 31.12.2015
- Akzent media, s.r.o., Bratislava – reklamné panely - na dobu do 31.12.2015
- Médiapress, s.r.o., Lučenec – novinový
stánok - na dobu do 31.12.2015
- Jaroslav Chromek, Kokava n/R., - rozl.
tovar – Nám. 1. Mája - na dobu do
31.12.2015

3. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy

č. 2/2009 uzavretej obcou, ktorej platnosť
končila k 31.12.2014, na základe predloženej žiadosti na pozemok pod stánkom
rýchleho občestvenia pre nájomcu:
- Zdenka Nosáľová, Sídlisko Rovienka
1284/1, Kokava n/R., na dobu do
30.06.2015 a zníženie nájmu po dobu
neprevádzkovania stánku na čiastku 13,75
€/mesačne.
4. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy
uzavretej obcou, ktorej platnosť končí
k 17.3.2015, na základe predloženej žiadosti, za doterajších nájomných podmienok pre nájomcu:
- Jozef Pisoň, Kokava n/R., - Bar OÁZA terasa - na dobu do 31.12.2018
5. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy
uzavretej obcou, ktorej platnosť končí
k 30. 4. 2015, na základe predloženej žiadosti, za doterajších nájomných podmienok pre nájomcu:
- ABC Food Machinery, s.r.o., - sklad –
staré kino - na dobu do 31.12.2018

sídlom v Kokave nad Rimavicou, Partizánska 1, IČO: 47 448 415 , v zastúpení p.
Michaelou Bosmanovou, o prenájom
pozemku na prevádzkovanie novinového
stánku na sídlisku Rovienka za nasledovných podmienok:
- doba nájmu 2 roky, s prednostným právom na jeho predĺženie pri plnení nájomných podmienok
- ročné nájomné vo výške 17,00 €/m2 , t.j.
ročný nájom vo výške 170,00 € v zmysle
Zásad o hospodárení s majetkom obce.
7. Žiadosť OZ – KVOZ Láčho Drom so
sídlom Kokava nad Rimavicou, Huta 31,
v zastúpení p. Vladimírom Sendreiom,
o prenájom priestorov v Kultúrnom dome
/klubovňa/ vo výmere 60 m2 – na realizáciu dopytovo-orientovaného projektu
„Spolu pre ochranu zdravia, životného
prostredia a tvorbu komunitných aktivít
v MRK v obciach Kokava nad Rimavicou
a Zlatno“ na dobu určitú od 01.10.2014
do 30.09.2015 za týchto podmienok: cena
nájmu bola určená a schválená v zmysle
Zásad o hospodárení s majetkom obce
Kokava nad Rimavicou Obecným zastupiteľstvom v Kokave nad Rimavicou takto:
a) ročné nájomné za prenajatý nebytový
priestor vrátane nákladov na teplo
a energie, vo výmere 60 m2 x 20,00
€m2/rok = 1 200,00 €
b) mesačné nájomné je vo výške: 100,00
€
8. Žiadosť Ing. Zoltána Lukáča a manž.
Márie, rod. Károlyiovej, trvale bytom Lučenec, P. Tótha 1, o kúpu pozemku, ktorý
je vo vlastníctve obce, podľa predloženého
GP č. 35133856-133/2014, nachádzajúci
sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, na parc.
č. C KN 7400/442 vo výmere 24 m2, ostatné plochy, v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
ako priľahlú plochu k zastavanému pozemku v cene 10,00 €/m2, s podmienkou,
že návrh na vklad do Správy katastra
predloží kupujúci.
9. Žiadosť firmy TK dent, s.r.o, Kirejevská 1173/37, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 36 706 337, v zastúpení konateľkou
MUDr. Katarínou Tormovou, o kúpu
pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce,
podľa predloženého GP č. 4712469524/2014, nachádzajúci sa v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, na parc. č. CKN 7400/439
vo výmere 208 m2, zastavené plochy a
CKN 7400/440 vo výmere 1 m2, zastavané
plochy, v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako
priľahlú plochu k zastavanému pozemku
v cene 10,00 €/m2, s podmienkou, že návrh
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na vklad do Správy katastra predloží kupujúci.
10. Zámer prenajať nebytové priestory
nachádzajúce sa v Kokave nad Rimavicou,
Nám. 1. mája č.21, (predajňa textilu, obuvi), ktoré sú vo vlastníctve obce, vo výmere
76 m2 – formou verejno - obchodnej súťaže.
11. Podmienky na prenájom nebytových
priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obce,
nachádzajúce sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, v obytnom dome na Nám. 1. mája č.
21, vo výmere 76 m2 takto:
- minimálna cena za m2 – 14,00 €
- paušálne náklady na vodné, stočné
a režijné náklady – minimálne vo výške
100,00 €
- určitá doba nájmu – 1 rok
- do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú voči
obci ani organizáciám zriadených obcou
žiadne dlžoby
- účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených so súťažou
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne, ak
uzná za vhodné, aj všetky doručené návrhy. Je oprávnený vybrať si ten návrh,
ktorý bude pre vyhlasovateľa najvýhodnejší.
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu
v poradí, určenému výberovou komisiou,
ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem
o uzavretie nájomnej zmluvy, ďalej ak
nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15
dní od doručenia nájomnej zmluvy.
12. VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Kokava nad Rimavicou na rok 2015 - bez pripomienok.
13. VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
na území obce Kokava nad Rimavicou bez pripomienok.
14. VZN č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kokava nad Rimavicou bez pripomienok.
15. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Kokave nad Rimavicou a členov Zboru
pre občianske záležitosti, ktorým sa mení
s účinnosťou od 1.1.2015
- článok 2 , odst. 2 takto:
Za každú účasť na rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou
(ďalej len „OZ“) patrí odmena vo výške
25,00 €.
- článok 3, odst. 1 takto:
Poslancovi, ktorý je členom Obecnej rady
v Kokave nad Rimavicou (ďalej len „OR“),
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patrí k poslaneckej odmene podľa čl. 2
týchto „Zásad“ aj odmena za každú účasť
na rokovaní OR vo výške 25,00 €.
- článok 4 , odst. 1 takto
Poslancovi, ktorý je predsedom alebo členom komisie OZ, patrí k poslaneckej odmene podľa čl. 2 týchto „Zásad“ aj odmena vo
výške 7,00 € za každú účasť na zasadnutí
predmetnej komisie.
- článok 4, odst. 2 takto:
Členovi komisie – neposlancovi a garantovi
komisie patrí odmena vo výške 7,00 € za
každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
- článok 5 takto:
1) sobášiacemu za vykonanie sobášneho
aktu odmena vo výške 17,00 €
2) zástupcovi obce za vykonanie obradu
uvítania detí do života odmena vo výške
12,00 €
3) rečníkovi za vykonanie ostatných občianskych obradov /jubileá, zlaté svadby,
stretnutia rodákov, stretnutia v rámci
mesiaca úcty k starším a pod./ odmena vo
výške 10,00 €
4) matrikárke za vykonanie sobášneho
aktu odmena vo výške 12,00 €
5) matrikárke za vykonanie obradu uvítania detí do života odmena vo výške 10,00 €
6) matrikárke za prípravu a vykonanie
ostatných občianskych obradov /jubileá,
zlaté svadby, stretnutia rodákov, stretnutia
v rámci
mesiaca
úcty
k starším
a pod./odmena vo výške 10,00
7) členom ZPOZ-u – speváčky, recitátorky,
hud. doprovod odmena za obrad vo výške
10,00 €
8) rečníkovi na pohrebe odmena vo výške
25,00 €
9) recitátorke na pohrebe odmena vo výške
15,00 €
10) za vedenie pamätnej knihy – za spracovanie 1 zápisu odmena vo výške 5,00 €
11) odmena za odvysielanie relácie v MR
(úmrtie, poďakovanie) cez víkend vo výške
1,75 €
Ostatné ustanovenia „Zásad odmeňovania
...“ a Dodatku č. 1 k týmto zásadám zostávajú v platnosti bez zmeny.
16. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k Návrhu programového rozpočtu
obce Kokava nad Rimavicou na rok 2015
a viacročnému rozpočtu na roky 2016 –
2017, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave
nad Rimavicou.
17. Rozpočet obce Kokava nad Rimavicou a programový rozpočet na rok 2015,
vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave nad
Rimavicou na prenesené a originálne
kompetencie ako vyrovnaný:
v príjmovej časti vo výške: 1 273 988 €
vo výdavkovej časti vo výške: 1 273 988 €

február 2015
a viacročný rozpočet na roky 2016-2017
ako nezáväzný - bez výhrad.
18. Rozpočet Základnej školy s MŠ
v Kokave nad Rimavicou na rok 2015 - bez
pripomienok.
19. Návrh plánu hlavných úloh
a kontrolných akcií hlavného kontrolóra
na I. polrok 2015 - bez pripomienok.
20. Doplnenie jednotlivých komisií OZ
o nasledovných členov – neposlancov,
občanov podľa návrhov predsedov komisií
a starostu obce spoločným hlasovaním za
všetkých doplňovaných členov takto:
komisia finančná a pre správu obecného
majetku:
p. Viera Maceková
p. Ján Hudec
komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb, CR, dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany verejného poriadku:
Mgr. Pavol Kalmár
p. Ján Bystriansky
komisia kultúry, mládeže a športu:
p. Janka Krotáková
p. Bohumil Trvalec
Pozmeňujúci návrh poslanca OZ p.
Michala Žáka - nahradiť p. Vladimíra
Sendreia Mgr. Jankou Krištofovou. Po
hlasovaní ostáva pôvodný návrh.
komisia školstva:
p. Daniela Vonderčíková
p. Vladimír Sendrei
komisia sociálna a bytová a pre otázky
rómskej komunity:
Mgr. Denisa Uhrinová
Mgr. Mariana Pehelová
komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania:
Ing. Iveta Masárová
p. Július Zajac
Zbor pre občianske záležitosti:
Ing. Ľubomíra Bavalová
Mgr. Katarína Mišanková
Rozdelenie obce Kokava nad Rimavicou
na poslanecké obvody podľa materiálu,
ktorý tvorí prílohu uznesenia - bez pripomienok.

21. Vyhlásene

výberového konania
podľa §18 a zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na funkciu hlavného kontrolóra
obce s týmito podmienkami:
Kvalifikačné predpoklady:

Strana 4
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
- prax po ukončení vzdelania 5 rokov
Výhodou bude:
1. prax v oblasti verejnej správy a kontrolnej činnosti
2. skúšky hlavného kontrolóra
3. prax v oblasti ekonomiky
4. ovládanie PC – Word, Excel, internet
5. znalosť zákonov týkajúcich sa výkonu
kontroly v samospráve
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška na funkciu hlavného
kontrolóra
- profesijný životopis v slovenskom jazyku
- originál alebo úradne overené doklady o
vzdelaní a praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace
- písomný súhlas uchádzača s použitím
osobných údajov pre potreby výberového
konania
Termín doručenia žiadosti:
- žiadosť musí byť doručená do 19.2.2015
do 15.00 hod.
Miesto a spôsob podania a doručenia
žiadosti:
- adresa: OBEC Kokava nad Rimavicou,
Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou
Nám. 1. mája č. 1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou
- poštou alebo osobne v zalepenej obálke s
výrazným označením „Výberové konanie
– HK“
s doručením do 19.2.2015 do 15.00 hod.
Výber kandidáta - voľba:
Voľba sa uskutoční tajným alebo verejným
hlasovaním, podľa rozhodnutia OZ,
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na zasadnutí OZ dňa 5. marca 2015 o
15.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti
OcÚ.
Pred uskutočnením voľby kandidáti budú
mať možnosť vystúpiť pred poslancami v
max. 5 minútovom vstupe.
Termín nástupu: 01.04.2015
Druh pracovného pomeru a pracovný
úväzok:
- pracovný pomer na určitú dobu na 6 rokov
- pracovný pomer pracovným úväzkom
1,0.
Zverejnenie: najneskôr 40 dní pred dňom
uskutočnenia voľby spôsobom v mieste
obvyklom (úradná tabuľa obce, web. stránka obce Kokava nad Rimavicou).
22. Na základe návrhu zriaďovateľa za
členov do Rady školy na ďalšie funkčné
obdobie 4 rokov:
p. Michala Žáka, poslanca OZ
p. Janku Štechovú, poslankyňu OZ
p. Dušana Gaštana, poslanca OZ
a ako zástupcu organizácie spolupracujúcej so školou:
p. Janku Krotákovú, vedúcu MKS
v Kokave nad Rimavicou.
23. Poskytovanie
občerstvenia
a stravovania počas rokovania OR a OZ
z rozpočtovej položky 633016 – REPREZENTAČNÉ takto:
na rokovaní OR: minerálna voda, káva
na rokovaní OZ: minerálna voda, večera v hodnote 3,50 € na osobu
/starosta obce, poslanci OZ, prednosta OcÚ,
hlavný kontrolór, riaditelia organizácií
zriadených obcou a hostia, ktorí budú na
rokovania prizvaní/ v prípade, že rokovanie
OZ bude trvať dlhšie ako 4 hodiny.
24. Na základe návrhu OR a po odsúhlasení starostom obce, v zmysle čl. 2, odst.
6) Zásad o odmeňovaní poslancov OZ

v Kokave nad Rimavicou - mimoriadnu
odmenu pre každého poslanca OZ za rok
2014 vo výške 100,00 €.

ZLOŽENIE KOMISIÍ Obecného zastu- Zdenka Jirsová
piteľstva v Kokave nad Rimavicou na Mgr. Pavol Kalmár
obdobie rokov 2014 - 2018
Ján Bystriansky
Garant komisie za obecný úrad: p. BeKomisia finančná a pre správu obecného racková Anna
majetku:
Ing. Juraj Hronec, predseda
Komisia kultúry, mládeže a športu:
Mgr. Štefan Aschenbrenner
Mgr. Štefan Aschenbrenner, predseda
Michal Žák
Janka Štechová
Viera Maceková
Mgr. Ján Becáni
Ján Hudec
Janka Krotáková
Garant komisie za obecný úrad: p. Obr- Bohumil Trvalec
tancová Tatiana
Garant komisie za obecný úrad: p. Doricková Elena
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb, CR, dopravy, verejnopros- Komisia školstva:
pešných prác a ochrany verejného po- Martin Krištof, predseda
riadku:
Janka Štechová
Dušan Gaštan, predseda
Ing. Juraj Hronec
Martin Krištof
Daniela Vonderčíková

Vladimír Sendrei
Garant komisie za obecný úrad: p. Beracková Anna

C/ ODROČUJE
Žiadosť p. Anny Hospodárovej, trvale
bytom Kokava nad Rimavicou, Sídlisko
Rovienka 1451/25, o zámenu pozemku na
parc. č. CKN 2400/75, zastavané plochy do
doby vypracovania geometrického zamerania, z ktorého bude zrejmé, o akú výmeru pozemku sa jedná a či je žiadosť
o zámenu pozemku opodstatnená. Geometrické zameranie v zmysle podmienok
prevodu majetku obce, resp. zámeny pozemkov je žiadateľ povinný dať si vypracovať na vlastné náklady a ku jeho vykonaniu je povinný prizvať zástupcu obce.
D/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme a lehote
zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
- VZN č. 2/2014, VZN č. 3/2014, VZN č.
4/2014
- Programový rozpočet obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016-2017, vrátane rozpočtu ZŠ
s MŠ na prenesené a originálne kompetencie
T: ihneď po dobu 15 dní
Z: p. Doricková, prednostka OcÚ
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií OZ
a interpelácie poslancov OZ
T: na najbližšej porade vedenia obce
Z: p. Doricková, prednostka OcÚ
Za správnosť: Beracková Anna
Upravila JK

Komisia sociálna a bytová a pre otázky
rómskej komunity:
Zdenka Jirsová, predseda
Mgr. Štefan Aschenbrenner
Anna Šuleková
Mgr. Denisa Uhrinová
Mgr. Mariana Pehelová
Garant komisie za obecný úrad: Bc.
Zuzana Lásková
Komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania:
Michal Žák, predseda
Dušan Gaštan
Mgr. Ján Becáni
Ing. Iveta Masárová
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Július Zajac
Rozdelenie obce Kokava nad Rimavicou
Garant komisie za obecný úrad: Ing. na poslanecké obvody
Soňa Ňuňuková
1. Mgr. Štefan ASCHENBRENNER F.S. Figuliho, J. Kráľa, I. Krasku, Diel,
Zbor pre občianske záležitosti:
Belá, Kukučínova
Anna Šuleková, predseda
2. Mgr. Ján Becáni – Hviezdoslavova,
Martin Krištof
Chorepa, Vyšná Chorepa
Mgr. Ján Becáni
3. Dušan GAŠTAN – Štúrova, Háj, Línia,
Ing. Ľubomíra Bavalová
Močiar, Záklično, Lipovo, Čertove potôčMgr. Katarína Mišanková
Garant komisie za obecný úrad: Bc. ky, Farkaška, Kokavka
4. Ing. Juraj HRONEC – Liešnica, VlkoLásková Zuzana
vo, Potočky, Komenského, Kotoška, Slopovo

Obec zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na
území obce. Sú to:
 komunálne odpady
 drobné stavebné odpady.
Obec je povinná upraviť podrobnosti o nakladaní
s odpadmi všeobecne záväzným nariadením (VZN). Obec
Kokava nad Rimavicou má prijaté VZN č. 3/2013 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi,
elektroodpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi
odpadmi na území obce Kokava nad Rimavicou.

5. Zdenka JIRSOVÁ - Požarina, Červenej
armády, Huta, Francisciho
6. Martin Krištof – Nám.1.mája, Nám.
požiarnikov, Jánošíkova, Dobšinského
7. Janka ŠTECHOVÁ - Ul. Mateja Hrebendu, Bakulíniho, Daxnerova
8. Anna ŠULEKOVÁ – Rovienka, Riečna, Lúčna, Sinec, Hámor
9. Michal Žák – Sládkovičova, Kyseľovo,
SNP, Partizánska, Ďurovka
Schválené uznesením OZ v Kokave nad
Rimavicou č. 8/2014 – B/21 zo dňa 16.
decembra 2014
Upravila JK

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (teda každý, koho činnosťou komunálny odpad vzniká) je
povinný riadiť sa pravidlami tohto všeobecne záväzného nariadenia obce:
 zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
 užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
 ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky
a drobné stavebné odpady za účelom ich zberu na miesta
určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.

Prinášame prehľad nákladov, príjmov a množstva komunálnych odpadov a separovaných zložiek v našej obci za ostatné tri
roky:
Rok
Množstvo zmesového odpadu (v tonách)
Množstvo plastov
(v tonách)
Množstvo skla
(v tonách)
Množstvo papiera
(v tonách)
Množstvo elektronického
odpadu
(v tonách)
Celkové náklady na odvoz
odpadu
Celkové príjmy
(vyrúbených poplatkov,
predaj odpadu...)

2012
734,37

2013
775,0

2014
792,49

18,39

16,78

29,99

26,7

15,47

26,71

8,36

9,86

3,78

4,29

2,92

3,76

54965,42

62000,41

66885,37

40481,57

48686,60

47,830,00

Z tabuľky vidieť, že odpadové hospodárstvo nie je zárobkovým podnikom. V blízkej budúcnosti ani nebude,
pretože množstvo odpadu len rastie, poplatky za odvoz
a uloženie len porastú, a tým pádom budú musieť rásť aj
poplatky občanov a podnikateľov za odpad. Jediným
východiskom, ako zmierniť dopad na ekonomiku
v našich domácnostiach a v obecnej kase, je čo najsvedomitejšie SEPAROVAŤ. Znížiť objem odpadu, ktorý
sa odvezie na skládku. Potešiteľné je, že sme minulý rok
vyseparovali historicky najviac plastov.
Obec sa v roku 2014 uchádzala o nenávratné finančné
prostriedky z eurofondov na zriadenie zberného dvora
a kompostoviska. V zbernom dvore by sa ešte dodatočne triedil odpad. Nebola však úspešná. Ak bude vyhlásená výzva na zriadenie takéhoto dvora, bude sa pokúšať znovu.
Ing. Soňa Ňuňuková

Vývoz TKO každý nepárny pondelok ulice: Nám. požiarnikov, Dobšinského, Jánošíkova, Hviezdoslavova, J.Kráľa, Chorepa, Požarina, Červenej armády, Huta, Ivana Krasku, Daxnerova, Francisciho, sídlisko Rovienka, Lúčna, Riečna,
každý nepárny utorok ulice: Nám. 1.mája, Sládkovičova, Kyseľovo, Mateja Hrebendu, Bakulíniho, Štúrova, Komenského,
Kotoška, Ďurovka, SNP, Partizánska, Kukučínova, F.S.Figuliho, Kokavka, Vlkovo.
Plán vývozu plastov pre rok 2015: 23.1.2015, 19.2.2015, 19.3.2015, 16.4.2015, 27.5.2015, 24.6.2015, 22.7.2015, 07.8.2015,
17.9.2015, 14.10.2015, 13.11.2015, 11.12.2015.
Separované zložky KO: sklo, papier, textil, elektroodpad a použitý olej je možné priviezť aj do zberného dvora Obecného
úradu v Kokave nad Rimavicou, v úradných hodinách.
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Na základe rozhodnutia certifikačnej komisie z decembra
2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára
2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.
Stalo sa tak na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, kde sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia, zástupcovia certifikačnej komisie, ako aj zástupcovia
médií. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a
zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.
Označovanie produktov je jednou
z propagačných aktivít, ktoré
nasledujú po odovzdaní certifikátov, s cieľom podporiť miestnych
podnikateľov, včelárov a remeselníkov i zviditeľniť región GemerMalohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov.

ný), včelí peľ, propolis
David Turčáni - Kokava nad Rimavicou:
včelí med „MED veď" z Liešnice
Ľubomíra Žilková - Kokava nad Rimavicou:
tkané ľanové výrobky - ľanové prestierania (tkané technikou
preberania a ažúrka), handričkové pokrovce, ľanové textilné
doplnky (taštičky, vankúšiky, utierky)
Gabriela Medveďová GABRIELLE - Hrachovo:
textilné výrobky s tradičnou výšivkou - kroje na bábiky, ľudový odev, darčekové predmety z textilu (vrecúška
s levanduľou a kapsičky)
Ján Fotta - Klenovec:
tkané výrobky z ovčej vlny - koberce a guby
Milan Krokavec - Kraskovo:
úle pre včely
Katarína Krokavcová - Kraskovo:
kraslice - maľované, voskované
a vajíčka opletané drôtom
Dana Bakšová - Hrnčiarske ZaluMiestne produkty, ktorým bola
žany:
udelená značka regionálny proúžitkové a dekoračné keramické
dukt GEMER-MALOHONT®:
výrobky - hrnčeky, zvončeky, misGEMERPRODUKT
VALICE,
ovocinársko- ky, džbány, krčahy, taniere, figúrky, svietniky, fľaše, poháriky, obrazy, ozdoby a ostatné keramické výrobky
vinohradnícke družstvo - R. Sobota:
ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, Agentúra pre rozvoj Gemera - Hnúšťa:
višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), spoločenská hra GemerNation
100 % ovocné šťavy, hrozno a víno
Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produkKozia farma Kozinka, s.r.o. - Veľký Blh:
výrobky z kozieho a ovčieho mlieka - mlieko, syry (čerstvé, tov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu
údené, zrejúce, plesnivé, parené), bryndza,
národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny
kyslomliečne výrobky (jogurt, žinčica,
MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia,
kefír), oštiepky, tvaroh, maslo
ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním
značky - regionálny produkt HONT.
Stanislav Kišák - Hrachovo:
zelenina - paprika, paradajky, zemiaky,
Ďalšie informácie nájdete na www.gemercibuľa, cesnak, šalát hlávkový, reďkovka
malohont.sk
červená, mrkva, petržlen
Ing. Miroslava Vargová
Milan Krokavec - Kraskovo:
med a včelí peľ
koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT
Jácint Majoros - Tornaľa:
včelie produkty - med (agátový, kvetový,
Autor foto: Jácint Majoros
repkový, lipový, lesný, malinový, zmieša-

Žiaci našej základnej školy sa v prvom
polroku zúčastnili niekoľkých vedomostných a umeleckých súťaží.
Školský rok začali cezpoľným behom,
kde získali 2. miesto /Chovan Milan/ a
3. miesto /Chovanová Katarína/. Chlapci
sa zúčastnili Malého futbalu mladších
žiakov Dôvera, kde skončili na 5. mieste. Žiakov trénoval Mgr. R. Brezňák.
Členovia divadelného súboru Eňoňuňo
sa zúčastnili Jesenných divadelných
dní mesta Lučenec - Hapening, boli to
živé pozývania na vystúpenia.
Na obvodnom kole Timravinej studničky reprezentovali našu školu S. Ma-

linovský, A. Hanuliaková, Kasárová
Alexia, Horváthová Ema, Blahutová
Alžbeta, Murinčeková Dominika, pripravovali ich Mgr. E.Jančová a Mgr. E.
Obročníková.
Žiakov na Technickú olympiádu pripravil Ing. J. Hoffman, kde získali 2.
miesto /S. Ňuňuková, D. Murinčeková/
a 4. miesto /P. Skrutek, M. Nosáľ/.
V decembri sa členovia DDS Eňoňuňo
zúčastnili Novohradskej improvizačnej ligy 2014, súťažiaci si zmerali sily
v improvizácii, obe družstvá boli veľmi
úspešné: 2. miesto /A. Bavala, V. Vojenčáková, S. Skruteková/, 3. miesto a

cenu diváka /K. Severíniová, M. Ňuňuk,
M. Ďurianová/. Mgr. E. Švingálová
zostavila tento rok netradične zmiešané
družstvá.
V decembri si žiaci zmerali sily v súťaži
Basketbal dievčatá MO – 3. miesto na
obvodnom kole /A. Blahutová, E. Horváthová, J. Imreceová, V. Muránska, M.
Kuráková, S. Ňuňuková, S. Skruteková,
Z. Stieranková, K. Škrabáková/ a Basketbal chlapci MO – 3. miesto na obvodnom kole /A. Bavala, D. Ďurian, A.
Nosáľ, M. Nosáľ, I. Gombala, N. Lámer,
D. Pehel Sendrei, M. Zdút/, pripravoval
Mgr. R. Brezňák.
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S. Ňuňuková reprezentovala školu na
Olympiáde zo slovenského jazyka
a literatúry, kde získala 7. miesto, pripravovala Mgr. E. Obročníková.
Volejbal žiačok ZŠ – 4. miesto, súťaž
sa uskutočnila v Málinci. Zúčastnili sa
jej žiačky IX.A triedy: Imreceová J.,
Kuráková M., Muránska V., Murinčeková D., Ňuňuková S., Severíniová K.,
Skruteková S., Škrabáková K., Vojenčáková V. Pripravoval Mgr. R. Brezňák.
V Kalinove sa konal Vianočný turnaj
žiakov v basketbale, žiaci sa umiestnili

Kokavské zvesti
na 2. mieste /Bavala A., Ďurian D.,
Nosáľ A., Gombala I., Lámer N., Nosáľ
M., Pehel Sendrei D., Zdút M./. Žiakov
pripravoval Mgr. R. Brezňák.
Olympiáda nemeckého jazyka sa
uskutočnila v Poltári, žiakov pripravovala Mgr. A. Vrábľová. Žiaci obsadili 3.
miesto /Bamburová K., Radič P./.
Volejbal žiačok ZŠ sa konal v Málinci,
žiačky obsadili 5. miesto, pripravoval
ich Mgr. R. Brezňák.
Matematická olympiáda pre žiakov 5.
– 9. ročníka sa uskutočnila v Poltári,

február 2015
zúčastnili sa jej žiaci: Hanuliaková A.,
Doricková A., Jánoš J., 2. a 3. miesto
obsadili Murinčeková D., Ňuňuková S.
Jančová V. Žiaci boli vedení Mgr. E.
Švingálovou.
Dúfame, že sa našim žiakom bude aj
naďalej dariť a na konci roka sa budú
môcť pochváliť svojimi úspechmi.
Mgr. J. Becániová

Veselú fašiangovú náladu mali aj deti v Materskej škole Kokava nad Rimavicou,
keď pre nich 10. 2. 2015 v dopoludňajších hodinách panie učiteľky pripravili Rozprávkový karneval. Keďže sa koná pravidelne každý rok, už vopred sa naň všetci
patrične pripravili. Deti skúšali tanečné figúry, naučili sa fašiangové pesničky, divadielko, panie učiteľky vyzdobili triedy, pani kuchárka vypražila šišky, rodičia mali
za úlohu pripraviť masky. Potom sa už mohli všetci veselo zvŕtať na parkete, ako aj
súťažiť, za čo každé dieťa dostalo odmenu. Pohľad na rozšantené a šťastné deti
vynahradil námahu všetkých prítomných rodičov. Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom za zodpovedný prístup k príprave detského karnevalu.
Text a foto:Vlasta Ozdincová
Od 20. mája 1999 do januára 2010 bol predsedom klubu p.
Valter Reif. Členovia klubu sa pravidelne stretávali každú
stredu.
Klub dôchodcov bol založený 4. septembra 1985. Zakladateľom bol pán Štefan Repčok.
Pre činnosť klubu bol zakúpený dom od rodiny Greksákovej
v roku 1984. Budova je majetkom obce. Pravidelná činnosť
Klubu dôchodcov sa začala v roku 1986. Predsedom klubu sa
stal p. Pavel Zajac a vytvorila sa sedemčlenná Rada klubu.
Hneď začali pracovať krúžky čitateľský, šikovných rúk, spoločenský, spevácky a ochrancov prírody. Pavel Zajac bol
predsedom do 31. januára 1994. V rokoch od 1. februára 1994
do 20. mája 1999 bola predsedníčkou p. Zuzana Poljaková.
Veľmi pekne pracoval spevácky krúžok pod vedením p. Juliany Penerovej a p. Ruženy Šulekovej. Stretávali sa pri nácviku
pravidelne. So svojím programom vystupovali pri rôznych
slávnostných príležitostiach v obci.
Speváčky:
prvý rad:
M. Lomenčíková, Z.
Vyletelová,
J. Penerová, Z. Pavlíková, M.
Matulová,
M. Lauerová
zadný rad:
A. Badinková, V. Zajacová, E. Zdútová-Šťastná, Z. Romanová, R.
Šuleková
Pôvodne mal krúžok 18 členov.
Pekne pracoval aj krúžok šikovných rúk. Výstavky ich prác
boli vždy pekné.

Klubová rada: G. Parobeková, Z. Romanová, Z. Adlerová, Z.
Moncoľová
zadný rad: V. Reif, A. Ľuptáková, M. Spodniaková, M. Šlajferčíková, M. Lauerová
V januári 2010 sa stala predsedníčkou p. Janka Badinková,
naďalej bol klub riadený radou, ktorá mala 9 členov.
V roku 2010 bola opravená strecha budovy a uskutočnila sa
rekonštrukcia dvoch miestností. Vytvorili sa pekné priestory
na stretávanie a rôzne podujatia.
Od 4. apríla 2014 je predsedníčkou klubu p. Viera Spodniaková.
V budove je vytvorený priestor aj pre kanceláriu a činnosť
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Dokončila sa
výstavba altánku vo dvore. Slúži na príjemné posedenie pre
všetkých členov.
Želáme im, aby to, ako sa teraz tešia na stretnutie každú stredu, vydržalo ešte dlhé roky. Ich úprimným prianím je, aby sa
rady členov klubu rozšírili. Veď hľadať cesty na stretávanie,
vytváranie prostredia na besedy, rozhovory je v dnešnej uponáhľanej dobe pre človeka veľmi dôležité.
A. Lančoková
Foto:archív
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Historické okienko
Sú dni, ktoré si nemožno nepripomenúť
vždy, bez ohľadu na to, či ide o výročie
okrúhle, alebo nie. Dni, počas ktorých sa
skončilo na európskej pôde najstrašnejšie krviprelievanie v dejinách ľudstva.
U nás je to 8. máj. Máj 1945 priniesol,
vďaka jednotnému postupu protifašistických a demokratických síl, víťazstvo
nad fašistickou a nacistickou vojnovou
mašinériou, ktorá s ideológiou neznášanlivosti,
nenávisti
a rasizmu
a svetovládnymi mocenskými ambíciami
vyvolala druhú svetovú vojnu s vyše 50
miliónmi obetí.
Od skončenia druhej svetovej vojny
uplynie v tomto roku už sedemdesiat
rokov. Priamych účastníkov vojny ubúda. Vymierajú. S nimi odchádzajú príbehy i spomienky na dobu, ktorá bolestivo zasiahla do osudov miliónov ľudí.
26. januára 2015 uplynulo 70 rokov od
čias, kedy prišla sloboda do Kokavy nad
Rimavicou a skončila sa vojna aj pre
obyvateľov našej obce.
Pri tejto príležitosti položili zástupcovia obce a ZO SZPB kvety
k pamätníku padlých, a to 26.
januára t. r. o 14,00 hodine. Počas
tohto aktu bola odvysielaná relácia
o oslobodení
našej
obce
v miestnom rozhlase.
Pripomeňme si tie kruté zimné dni
roku 1945, pripomeňme si históriu
oslobodenia Kokavy nad Rimavicou.
Dvadsiatemu šiestemu januáru
1945 predchádzali ťažké časy,
ľudia sa báli vyjsť do ulíc, pretože
za dverami ich domovov mohla ich
životy ukončiť guľka z ruky nepriateľa,
a práve 26. január 1945 sa stal dňom,
kedy aj naša obec začala slobodne dýchať.
Čo tomu predchádzalo? 14. januára 1945
bol oslobodený Lučenec, 15.1. Čerenčany, 22.1. obce Hrachovo, Rimavské
Zalužany, Rimavská Baňa, Rimavská
Lehota, 23. januára Hnúšťa a Klenovec.
V týchto dňoch bol v Kokave mimoriadny ruch. Všetky tylové jednotky
odchádzali smerom na Hriňovú. Už
neodtransportovali ani 130 zaistených
mladých ľudí. Nemci odchádzali, pretože ich odpor bol beznádejný. Neúspešne
sa skončila i výprava trestného oddielu
proti partizánskemu oddielu Chmelnického do osady Drahová. Boj o Kokavu
sa začal. 23. januára o 5,00 hodine ráno

nemeckí vojaci vyhodili most cez Rimavicu na vyšnom konci obce. Nemecké
guľomety rozostavili na Varte, záhumní
a na Močiari, ale v ten istý deň popoludní sa začala paľba sovietskych mínometov. Niektorí občania na to doplatili aj
životom. Výbuchy prvých sovietskych
mín vzali životy trom občanom Kokavy
– 48-ročnému kováčovi Jánovi Švingálovi, 43-r. záhradníkovi Pavlovi Jesnému a 37-ročnej Oľge Porubcovej.
24. januára sa objavili prví prieskumníci
sovietskej armády pri Vlčkovej vilke,
ale ďalej sa v ten deň nedostali. 26.
januára nemeckí vojaci vyhodili do
vzduchu most cez Rimavicu na dnešnej
Hviezdoslavovej ulici, potom most cez
Kokavku na križovatke ciest. Tu prišiel
o život ďalší občan Pavel Greksák. Sovietske vojská prichádzali od juhu
a začali sa tvrdé pouličné boje, ktoré
trvali do 22,00 hodiny. Vtedy nemeckí
vojaci vyhodili do vzduchu železničný
nadjazd povyše Dorickovcov nad cestou

Kokava – Hriňová a Nemci ustúpili
smerom na Hriňovú.
Aj keď je 26. január dňom oslobodenia,
ani 27. januára nebola naša obec mimo
nebezpečenstva. Nemci ostreľovali Kokavu smerom od Močiara. Počas bojov
prišli o život ďalší občania, 26.1. – Štefan Podhorek a Ján Bubánsky a 27.1. –
Elena Radičová.
Kokavu oslobodzovala 240. strelecká
divízia generálmajora T. F. Umanského
z 50. streleckého zboru generálmajora
Merkulova. 28. januára bola oslobodená
i osada Utekáč a všetky ostatné laznícke
osady.
Miestny revolučný národný výbor za
predsedovania Jána Kapuru mal mnoho
práce. Uvoľňovali cestu od snehu, čo
bolo náročné, lebo mechanizmov nebolo. Po príchode rumunských jednotiek

Krásna si, Kokava moja,
hoc plná rozporov.
No napriek tomu,
či práve preto snáď,
ti pokoj dýcha zo dvorov,
aj preto ťa mám rád.
Tá krása tohto kraja
a tvrdá ruka otcova
i matky dobrej teplá dlaň,
z nich rástla kokavská nátura
tvrdá a hrdá,
pre tie ti, Kokava moja,
synovskú splácam daň.
Napísal Štefan Repčok
prišla do obce i rumunská vojenská
nemocnica a pre svoje potreby zabrali
kaštieľ majiteľa Noveka. Keď odišli aj
oslobodzovacie vojská z obce, občania
sa pustili do opráv domov, striech, mostov, pretože pohľad na rozostrieľané
múry, strechy, okná a budovy vôbec bol
žalostný.
V apríli 1945 miestne veliteľstvo Sovietskej armády dalo pozvážať do
našej obce všetkých sovietskych
vojakov, ktorí padli v bojoch
v okolí Kokavy. V parčíku na
námestí, vtedy pomenovanom po
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, dal Miestny revolučný národný
výbor vykopať 22 hrobov, do
ktorých bolo pochovaných 35
sovietskych vojakov. Po zriadení
centrálneho sovietskeho vojenského cintorína vo Zvolene v roku
1946 sovietskych vojakov exhumovali a previezli do Zvolena.
Skromný pamätník, ktorý stojí
v parčíku, postavila brigádnicky MO
Československého
zväzu
mládeže
v Kokave.
V regióne obce zahynulo i veľa nemeckých vojakov, z ktorých 22 je pochovaných v kokavskom cintoríne, ale veľa
ich bolo odvezených do Nemecka.
Jar 1945 priniesla slobodu pre celé Slovensko. Samopaly partizánov dávno
stíchli a hrmenie kanónov odvial čas.
Občania Kokavy, hlavne tí starší, určite
nezabudli na tých statočných spoluobčanov, ktorí posvätili tento kraj svojou
preliatou krvou na frontoch SNP
a v oslobodzovacích bojoch januárových
dní roku 1945.
Vážení občania, tento krátky pohľad do
histórie dní oslobodenia našej obce nám
aspoň čiastočne priblížil osud tých dní,
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ktoré nám priniesli slobodu. Stojí za to
si ich pripomínať a priblížiť ich aj generáciám, ktoré našťastie vedia, čo je vojna, len z filmov, kníh alebo rozprávania.
Pre nás všetkých by mali byť vojnové
časy výstrahou, zdrojom poučenia, či
pietnou spomienkou na tých, ktorí vo
vojne
položili
svoje
životy
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v presvedčení, že bojujú za krajší život Od vojny uplynulo 70 rokov. Je to dosť
budúcich pokolení.
v ľudskom živote. No málo pre tých,
Preto buďme hrdí na svojich predkov, ktorí tie hrôzy prežili, na to, aby zabudli.
vážme si hrdinstvo našich otcov, starých
otcov, majme úctu k slobode, vážme si
Podľa archívnych zdrojov napísala JK.
mier a pokoj, ktoré sú tak dôležité pre
Foto: J.Spišiak
spokojný život každého z nás.

Aj tento rok chce knižnica pre občanov a návštevníkov Kokavy poskytovať čo najlepšie služby a podľa záujmu verejnosti
aj podujatia.
Ako bonus pre všetkých je, že knižnica ani tento rok nezvýšila žiadne poplatky, a tak už piaty rok je cenník služieb
bez akejkoľvek zmeny.
Tiež chcem upozorniť, že do knižnice bol zakúpený nový
počitač s Windows 8 a laptop, ktoré sú dostupné verejnosti
pre rozšírenie internetových a iných služieb. Tieto boli zakúpené minulý rok prostredníctvom grantu od MK SR, ako i
ďalšie vybavenie v hodnote 1600 € a knihy v hodnote 700 €.
Naša neveľká obec, jej občan a návštevník môže využívať
lepšie služby, veď nájde tu aj dennú tlač, týždenník a niekoľko časopisov. Keďže je u nás aj útulná čitáreň, je možnosť
čítať si tu počas otváracích hodín aj nezaregistrovanému čitateľovi.
Pozývam všetkých, ktorí majú už po krk opakujúcich sa seriálov, filmov a iných relácií v TV, do knižnice a k návratu ku
knihe. Veď tá tu bola už veľmi dávno a určite sa vyrovná
konzumnej televíznej kultúre so zmätenými hodnotami. Každý mesiac na vás čakajú aj nové tituly kníh rôzneho žánru.
Anna Murínová

Koľko už vyrástlo generácií od tých krutých rokov, keď aj v
našom chotári besnela vojna, svišťali guľky, hrmeli delá,
ľudia sa báli a strádali? Koľkí naši občania si to ešte pamätajú
a sú živými svedkami tej doby?
MĽK spolu so ZŠ vyhlasuje každý rok k tomuto výročiu súťaž na tému "Poznáš svoju obec?" pre žiakov štvrtých ročníkov. Spolu s Mgr. R. Borákovou a 26-timi deťmi sme sa stretli 27. 1. vo veľkej
zasadačke,
aby
sme si znovu zasúťažili. Otázky boli
základné, týkajúce
sa hlavných udalostí a informácií o
obci. Pani učiteľka
nechala
žiakov
samostatne si naštudovať informácie o Kokave. Súťaže sa zúčastnilo 12 detí, ktoré boli rozdelené do 4 družstiev. Zvíťazilo družstvo: Cvengrošová Petra,
Putnokyová Katarína, Radičová Marcelka. Ďalšími súťažiacimi boli: Malinovský Simon, Bambura Adam, Požehnaj
Michal, Bolibruchová Dominika, Čonková Mária, Darážová
Zuzana, Dunko Sebastián, Fízer Miroslav, Berky Jaroslav.
Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že má stále
Ostatné deti tvorili obecenstvo.
na predaj zborník 90 rokov vzniku knižnice v Kokave nad
Víťazom gratulujeme a všetkým želáme, aby ich vedomosti o
Rim. za 7 €.
obci boli trvalé.
Sú v ňom práce kokavských žiakov za ostatných 16 rokov.
Text a foto: Anna Murínová
K zborníku dostane každý záujemca aj knižočku Sprievodca
minulosťou a súčasnosťou obce.

Ktovie odkedy sa u nás tradujú fašiangy,
dni neviazanej ľudskej veselosti, zvykov, obyčajov, zábav a plesov. Fašiangové obdobie sa skončilo 12.2.2013
a Popolcovou stredou sa začalo obdobie
pôstu.
Málokto vie, prečo sú fašiangy raz krátke, inokedy dlhé. Ich dĺžka je podmienená začiatkom 40-dňového pôstneho
obdobia, ktoré sa vždy začína tak, aby
veľkonočná nedeľa bola prvou nedeľou
po prvom jarnom splne. To znamená, že
termín Veľkej noci môže byť od 22.
marca do 25. apríla. V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky,
priadky, dedinské zábavy a konalo sa
mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali do

masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie
mali aj ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť
úrodný rok a plodnosť hospodárskych
zvierat. Z toho dôvodu si ľudia vyhotovovali a obliekali masky najrôznejších
zvierat. Do Kokavy prichádzali takéto
masky z Utekáča a k nim sa potom pridali i Kokavčania. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neplatili žiadne predpisy,
tresty, pravidlá, odriekanie. Naopak, zo
špajze alebo z „padláša“ zmizlo veľa
mäsa a pitia. Tradičným jedlom tohto
obdobia bolo obradové pečivo – u nás
„pampušky“, slaninka s klobáskou,
huspenina. Po fašiangoch nasleduje
štyridsaťdňový pôst, pred ktorým si

máme všetkého dopriať! Zvykom teda
bolo sa poriadne najesť a dobre zabaviť.
Fašiang končil pochovávaním basy. Pri
tomto symbolickom pohrebe miestni
občania v prestrojení za farára, organistu
a kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy
všetkých prítomných.
Typickú pieseň pre všetky kraje na obdobie fašiangov určite dobre poznáte:
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volali aj škaredá streda,
lebo všetky ženy mali sviatok. Bol to čas, kedy pojedli
mäso z koncoročných a
januárových zabíjačiek a
ešte neprišiel čas mláďat
kôz či barančekov. Preto
jedli väčšinou kaše, strukoviny, kyslú kapustu, múčne
jedlá, pili bylinkové čaje a
maximálne mali ryby, čiže
jedlá pôstne. Organizmus sa
Po veselom fašiangovom období nastal
prečistil a oddýchol si pred
tancovačiek. Končili sa fašiangy. Dedinčas útlmu, čiže pôstu. Ten začínal na
blížiacou sa jarou, kedy sa príroda preská pospolitosť sa zúčastnila symbolicPopolcovú stredu, ktorá je pohyblivým
búdza do svojho nového, vitálneho cykkého humorného pohrebu. V ten deň
sviatkom. Na dedinách mládenci obradlu.
bolo viac dovolené ženám. Tento deň
ne „pochovali” basu, symbol dedinských
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.

Čo sa v tomto roku konalo počas fa- pripravovať, lebo finančné požiadavky
dobrej hudobnej skupiny sú dosť vysošiangov v Kokave nad Rimavicou?
ké, aj príprava programu a výzdoba
priestoru nie je lacná záležitosť. Aby
som nebola skeptická, zábava bola výborná a návštevníci plesu odchádzali
spokojní.

Fašiangové podujatie pre deti v maskách
sa konalo 23. januára 2015 od 17,00
hodiny v Kultúrnom dome. V sprievode
rodičov navštívili toto podujatie aj tie
najmenšie detičky, oblečené do krásnych
masiek, ktoré im ušili šikovné mamičky.
V nich
sa
odrazila
nápaditosť
a tvorivosť. Tak sa na tomto podujatí
stretli zaujímavé masky, modernejšie
postavy zo súčasných filmov a hlavne
veľa pekných rozprávkových postavičiek. Každý rok je na čo pozerať a deti
sa do chuti vyšantia pri dobrej hudbe.
Keďže je veľmi ťažké vybrať najkrajšie
masky, odmenené bývajú všetky deti
drobnými cenami.

ZO SZZP v Kokave pripravilo pre svojich členov Fašiangové pampuškové
posedenie. Uskutočnilo sa 13. februára 2015 o 15,00 hodine v Kultúrnom
dome. Do tanca a na dobrú náladu hrali
hudobníci zo Šoltýsky. Všetci prítomní
si pochutnali na výborných pampuškách,
ktoré napiekli šikovné ruky členiek ZO.
Tu treba povedať, že staršia generácia sa
rada zabáva, pretože priestor vestibulu
KD je zaplnený do posledného miesta.
MKS v Kokave aj tento rok pripravilo Na takýchto podujatiach cítiť, ako veľmi
osvetársky ples, ktorý sa konal 31. ja- chýba v Kokave spoločenská miestnosť.
nuára 2015 v KD. Do tanca hrala hudobná skupina Randisovci zo Zlatna.
V kultúrnom programe sa predstavil
súbor moderného scénického tanca
BZUČO z Hnúšte. Mnohí návštevníci si
odniesli pekné ceny z tomboly. Ďakujeme všetkým podnikateľom v obci, ktorí
nás podporili. Ak sme sa pred pár rokmi
báli, že priestor na „plesanie“ bude malý, ostatné tri roky je to naopak. Návštevníkov a ľudí chtivých zábavy ubúda. S fašiangami sme sa rozlúčili 14. februNeviem, či to robí krízové obdobie, ára 2015, teda v poslednú fašiangovú
alebo len nezáujem o dianie v obci. Do sobotu, kedy sa konala pochôdzka mabudúcna človek uvažuje, či vôbec ples siek ulicami obce. Pripravili si ich členovia FS Kokavan. Možno aj vás vykrú-

tili alebo si s vami zaspievali a popriali
vám veselé fašiangy. Nezabúdajme, že
práve fašiangové zábavy odpútavajú
ľudí od každodenných starostí, ktoré
život prináša.
Veselosť je liekom pre zdravie a soľou
pre život.

Vtipné masky vykrútili aj zamestnancov
obecného úradu, ktorí pripravovali pre
našich občanov zabíjačkové špeciality.
Zabíjačka sa vydarila, aj keď neprišlo
toľko ľudí, ako sme očakávali, ale predsa, pekné počasie a chuť na dobré fašiangové jedlá vylákali niekoľko Kokavčanov na našu tržnicu, kde sme zažili
ozajstné fašiangové popoludnie.

Keďže bol Deň svätého Valentína, večer
o 18,00 si mohli zaľúbenci, ale aj rodiny
s deťmi vypustiť svoj balón šťastia.
Súčasťou podujatia bol aj pekný ohňostroj. Túto akciu nám pripravil pán Ivan
Demian z Tisovca.
-jkFoto: P. Vranský
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Źiakov ZŠ s MŠ pozývame 26.3.2015
o 10,00 hod. na veselé hudobné predstavenie pre deti s detskými pesničkami.
Predstaví sa Divadlo MASKA Zvolen so
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svojím číslom Smejko a Tanculienka.
Pesničky naživo s gitarou deti roztancujú, zapoja do hry, naučia nové pesničky
a ukážu prekrásny svet fantázie.

Vstupné: 2 €. Vážení občania, príďte
podporiť ľudové amatérske divadlo
z Veľkého Krtíša, dobre sa zabavíte a
odnesiete si pekný umelecký zážitok.

MKS v Kokave n/R. pozýva všetky
generácie na vynikajúcu veselohru Divadla bez groša z Veľkého Krtíša pod
názvom Spadne z čerešni – dňa
15.3.2015 (nedeľa) o 16,00 hod. Je to
ľudová veselohra na motívy skutočných
udalostí odohrávajúcich sa v Plachtinciach a Príbelciach v rokoch kolektivizácie v polovici minulého storočia, ktorú
napísal, zdramatizoval a so súborom aj
režijne naštudoval Juraj Matiaš. Súbor
získal za túto hru viacero ocenení.

JK
Foto: internet

Kalendár turistických podujatí turistického oddielu pri TJ Šport Kokava nad
Rimavicou na rok 2015
3.janurár 2015 Novoročný turistický pochod Havrilovo – Pereš - Cisárska hoľa –
Slopovo -Kokava
6.január 2015
Kokava – Farkaška – Lipovo – Diel - Kokava
1.február 2015 Kokava – Liešnica – Diel - Kokava
14.marec 2015 Látky – Biele vody
22.marec 2015 Kokava - Sedlo Chorepa – Bodnárka – Sinec - Kokava
3.apríl 2015
Muráň - Muránska planina
1.máj 2015
Poľana
8.máj 2015
Zbojská – Klenovský Vepor
6.jún 2015
Chopok - Ďumbier (autobusový)
18.júl 2015
Kráľova hoľa
25.júl 2015
Západné Tatry
8.august 2015 Vysoké Tatry – Kriváň (autobusový)
26.september 2015
Vysoké Tatry - VII. ročník výstupu hasičov a policajtov
11.október 2015 Lom nad Rimavicou - Prameň Ipľa - Vrch Drahová - Kokava
11.november 2015
Martinský výstup na Jaseninu (Kokava – Diel – Jasenina Chladná studňa –Línia – Farkaška - Kokava)
Zmena termínov vyhradená.
Text a foto: Doricková

Vážení milovníci folklórneho umenia!
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO je jedným
z hlavných organizátorov folklórneho festivalu KOLIESKO, ktorý sa koná každý
rok v Kokave nad Rimavicou. V tomto roku to bude už XXV. ročník - od 30.7. do
2.8. 2015.
Oznamujeme vám, že aj Združenie KOLIESKO je každý rok zaregistrované ako
prijímateľ 2% z daní. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venovať 2% zo svojich odvedených daní a ste milovníkom a obdivovateľom folklóru, ponúkame vám práve
naše Združenie KOLIESKO.
Potrebné údaje k vyplneniu tlačiva na poukázanie 2% zo zaplatenej dane:
Obchodné meno alebo názov:
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO
Sídlo: 985 05 Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája č. 10
Právna forma: Občianske združenie, IČO: 37829084
Aktuálne informácie a potrebné tlačivá nájdete na: www.rozhodni.sk
Združenie KOLIESKO vám ďakuje za podporu.
JK
Foto: P. Vranský

Strana 12

Mladý, usmievavý, šarmantný. Môžeme
ho stretnúť v kostole, v škole, na ulici aj
na kokavskom plese. Nový evanjelický
kaplán Mgr. Vladimír Ticháň pochádza
z Oravy, od augusta minulého roku
pôsobí v našom cirkevnom zbore
a nedávno sa oženil. Dôvodov na zvedavé otázky je teda dosť.
1. Kokava v Malohonte a Leštiny na
Orave. Čo majú, podľa vás, rovnaké
a v čom sa líšia?
Obe obce sú v krásnom prostredí a majú
spoločných ľudí dobrej vôle, ktorí sú
prítomní aj v Kokave, aj v Leštinách. I
Kokava, i Leštiny majú krásne evanjelické kostoly, ktoré sú svedectvom hlbokej
viery našich otcov. Evanjelický kostol v
Leštinách je dokonca zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva a navštevoval
ho Pavol Országh - Hviezdoslav. Ten o
ňom napísal: ,,…chrám totižto stál strmom na kopci. I príkre stezky viedli ku
nemu, pomedzi porast krovín všakových,
by dokladom, že k spáse duševnej vždy
vedie cesta ťažká, tŕnistá.“
Z odlišností medzi Kokavou a Leštinami
spomeniem tú najzásadnejšiu - veľkosť.
Kokava je počtom obyvateľov i rozlohou
oproti Leštinám obrovská. V Leštinách
býva iba 264 obyvateľov.
2.Čo sa vám v Kokave zapáčilo na
prvý pohľad a páči sa vám doteraz?
Veľmi sa mi zapáčili tunajšie folklórne
tradície, ktoré ste zdedili od svojich
predkov a ktoré s láskou zachovávate.
3.Čo vás nepríjemne prekvapilo?
Azda jedinou nepríjemnou skúsenosťou
pre mňa bolo zistenie, že v Kokave je
veľa občianskych pohrebov. Vyrastal
som v rýdzo luteránskej dedine, kde
fenomén občianskych pohrebov nepoznáme.
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4. Vyštudovali ste Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave.
Priblížte nám trochu dôvody svojho
rozhodnutia stať sa evanjelickým
kňazom.
Možno mi neuveríte, ale tie dôvody sám
nepoznám. Ešte ako malému chlapcovi v
základnej škole mi istá pani učiteľka z
Jasenovej povedala, že zo mňa raz bude
farár. Dnes si na jej orákulum milo
spomínam. Ako malý chlapec som túžil
jazdiť na kombajne. S postupným dospievaním menili sa aj moje predstavy a
túžby. Počas štúdia na gymnáziu som
určite nesníval o štúdiu teológie (zvlášť
počas hodín náboženstva som bol neposedný), ale tak ako utekajúceho proroka
Jonáša dolapilo Hospodinovo volanie, i
ja som napokon skončil na teologickej
fakulte.
5. Ako sa vám pracuje s deťmi
a mládežou?
S tunajšími deťmi sa postupne spoznávame. Dalo by sa povedať, že sa oťukávame. Sú milé, robia mi radosť. Veľmi
ma potešili pri vianočnom programe a
dali si na ňom záležať. Občas - tak ako
všetky deti - sú aj tie mne zverené neposedné a ja sa vtedy mysľou vraciam do
minulosti, keď som bol v ich veku a
taktiež neposedný…
6. Vo farskej záhrade pribudli ovečky
nezvyčajného plemena, z čoho usudzujem, že máte rád domáce zvieratá.
Aké sú vaše ďalšie záujmy?
Tie ovečky nezvyčajného plemena sú
maďarské skrutkorohé ovce, zvané racky. Jedná sa o veľmi staré ázijské plemeno. Už v chaldejskom Ure, v dobe
spred viac ako 3000 rokov pred Kristom
bola v hrobke jedného kráľa zobrazená
racka, ako stojí na zadných nohách a
chráni strom života. Starí maďarskí
nomádi priviedli tieto ovečky z Ázie do
Panónie a stali sa národným plemenom
Maďarov.
Medzi moje záľuby - okrem pozorovania
týchto zaujímavých tvorov - patrí aj
dobrá kniha, korčuľovanie či pozorovanie hviezdnej oblohy. Práve pri pohľade
na vzdialené hviezdy si človek môže
uvedomiť svoju nepatrnosť vo vesmíre,
ale zároveň aj dôstojnosť, ktorou ho
ovenčil Stvoriteľ.
7.V januári ste sa oženili, zatiaľ vieme, že vaša manželka sa volá Veroni-
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ka, vyštudovala politológiu a je
z Jasenovej na Orave. Môžete nám
o nej povedať viac?
Túto otázku by som mal konzultovať so
svojou manželkou (úsmev). Ak by som ju
mal predstaviť podrobnejšie, tak ju iste
predstavím ako tú najlepšiu ženu, akej
sa mi mohlo dostať. V biblickej knihe
Príslovia sa píše: ,,Kto nájde súcu ženu?
Jej hodnota vysoko je nad korále.” A ja
som takú súcu ženu našiel, vďaka Bohu,
v mojej Veronike.
Musím sa priznať, že v základnej škole
som jej ako mojej spolužiačke občas
robil zle. Opäť ako s tou teológiou: v
mladosti som nepredpokladal, že sa naše
cesty skrížia, ale dnes som za to nesmierne vďačný Pánu Bohu.
Ako ste spomínali, manželka je vyštudovaná politologička a ja ju za to obdivujem, lebo ja sa do politiky rozumiem ako
hus do piva. Momentálne pokračuje v
ďalšom štúdiu na doktorandskom stupni
a pomaly a trpezlivo ma učí poriadkumilovnosti.
8. Za ostatného pol roka ste zažili
niekoľko veľkých zmien – zmena
pôsobiska, sťahovanie, ženba...Aké sú
vaše plány do ďalších rokov?
Plány do ďalších rokov? Nerobím si
veľké plány, veď nie nadarmo sa hovorí:
človek mieni, Pán Boh mení. Ak Pán
Boh dá, rád by som zložil v jeseni farársku skúšku.
9. Ktoré oblasti cirkevného života
v Kokave chcete posilniť?
Určite musíme, s pomocou Božou, pracovať s našimi mladými členmi cirkevného zboru, lebo oni sú našou budúcnosťou: budúcnosťou nášho zboru, našej
cirkvi, nášho národa. Ak mládež nie je
vedená k láske k našej cirkvi, ak sa jej
nevštepujú tie pravé, ozajstné hodnoty,
ktorými sú láska k Pánu Bohu, k svojmu
blížnemu a vôbec k celému svetu, vtedy
sa mládež utieka k rozličným plytkým
hodnotám dnešnej doby a to má ďalekosiahle dopady na celú našu spoločnosť.
Stačí len azda spomenúť, že sa vytrácajú
dobré mravy, úcta k starším a podobne.
Práca s mládežou a deťmi je to pole, na
ktorom treba pracovať vo väčšej miere.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Katarína Mišanková
Foto: P. Vranský
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