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Z obsahu:

 Z rokovania Obecného zastupiteľstva
 Novinky zo ZŠ s MŠ

 Advent a Vianoce v Kokave
 Historické okienko

Foto: P. Vranský
Vážení občania!
Vianoce sú tým obdobím, ktoré v nás vzbudzuje príjemné pocity a krásne spomienky na čarovný detský čas týchto sviatkov. Práve tento vianočný čas v nás ľuďoch prebúdza tie lepšie
stránky, a preto sa viac ako inokedy snažíme byť k sebe priateľskí, milí, ohľaduplní a aj viac
načúvame jeden druhému. Naši najmenší sa už isto nevedia dočkať vianočného stromčeka, ako aj
darčekov. Tí starší sa tešia na to, že bude rodina opäť spolu a všetci prežijeme krásne chvíle.
Redakcia Kokavských zvestí vám praje krásne a veselé prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších.
Deťom veľa, veľa darčekov a splnených prianí. No a do nadchádzajúceho nového roka vám želáme veľa šťastia,
pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.
Šťastné, láskyplné a požehnané vianočné sviatky!
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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí
dňa 12. novembra 2015 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. 5/2015 z dňa 27. augusta 2015 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 12. novembra 2015.
3. Odpovede na interpelácie poslancov
OZ vznesené na rokovaní OZ dňa 27.
augusta 2015.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že dnešné rokovanie OZ bolo
riadne pripravené a pozvánky a materiály
boli zaslané včas.
5. Informácie Ing. Kazimíra Sabadoša,
riaditeľa Banskobystrickej RSC, závod
Lučenec, a Pavla Čičmanca o stave
štátnych ciest a prípravy zimnej údržby
v katastri obce Kokava nad Rimavicou.
6. Stanovisko p. Anny Berackovej,
hlavnej kontrolórky obce, k správe vyraďovacej
a likvidačnej
komisie
o výsledkoch
II.
kola
vyradenia
a likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce Kokava nad Rimavicou, z dňa 30.9.2015
s konštatovaním,
že
vyradenie
a likvidácia prebehli v súlade s platnými
právnymi predpismi - bez pripomienok.
7. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
5/2015 o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov na
území obce Kokava nad Rimavicou neboli
vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
8. Skutočnosť, že správa o plnení rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2015 bola
v zákonom stanovenej lehote zverejnená
pred rokovaním OZ na úradnej tabuli
v dobe od 28.10.2015 do 12.11.2015.
9. Finančné vyhodnotenie 25. ročníka
FF KOLIESKO, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 30.júla až 2. augusta 2015, vrátane komplexnej hodnotiacej správy,
spracované a predložené p. Annou Berackovou, hlavnou kontrolórkou obce.
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10. Správu o plnení úloh Miestneho kultúrneho strediska v Kokave nad Rimavicou za rok 2015 – bez pripomienok.
11. Ústne správy o činnosti komisií OZ
od
ostatného
zasadnutia
OZ
s konštatovaním, že správy predložili
komisie OZ: komisia školstva, komisia
sociálna a bytová a pre otázky rómskej
komunity, komisia kultúry, mládeže
a športu, komisia životného prostredia,
výstavby a územného plánovania a
komisia
podnikateľskej
činnosti,
obchodu, služieb, cestovného ruchu,
dopravy,
verejnoprospešných
prác
a ochrany verejného poriadku (komisia
ZPOZ a komisia finančná a pre správu
obecného majetku zasadnutie nemali).
12. Informáciu o prerokovaní a schválení
podkladov pre zápis do kroniky obce za
rok 2014 spracovaných a predložených p.
Alenou Lančokovou, kronikárkou obce.
13. Informáciu
Ing.
Chromeka
o spracovanom koncepte Programu rozvoja obce Kokava nad Rimavicou na
obdobie rokov 2015 – 2020 spracovateľkou Ing. Anežkou Morongovou, ktorý je
predložený poslancom OZ na pripomienkovanie v termíne do 20. novembra 2015.
14. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch a prácach v obci.
15. Informácie Ing. Chromeka z rokovaní
Zastupiteľstva BBSK, Klubu starostov
okresu Poltár, Rady a valnej hromady
TKO, Mikroregiónu Sinec-Kokavsko
a MAS.
16. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.

B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa
pozvánky s doplnením:
a/ v bode 5/ Rozpočtové opatrenie č.
1/2015 na úpravu rozpočtu v príjmovej
i výdavkovej časti
b/ Správu o výsledkoch a podmienkach
činnosti ZŠ s MŠ v Kokave nad
Rimavicou za školský rok 2014/2015,
ktorý bude zaradený ako bod č. 10
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a následne sa posunie číslovanie
ostatných bodov
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
v časti Bežný rozpočet - navýšenie
príjmov v položke 11003 – výnos dane
z príjmov
poukazovaných
obci
o čiastku 4 000,00 € - na čiastku
624 000,00 € a navýšenie výdavkov
v položke 642001 – transfer TJ Štart
o čiastku 4 000,00 € na čiastku
26 000,00 €. Schválené rozpočtové
opatrenie bude súčasťou úpravy
rozpočtu
obce
na
rok
2015
a neovplyvní rozpočtovaný výsledok
hospodárenia obce.
3. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľov Mgr.
Jarmilu
Gašparovičovú,
rod.
Brúsikovú, trvale bytom Sklárska č. 2,
987 01 Poltár v podiele 3/6, Gretu
Gašparovičovú, trvale bytom Sklárska
č. 2, 987 01 Poltár v podiele 1/6, Sylviu
Gašparovičovú, trvale bytom Sklárska
č. 2, 987 01 Poltár v podiele 1/6, Karin
Gašparovičovú, trvale bytom Sklárska
č. 2, 987 01 Poltár v podiele 1/6.
4. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľa Ing. Jána
Púpavu
a manž.
Martu,
rod.
Chlpošovú, trvale bytom 984 01
Lučenec, Martinčeková č. 11a.
5. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu
pozemku
a vysporiadanie pozemku pod garážou
v obci Kokava nad Rimavicou, v k.ú.
Kokava nad Rimavicou, pre žiadateľa
Petra Kovaľa, rod. Kovaľa, trvale
bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou,
Ul. Janka Kráľa č. 529/20.
6. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu
pozemku
a vysporiadanie pozemku pod pivnicou
v obci Kokava nad Rimavicou, v k.ú.
Kokava
nad
Rimavicou,
pre
žiadateľku Annu Rodariovú, rod.
Badinkovú, trvale bytom 985 05
Kokava nad Rimavicou, Červenej
armády č. 623/5.
7. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľku RNDr.
Moniku Lodovú, rod. Cabanovú,
trvale bytom 979 01 Rimavská Sobota,
Kirejevská 1173.
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8. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú.Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľa PaedDr.
Ľubomíra Miháľa, PhD., rod. Miháľ,
trvale bytom 974 01 Banská Bystrica,
Hviezdoslavova 1440/35.
9. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu
pozemku
a vysporiadanie
pozemku
pod
rodinným domom v obci Kokava nad
Rimavicou,
v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľa Jaroslava
Kočalku, rod. Kočalku, trvale bytom
985 05 Kokava nad Rimavicou,
Kyseľovo č. 113/22.
10. Žiadosť o dokúpenie pozemku vysporiadanie
pozemku
pod
existujúcou
rekreačnou
chatou
v rekreačnej oblasti Kokava-Háj,
v k.ú. Kokava nad Rimavicou, pre
žiadateľa p. Vladimíra Zmiju, rod.
Zmiju, trvale bytom 981 01 Hnúšťa,
Bottova 208.
11. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľku Annu
Sojkovú, rod. Vlčekovú, trvale bytom
981 01 Hnúšťa, SNP 441.
12. Odkúpenie pozemku v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, Hviezdoslavova ul., od
p. Norberta Horvátha, rod. Horvátha,
trvale bytom 984 01 Lučenec,
Fiľakovská 30/4, do majetku obce
podľa priloženého GP č. 32616881111/2015, parcela registra C – č. 569/18
vo výmere 132 m2 – ostatné plochy
v cene 5,00 €/ m2, pre účely
vybudovania chodníka pre chodcov.
Návrh na vklad do Správy katastra
predloží kupujúci.
13. Pozmeňujúci návrh poslanca OZ p.
Martina Krištofa, týkajúci sa zámeru a
podmienok verejno-obchodnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov bufet, ktoré sú vo vlastníctve obce
v športovom areáli TJ Štart, a to
v bodoch:
 v zámere prenajať nebytové priestory
nachádzajúce
sa
v Kokave
nad
Rimavicou, Sládkovičova 131/13 – bufet
v športovom areáli TJ Štart, ktoré sú vo
vlastníctve obce, vo výmere 20 m2 –
formou verejno - obchodnej súťaže
rozšíriť o spoločenskú miestnosť vo
výmere 19,35 m2
 prevádzkovanie bufetu – celoročne
 náhradu prevádzkových nákladov na
elektrickú energiu, vodné a stočné,
poplatok za TKO bude nájomca hradiť
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priamo príslušnému dodávateľovi na
základe vlastnej zmluvy
 paušálne ročné náklady na kúrenie minimálne vo výške 100,00 €.
14. Zámer prenajať nebytové priestory
nachádzajúce sa v Kokave nad
Rimavicou, Sládkovičova 131/13 –
bufet v športovom areáli TJ Štart,
ktoré sú vo vlastníctve obce, vo výmere
20 m2, a spoločenskej miestnosti vo
výmere 19,35 m2 (spolu: 39,35m2) –
formou verejno - obchodnej súťaže.
15.
Podmienky
na
prenájom
nebytových priestorov, ktoré sú vo
vlastníctve obce, nachádzajúce sa v k.ú.
Kokava nad Rimavicou, Sládkovičova
131/13 – bufet v športovom areáli TJ
Štart vo výmere 20 m2 takto:
- minimálna cena za m2 – 20,00 €
- prevádzkovanie bufetu – celoročne
- náhradu prevádzkových nákladov na
elektrickú energiu, vodné a stočné,
poplatok za TKO bude nájomca
hradiť
priamo
príslušnému
dodávateľovi na základe vlastnej
zmluvy
- paušálne ročné náklady na kúrenie 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 určenom 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.
16. Nájomnú zmluvu na prenájom
pozemkov nachádzajucich sa v k.ú.
Kokava nad Rimavicou obci Kokava
nad Rimavicou, parcela registra E – č.
539 vo výmere 96 m2, záhrada, vedená
na LV č. 3802, parcela registra E – č.
542 vo výmere 96 m2, záhrada, vedená
na LV č. 3803, a parcela registra E – č.
545 vo výmere 96 m2, záhrada, vedená
na LV č. 3804, ktoré sú vo vlastníctve
neznámych vlastníkov a v správe Slovenského pozekového fondu, Búdková
č. 36, 817 15 Bratislava, za ročné ná-

december 2015
jomné vo výške 40,00 €, na účely vytvorenia pešej zóny spájajúcej Hviezdolavovu ul. s Námestím 1.mája.
17. Správu vyraďovacej a likvidačnej
komisie
o výsledkoch
II.
kola
vyradenia a likvidácie prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce
Kokava nad Rimavicou, z dňa
30.9.2015 – bez pripomienok.
18. VZN č. 5/2015 o označovaní ulíc a
iných
verejných
priestranstiev
a o číslovaní budov na území obce
Kokava nad Rimavicou – bez
pripomienok.
19. Stanovisko hlavného kontrolóra k
plneniu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou
k 30.9.2015
vrátane
rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave nad
Rimavicou - bez pripomienok.
20. Správu o plnení rozpočtu obce
Kokava nad Rimavicou vrátane
rozpočtu ZŠ s MŠ na prenesené
a originálne kompetencie k 30.09.2015
– bez pripomienok.
21.
Správu
o výsledkoch
a podmienkach činnosti ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou za školský
rok 2014/2015 – bez pripomienok.
22. Na základe prerokovaných a schválených podkladov na zápis do kroniky
obce uznesením OR a uloženého vykonania ručného zápisu do kroniky obce
odmenu pre p. Alenu Lančokovú, kronikárku obce, vo výške 300,00 €.
C/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme a lehote
zabezpečiť zverejnenie schválených
materiálov, a to:
 VZN č. 5/2015 o označovaní ulíc, iných
verejných priestranstiev a o číslovaní
budov na území obce Kokava nad Rimavicou
 Plnenie rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou k 30.9.2015
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií
OZ a interpelácie poslancov OZ
D/ ŽIADA
1. Poslancov OZ v Kokave nad
Rimavicou
o pripomienkovanie konceptu Plánu
rozvoja obce Kokava nad Rimavicou na
roky 2015 – 2020, tieto doručiť na sekretariát Obecného úradu v Kokave nad
Rimavicou najneskôr do 20.11.2015.
A. Beracková
Upravila JK
Foto: P. Vranský
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Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje
občanom–daňovníkom, že v termíne do 31. januára 2016 sú povinní podať priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa a ost. daní v zmysle zákona NR SR č.582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších platných predpisov. Priznanie k dani podávajú
občania, ktorí v priebehu roku 2015 nadobudli kúpou, darovaním alebo dedením
nové nehnuteľností a taktiež ak majú nového psa staršieho ako šesť mesiacov. Povinnosť podať daňové priznanie počas roka sa týka občanov, ktorí nadobudnú novú
nehnuteľnosť prostredníctvom dražby alebo dedením sú povinní podať priznanie
k dani do 30 dní od dražby alebo od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. Nové tlačivá na rok 2016 si môžu daňovníci vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Ďalej oznamujeme občanom, že žiadosti o zníženie poplatku za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu, sa vždy predkladajú spolu s priloženými príslušnými dokladmi a potvrdeniami v termíne do 31. januára bežného roka.
Elena Doricková

V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. 307/2015 Z.z. boli voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky vyhlásené na 5.marca 2016. Okrem občanov Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa
zdržujú v mieste trvalého pobytu, prípadne mimo trvalého pobytu a volia na hlasovací preukaz, môže občan SR voliť aj mimo územia Slovenskej republiky poštou.
Poštou môže voliť
a) volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na
základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Tento volič môže požiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí byť
doručená ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
b) volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa
zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
Tento volič môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o
voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania
volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Elena Doricková

Obec Kokava nad Rimavicou pripravuje v nasledujúcom období viacero projektov
investičného charakteru. Z nich vyberáme najmä rozpracované projekty „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ a „Zberný dvor“, s ktorými sa chceme zapojiť do
vyhlásených výziev na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov
z eurofondov.
Podali sme projekt na realizáciu oddychovej zóny v centre obce. Koncom leta sa
začalo s výstavbou plážového ihriska na mieste bývalého kúpaliska pri multifunkčnom ihrisku, spolu s rekonštrukciou šatní a sociálnych zariadení. Plážové ihrisko
bude slúžiť pre aktívny oddych s možnosťou hry plážového volejbalu, futbalu, nohejbalu, bedmintonu či hádzanej. Pre zlepšenie bezpečnosti obyvateľov sme rozšírili
kamerový systém, ktorý bol nainštalovaný aj poza kultúrny dom a v cintoríne.
V budúcom roku pripravujeme realizáciu chodníka pre peších okolo starej školy,
pre zlepšenie bezpečnosti chodcov.
Nielen obec pripravuje projekty na zlepšenie života v obci, ale aj rôzne organizácie
a subjekty pôsobiace v obci. Firma Ekoles, s.r.o., ktorá má v prenájme obecné lesy,
podala projekt na rekonštrukciu cesty v Liešnici. Výsledok schvaľovacieho procesu
bude známy v januári 2016. Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
pripravuje rozšírenie kanalizácie v obci a intenzifikáciu existujúcej ČOV.
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Tento rok sme sa rozlúčili:
Samuel RADIČ, Pavel BARTOŠ,
Emília KRAJČIOVÁ, Emil SOJKA,
Robert SCHILL, Ladislav BADINKA,
Peter ILLÉŠ, Štefan GÁLUS, Zuzana
KRALEVIČOVÁ, Margita PORUBIAKOVÁ, Elena KVANDOVÁ,
Viera MURÍNOVÁ, Verona KLAPIŠOVÁ, Mária SKRUTEKOVÁ, Slavomír RADIČ, Viera STRUHÁROVÁ,
Ondrej RADIČ, Sabína LÁMEROVÁ,
Ivan SVINČÁK, Božena FURMANOVÁ, Jozef MURINČEK, Anna
PĽAŠTÍKOVÁ, Pavel LÁMER, Viera
KOLÁRIKOVÁ, Anna DANIELOVÁ,
Juliana MACHAVOVÁ, Ján ŠUNIAR,
Marian MELICH, Pavel SPODNIAK,
Zuzana PILIARIKOVÁ, Viliam KIŠŠ,
Božena ŠOVČÍKOVÁ, Ján BANÍK,
Martin STIERANKA, Ondrej GERGELY, Pavel GOLIAN, Ing. Ján
BOBRO, Pavol SIHELSKÝ, Ľubomír
BIENIK, Ladislav FIZOĽA, Helena
POLIAČIKOVÁ, Valéria VOJTEKOVÁ, Jozef PORUBIAK.
To, že sa rana zahojí, je len klamné
zdanie.
V srdci nám bolesť zostala a tiché
spomínanie.
Narodili sa noví občania Kokavy nad
Rimavicou:
Natália RADIČOVÁ, Ján POLIAČIK,
Marko RAFAEL, Margaréta GAJDOŠOVÁ, Martin GAJDOŠ, Adela DIBALOVÁ, Michaela DUNKOVÁ,
Michal DUNKO, Patrik ŠIRKA, Tamara VRBINIAKOVÁ, Antonio RADIČ, Jakub KOVAĽ, Attila SOPÓCI,
Zorimír ŠVICKÝ, Matúš SIVIČEK,
Juraj BAVALA, Laura LÁTKOVÁ,
Tomáš FIGA, Matej GAVALLER.
Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo
do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a
nehy. Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a
nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete.
Elena Doricková

Text a foto: Ing. S. Ňuňuková
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exponátmi boli rôzne kusy nábytku,
Galéria najlepších
porcelán či osobné predmety cestujúcich, ako napr. šperky a oblečenie. Žiaci
si takýmto spôsobom spestrili vyučovací
proces a rozšírili si svoje poznatky.
V popoludňajších hodinách sa presunuli
do Národnej rady Slovenskej republiky,
kde mali možnosť prezrieť si budovu
NRSR, vidieť rokovanie poslancov, ako
aj viesť s nimi krátky rozhovor.
Návšteva výstavy Titanic aj exkurzia do
NRSR boli pre všetkých pekným zážitkom. Poďakovanie patrí aj Rade RZ, Aj v tomto školskom roku pokračujeme
v predstavovaní žiakov našej školy, ktorí
ktorá finančne prispela na túto akciu.
Text a foto: Mgr. E. Jančová. popri výborných študijných výsledkoch
Posledné októbrové dni tohto roku patriv škole dosahujú úspechy tiež v iných
li spomienke na veľkú osobnosť našich
oblastiach. Linda Skruteková, žiačka
Deň zdravej výživy
dejín, a to na osobnosť Ľudovíta Štúra.
VI.A triedy, je takým príkladom. Toto
Aj žiaci druhého stupňa ZŠ si pripomešikovné a skromné dievča našlo záľubu
nuli toto jubilejné 200. výročie jeho
v plávaní a dnes sa zaraďuje medzi
narodenia. Celý mesiac usilovne študoúspešných plavcov. Od januára 2012
vali dostupný materiál, aby si zmerali
získala strieborný pohár za 2. miesto v
svoje vedomosti a zručnosti so svojimi
stredoslovenskom kraji. Tiež je držiteľspolužiakmi na olympiáde, ktorú pre
kou 37 zlatých, 23 strieborných a 26
nich pripravili vyučujúce slovenského
bronzových medailí. Najnovšie vybojojazyka. Trojčlenné družstvá tak súťažili
vala vo svojej kategórii titul majsterky
v hre Milionár, tvorbe básní, osemsmeSlovenska v plávaní na 100 metrov
rovkách či kreslení portrétov. Víťazstvo
znak.
si nakoniec odnieslo družstvo 8.A triedy
(T. Kantorová, O. Hanuliak, V. Vrán1. Ako dlho už plávaš a kto usmerňoval
ska), druhé miesto patrilo 9.A triede (M. Na návrh zástupcov žiackeho parlamentvoje prvé kroky na plaváreň?
Zdút, T. Borák, L. Lecsoová) a tretie tu sme si 27.10.2015 na našej škole
Začala som plávať ako trojročná a prámiesto získala 7.B trieda (M. Stieranko- zorganizovali Deň zdravej výživy. Cez
ve preto ma rodičia prihlásili na plávažiacke
knižky
sme
požiadali
rodičov
o
vá, E. Horváthová a J. Kvandová). Všenie.
poskytnutie
doma
vypestovaného
ovocia
tci zúčastnení si aj takýmto spôsobom
2. Ako sa dá stihnúť športovať, vyhrávať
a
zeleniny.
Žiaci
VIII.
A
potom
z
prinerozšírili obzor o osobnosti Ľudovíta
a mať výborné výsledky v škole?
sených
surovín
pripravili
pre
všetkých
Štúra.
Nakoľko máme tréningy každý deň dve
žiakov
našej
školy
dva
druhy
šalátov:
Text a foto: Mgr. E. Jančová
zeleninový (zelenina, kyslá smotana) a hodiny, učiť sa stíham až po nich, na
ovocný (ovocie, orechy a med ). Popri- kamarátov mi ostáva čas cez víkendy, aj
Návšteva svetovej výstavy Titanic tom ako žiaci chodili na „zdravú desia- to len keď nemám preteky 
a exkurzia do NRSR
tu“, boli im kladené otázky ohľadom 3. Čo rada robíš, ak máš chvíľku pre
surovín v šaláte a dôležitosti zdravej seba?
stravy. Túto peknú akciu sme mohli Chodím hrávať na ihrisko futbal s kamazorganizovať aj vďaka sponzorom p. rátmi a basketbal.
Mariane Juhaniakovej, predajni Ovocie 4. Za tvojím úspechom je určite aj tvoja
a zelenina BOBA a všetkým rodičom, rodina, za čo by si im ty udelila medailu?
ktorí prispeli čerstvým ovocím.
Asi za to, že ma občas nútia, aj keď sa
mi nechce, ísť na tréning a podporujú
ma v tom.
Ďakujeme Linde za krátky rozhovor
a prajeme jej veľa úspechov v živote.
Text a foto:Mgr. M. Lukaššáková
Dňa 21.10.2015 sa 52 žiakov našej školy
spolu s tromi vyučujúcimi rozhodlo
odhaliť tajomstvo Titanicu a prežiť
nezabudnuteľnú atmosféru celosvetovej
výstavy v bratislavskej Inchebe. Počas
výstavy mali žiaci možnosť vidieť stovky originálnych artefaktov, ktoré boli
Text a foto:Mgr. M. Lukaššáková
zachránené zo slávneho vraku. Medzi
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občan obce. Všetky spoločné chvíle
venované tvorivým činnostiam obohacujú každodenný život detí.

V školskom roku 2015/2016 bolo do MŠ
v Kokave nad Rimavicou zapísaných 69
detí, ktoré sa podľa veku začlenili do 3
tried. Novinkou bolo otvorenie triedy s
celodennou prevádzkou. Z toho dôvodu
sa škola obohatila o jednu pedagogickú
posilu - pani učiteľku Alenu Štromajerovú.
Deti sa s novým prostredím zadaptovali
veľmi dobre, čoho dôkazom je aj ich
pravidelná dochádzka do MŠ.

Učiteľky pre deti pripravujú zaujímavé
aktivity, kde spolu prežívajú krásne
chvíle a vytvárajú sa priateľské putá.
Jednou z takýchto plánovaných aktivít
bolo napríklad aj vystúpenie 5-6 ročných
detí v Klube dôchodcov i posedenie so
starými rodičmi, kde deti prejavili úctu k
starým ľuďom. Rodičia s deťmi vstúpili
aj do sveta tvorivých dielní, v ktorých
spoločné chvíle venovali vyrezávaniu
tekvíc a výrobe strašidiel. Október sme
zakončili večerným lampiónovým pochodom obcou pod názvom „Noc strašidiel“, do ktorej sa mohol zapojiť každý

Od roku 2013 bola MŠ Kokava zapojená
do projektu MRK II, v ktorom pracovali
aj 2 asistenti učiteľa, a tento projekt bol
k 30. novembru ukončený.
Text a foto: Kolektív MŠ

Historické okienko

V našej milej Kokave nesú mnohé ulice
mená známych slovenských dejateľov.
Aj ulica, ktorá sa nachádza pri evanjelickom a. v. kostole, sa nazýva Bakulíniho ulica. V tejto ulici je na jednom
dome vyvesená pamätná tabuľa s nápisom: V tomto dome pôsobil od r. 1842
do r. 1848 ev. a. v. učiteľ Michal Bakulíni, bojovník za práva slov. národa
v roku 1848.

Michal Miloslav Bakulíni (vlastným
podpisom Michael Mil. Baculiny) bol
prívrženec štúrovského hnutia v tzv.
meruôsmych rokoch, teda v rokoch 1848
- 1849. Keďže kalendárny rok 2015 je v
našej vlasti zadržaný ako rok Ľudovíta
Štúra, patrí sa nám Kokavčanom pristaviť sa aj pri tu pôsobiacom štúrovcovi
Bakulínim, ako on sám hovorí: „… aby
to niekto potomstvu zdelil a to vedomosti
nadobudlo o tom, aké utrpenia, prena-

sledovania, ba takrečeno mučenia museli znášať tí, ktorí svoj národ slovenský
milovali alebo sa k nemu priznávali.“
M. M. Bakulíni sa narodil 16. júla 1819
v Pondelku v Malohontskej stolici. Jeho
rodina bola po meči učiteľská. Hoci
túžbou jeho matky bolo, aby sa stal
kňazom, jeho cesty boli iné. Ako spomína na svoje štúdia v Ožďanoch, všetko
sa učil v neznámych jazykoch: „…po
latinsky a maďarsky, čoho výsledok bol,
že vyjmúc tej maďarčiny, vedomostí som
žiadnych nenadobudol.“ O prísnej maďarskej školskej výchove svedčia jeho
slová: „… profesori kremä palicou a
korbáčom učili slovom, študentov mučili
tak, že keď sa dajeden študent v tých
neznámych rečiach v dačom pomýlil, tu
hneď mala palica a korbáč robotu.“
Práve takéto výchovné metódy, ktoré mu
spôsobovali „bôľ a zhnusenie“, ho motivovali k láske k svojmu slovenskému
národu. V boji za práva Slovákov v
Uhorsku ho však motivovali aj slová
jeho otca, ktorý mu so slzami raz povedal: „80 miliónov Slovanov a všetci sú
otroci.“
Na svoje prvé stretnutie s evanjelickými
a. v. kňazmi Hurbanom a Hodžom spomína, že ich tvár sa na jedno videnie
zaryla do jeho duše. Po svojich prvých

stretnutiach s národovcami, s ktorými
zažil „mnohé pekné, krásne časy“, sa
vrátil do rodného Pondelka, kde porozprával otcovi pre jeho potešenie nadobudnuté informácie o Slovanoch.
Bakulíni vo svojich pamätiach spomína
aj povolanie za učiteľa do našej Kokavy
a o tomto období píše: „Tu som 6 rokov
prežil, ustavične horiac láskou a boriac
sa za môj potlačovaný národ. Ľud všetok
so mnou trimal a rád ma mal. Tu ma
navštevovali Janko Francisci, Mikuláš
Ferienčik, Frico Malatinský a ostatní
národovci.“
Keď vypukla revolúcia v roku 1848,
Bakulíni – ako sám vraví – sa hýbal
v mene národa a „kde sa príležitosť
zavdala, bránil ho a žiadosti jeho vyslovoval“. Počas revolúcie ho ľud jednohlasne zvolil za oficiera. Bakulíni bol
účastníkom revolučných bojov v rokoch
1848-49, bol jedným z trojice zvanej
Traja sokoli (Štefan Marko Daxner,
Janko Francisci Rimavský, Michal Miloslav Bakulíni). Raz s nožom v ruke
bránil Hurbanovu povesť, keď vznikla
klebeta, že Hurban na Myjave všetko
páli, morduje, ba dokonca, že spolu
s ďalšími štúrovcami párajú tehotné
ženy, vyberajú z nich plod a jedia ho.
Bakulíni bránil Hurbanovu povesť nielen nožom, ale aj slovami: „Poznám p.
Hurbana, je taký statočný evanjelický
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kňaz ako náš pán farár Pekár.“ (Štefan
Pekár bol evanjelický a. v. kňaz
v Kokave v r. 1832 – 1866)
V ťažkej a neprajnej dobe pre Slovákov
v Uhorsku bol 7. novembra 1848 uhorským župným súdom vynesený proti
Bakulínimu rozsudok týmito slovami:
„Michal Bakulíni, učiteľ kokavský, dľa
v obžalobe uvedených 11 svedkov
a svojho
dobrovoľného
priznania,
k vražde pobádajúce a na vyhubenie
Maďarov poburujúce básne vlastnoručne píše v tom čase, keď vlasti z každej
strany následkom slovenských vzbúren-

cov veľké nebezpečenstvo hrozí, tieto
pred viacerými – v nádeji skorého splnenia ich obsahu – hlása, na odpisovanie a rozširovanie týchže aj iných vyzýva, Hurbana, verejného nepriateľa vlasti, vo veľkej spoločnosti dobrým priateľom menuje vtedy, keď tento do vlasti
mocou zbraní sa chystá, zároveň na
podporovanie panslávskej myšlienky
viacerých vyzýva, pri ňom nájdené početné listy sú všetky proti maďarskej
vlasti poburujúce...“
Bakulíni
bol
spolu
s Daxnerom
a Franciscim odsúdený na 3 roky. Po

1937-2015, vedecký pracovník, publicista
Narodil sa 15. marca 1937 v Kokave nad Rimavicou. Otec
Richard Alojz Kafka (1912-1988), pôvodne sklársky majster,
neskôr vedúci staničného bufetu v Kokave. Matka Mária, rod.
Vojteková (1910-1997). Brat Jaroslav, sestra Eva Uhlíková,
rod. Kafková, RNDr. Manželka Margita,
rod. Vargovičová, s ktorou mal dve deti Margaréta, vydatá Klimáčková, RNDr.;
syn Richard, Ing.
Základnú školu navštevoval v rokoch
1943-1952 v Kokave n/Rimavicou. Po
ukončení základnej školy študoval
v rokoch 1952-1956 na Vyššej chemickej
škole v Banskej Štiavnici. Po maturite
pokračoval v štúdiu v rokoch 1956-1961 na
Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej
v Košiciach, ktorú ukončil s červeným
diplomom a titulom inžinier. Po ukončení
štúdií nastúpil v roku 1961 do zamestnania
v Závode SNP Žiar nad Hronom, kde prešiel rôznymi funkciami a riešil rad technických postupov výroby a ekológie výroby hliníka. Pôsobil ako
metalurg, vedúci elektrolýzy, špecialista pre modernizáciu
výroby hliníka, od roku 1993 až do odchodu na dôchodok
v roku 2001 technický riaditeľ ZSNP a. s.
V rámci hlinikárskej praxe absolvoval študijné pobyty na
tému teoreticko-technických a ekonomických problémov
v hlinikárňach v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Chorvátsku, Juhoslávii, Slovinsku, Rusku, Nórsku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Kanade, USA, Poľsku, Taliansku, Španielsku a Holandsku. Je autorom vyše 50-tich štúdií
v odborných časopisoch a na medzinárodných konferenciách
v oblasti základných technických problémov hliníka
a koncepčných problémov výroby hliníka. Je spolutvorcom
piatich autorských osvedčení a prihlášok dvoch vynálezov,
zapísaných do registra vynálezov z oblasti technológie výroby
hliníka. Zúčastňoval sa na modernizácii a ekologizácii výroby
hliníka. Z tejto oblasti má bohatú publikačnú činnosť v odborných periodikách. Podrobnejšie študoval a publikoval
výsledky spolupráce medzi vedcami Uhorska (z územia Slovenska) a Nórska. Je spoluautorom publikácie "Mosty na
sever" (slovensko-nórska spolupráca) v slovenčine a angličtine a Dejín hutníctva na Slovensku.
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meruôsmych rokoch vnímal i naďalej
krivdy páchané na Slovákoch. Vo februári 1867 zakončil svoj životopis slovami: „S Bohom, národe môj slovenský,
nezúfaj a neboj sa toho, že od týchto
slobodášov
aziatských
vykorenený
a zničený budeš! Drž sa ako dosaváď
Boha, pravdy a šľachetnosti! Amen.“
Michal Miloslav Bakulíni zomrel 18.
januára 1892 v Kameňanoch, kde je aj
pochovaný.
Mgr. Vladimír Ticháň
evanjelický a. v. farár

Svoje bohaté vedomosti publikoval ako administrátor na internetových blogoch:
Naša
Kokava
http://naakokava.blogspot.com/2010/03/uvod.html
Staré
a
nové
hutnícke
technológie
http://starhuttech.blogspot.com/2010/12/uvodom.html
Žiarska
kotlina
http://ziarskakotl.blogspot.com/2010/06/uvodom.html
Cesty
do
Banskej
Štiavnice
http://cestydobs.blogspot.com/2010/10/00uvod.html
Kremnica
a
hauerlandské
okolie
http://kremaho.blogspot.com/2011/05/uvod.htm
l
Nová
Baňa
a
okolie
http://nobaok.blogspot.sk/2013/11/uvod.html
Legendárne manažérky zo žiarskeho okolia
http://legmanzozok.blogspot.com/2011/07/uvo
dom.html
Tip
na
víkend
http://tipnavikend.blogspot.com/2011/04/uvod.
html
Odborné články publikoval v časopisoch Hutnícke listy, Hutník, Slévárenství, Bányászati és
Kohászati Lapok, v zborníkoch z medzinárodných hlinikárenských sympózií, Obzor Gemera, Kokavské zvesti, tiež
v zahraničných odborných časopisoch. Ako dlhoročný zamestnanec a vedúci pracovník ZSNP v Žiari nad Hronom
napísal spolu s L. Čambalovou k 50. výročiu závodu SNP Žiar
nad Hronom obsiahlu monografiu „Z dejín výroby hliníka na
Slovensku“, ktorá bola vydaná v roku 2001. Okrem svojej
odbornej práce veľkú pozornosť venoval štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa na amatérsky výskum identifikácie huty v
Sklených Tepliciach a železiarskeho hámra v Rimavici, kde sa
spolu so Slovenským technickým múzeom v Košiciach podarilo zachrániť posledné historické predmety (náhrobné kamene, budovy). Tieto práce boli publikované v Hutníckych listoch. Dlhoročné výskumy z histórie sklárstva v okolí Kokavy
nad Rimavicou zhodnotil spolu s PhDr. Jánom Žilákom
a Štefanom Repčokom v monografii „Sklárne v Malohonte“ v
roku 2001.
Na dôchodku žil v Žiari nad Hronom, opustil nás po krátkej
nemoci 4. augusta 2015, pochovaný bol 20. augusta 2015 na
cintoríne v Žiari nad Hronom.
Text a foto: Pavol Haluka
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Vážení spoluobčania!
Po roku tu máme opäť ten čas očakávania najkrajších sviatkov v roku –
Vianoc. Prichádzajú sviatky pokoja, lásky a štedrosti. V súčasnej uponáhľanej dobe sú práve Vianoce jedným zo vzácnych okamihov, kedy sa na malú
chvíľku zastavíme. Máme jedinečnú príležitosť obdarovať svojich najbližších, ale i pokojom a harmóniou, ktorá zavládne počas týchto sviatočných
dní, dať najavo svoju lásku a vďačnosť. O pár dní si sadneme k slávnostne
prestretému štedrovečernému stolu v kruhu svojich milovaných, blízkych
a priateľov. V jedinečnej atmosfére Vianoc, keď domovom rozvoniava jedlička a sviatočné jedlá, v každej domácnosti zavládne pokoj, láska
a vzájomný súzvuk.
Vianoce majú jedinečné čaro. Rozprávkové čaro pre najmenších, čaro pre
rodičov, ktorí sa tešia na radosťou rozžiarené očká svojich detí, čaro pre
všetkých, ktorí s láskou pripravujú všetko, čo s Vianocami súvisí. Je to čaro,
ktoré každý rok opantá nás všetkých. Nech sú tieto Vianoce nielen sviatočným dňom v kalendári či symbolom, ale nech sú pravým sviatkom pokoja,
mieru a lásky.
Pri slávnostnom stole v nejednej rodine ostane prázdne miesto, miesto po
milovanej osobe, ktorá ich navždy opustila. Nejednému z nás sa zalesknú
v oku slzy smútku pri spomienke na našich zosnulých, úzkosťou sa stiahne
srdce. No v našich srdciach ostane navždy miesto i pre nich. Do ďalších
rodín zase zavítal nový život a pre šťastných rodičov i starých rodičov sú
práve Vianoce časom, keď pri štedrej večeri usadia alebo si privinú k sebe
svoje ratolesti.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám všetkým úprimne zaželal
také Vianoce, aké si sami prajete a aké ste si vysnívali. Vianoce plné nielen
darov a hojnosti, ale najmä úprimnej lásky. Nech sa počas týchto sviatkov
pokoja a mieru z ľudských sŕdc vytratí hnev, nenávisť či závisť. Nech sme
ľuďmi, ktorí majú jeden k druhému blízko, nech si dokážeme pomáhať navzájom i odpúšťať.
Nuž všetkým Vám prajem krásne a nerušené prežitie vianočných sviatkov,
nech sú naplnené tieto dni láskou, hojnosťou, pokojom a Božím požehnaním.
Vážení spoluobčania, do nového roku vám prajem pevné zdravie, šťastie
a lásku všetkým, ktorí sú osamelí, ktorí ju hľadajú, nech ju nájdu, a tí, ktorí
ju majú, nech si ju udržia. Poprajme si vzájomne, aby nás zdravie neopúšťalo, šťastie sprevádzalo, choroba, závisť a zlo minulo.
Šťastný a úspešný rok 2016!
Ing. Ján Chromek, starosta obce

V tejto časti nájdete recepty, ktoré obsahujú ovsené vločky, celozrnnú múku,
semiačka... Tieto recepty sú na spestrenie
vášho vianočného stola, avšak sklameme
tých, ktorí si myslia, že z týchto koláčikov schudnú (ale aspoň pri chrumkaní
nebudete mať výčitky svedomia).
Vanilkové rožky s ovsenými vločkami
Suroviny:
15 dkg hladkej múky, 5 dkg ovsených
vločiek, 5 dkg orechov, 5 dkg práškového
cukru, 10 dkg tuku Helia, 1 vanilkový
cukor
Postup:
Vločky nasucho opražíme, tuk vymiešame s cukrom, pridáme vychladnuté ovsené vločky, vanilkový cukor, pomleté
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Za vašín stolon vikvitla ruža,
vašej panenki pekniho muža.
Ňi tak pekniho ako dobriho,
to ván vinšujen zo srca mého.
Za vašín stolon pekní mláďeňec,
kobi mi vuon dau dukát na vieňec.
Poraďín mu jä dobrú žeňiśku,
Iľušku, Hanku, Marku, Zuzanku.


Šťasťia, zdravia, pokoj svätí vinšujemo ván,
hospodáren, hospodiňian aj vašín ďietkan.
Zďeľaka k ván iďemo, novinu ván ňesiemo, to
ván poviemo.
Naroďilo sä nán ďieťa v mesťe Betléme,
ono ľeží pachoľiatko na kúsku slame.
Zďeľaka k ván iďemo, novinu ván ňesiemo, to
ván poviemo.


Tan v ďiaľnej doľiňe, v hustej tráviňe,
ňeďaľeko mesta v cudzej krajiňe,
zjaviľi sä aňjelovia, pospiechaľi pasťierovia do
Betléma.
Máme sira, masla, trochu žinčice,
muožeme aj pridať śiernej krupice,
trochu kaše z oškvarkami, ňieśo śíkou
z orechami g obživeňiu.


Jasná žiara z ňeba ľeťí, aňjeľik jej napred svieťi.
Radujťe sä, ďietki milé, je to ďieťa ušľachťilé,
prišlo z ňeba v tieto chvíľe.
Pozriťe sä do jasľíśok, tan ván ľeží váš bratríśok.
Dajťe vi ľen srce jemu a príďeťe šeci k ňemu.

orechy a múku. Cesto dobre vypracujeme, vytvarujeme do valčeka a odložíme
asi na 1 hodinu do chladničky. Z valčeka
potom odkrajujeme malé kúsky a tvarujeme rožteky, ktoré pečieme na vymastenom plechu v dobre vyhriatej rúre. Horúce obaľujeme v práškovom cukre pomiešanom s vanilkovým.
Ovsené guľky
Suroviny:
100 g ovsených vločiek, 100 g práškového cukru, 80 g margarínu Helia, 2 lyžice
strúhanky,
2 lyžice rumu, kakao a strúhanka na obaľovanie, kandizované ovocie alebo orechy na ozdobu
Postup:
Ovsené vločky nasucho opražíme. Pomelieme alebo rozmixujeme a po vychlad-

nutí spolu so strúhankou vmiesime do
dobre rozšľahaného tuku s cukrom a
rumom. Zo vzniknutej masy formujeme
guľky. Hotové guľky obalíme v kakau,
ktoré sme premiešali so strúhankou. Môžeme ozdobiť kandizovaným ovocím
alebo orechmi.
Zdroj: internet
Foto: P. Vranský
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tento čas plnšie a krajšie. Preto sme sa
stretli symbolicky – zástupcovia obce,
rímskokatolíckej aj evanjelickej cirkvi,
ale aj neveriaci, ktorí prišli, aby sa zúčastnili posvätenia krásneho adventného
venca, ktorý pripravili pracovníčky
Obecného úradu, za čo im patrí poďakovanie. Adventný veniec posvätil Mgr.
Jozef Bednárik, farár rímskokatolíckej
cirkvi, a požehnal ho Mgr. Vladimír
Ticháň, farár ev.a.v. cirkvi. Zároveň sa
rozhorela na venci prvá adventná sviečV prvú adventnú nedeľu – 29.11.2015 ka. K príjemnej atmosfére prispeli aj
sme sa stretli na našom námestí pri ad- spevokoly obidvoch cirkví.
ventnom venci, na ktorom sa rozhorela
prvá adventná sviečka. Adventný veniec
je súčasťou našich, hlavne cirkevných
tradícií a používa sa ako súčasť duchovnej prípravy na Vianoce. Avšak skutočný pôvod nie je presne známy. Štyri
sviečky reprezentujú štyri týždne adventu.
Symbolika adventného venca je krásna.
Veniec je vyrobený z rôznych ihlična- JKnov, ktoré znamenajú trvalý život.
Foto: P. Vranský
S adventom spájame aktivity, zvyky a
tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť

Občianske združenie Priaznivcov športu a kultúry v Kokave
nad Rimavicou pozýva občanov na SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU. Uskutoční sa 31.12.2015 v Kultúrnom dome od 19,00
hodiny.
Do tanca zahrá a o dobrú náladu sa postará DJ VIKTOR
z Dobrej Nivy.
Cena vstupenky je 15 €/osoba. V cene: prípitok, večera, káva,
minerálka a polnočná šošovica. V prípade záujmu o vstupenky
bez večere je cena vstupenky 8€.
Predpredaj vstupeniek od 1.11.2015 do 15.12.2015 na telefónnom čísle: 0917976423.
Uchovajme
si
krásne spomienky
a zážitky zo starého roka, zabudnime na zlé a tešme
sa spoločne na to,
čo nám prinesie
nový rok 2016!
Po Troch kráľoch sa začína fašiangové
obdobie a ktovie, odkedy sa u nás tradujú tieto sviatky, dni neviazanej ľudskej
veselosti, zvykov, obyčajov, zábav
a plesov.
Aj tento rok sa počas fašiangov uskutoční niekoľko podujatí, na ktoré vás už
teraz pozývame:

6.12.2015 sa uskutočnil
v evanjelickom kostole adventný koncert. Účinkovali: spevokol rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi z Kokavy,
Mária Halászová so svojimi žiakmi
z Hnúšte, Ondrej Gál, Jaroslav Spišiak,
Andreas Heinzig, Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ a Vladimír Ticháň. Koncert bol pohladením duše každého
návštevníka.
13.12.2015 – vianočný program v sále
DK, v I. časti sa predstavili žiaci ZŠ
a v II. časti, s názvom Od Ondreja do
Troch kráľov, FS Kokavan.

Vážení občania!
Obec Kokava n/Rimavicou
vás srdečne pozýva privítať
Nový rok 2016 na námestie.
1. januára 2016 o 17,00 hod.
pred KD sa uskutoční novoročný príhovor starostu obce.
Krátky kultúrny program zakončíme ohňostrojom.
Keďže vítanie roku 2016 sa uskutoční 1. januára o 17,00,
pozývame všetky vekové generácie, rodičov s deťmi
a všetkých, ktorí chcú zažiť slávnostný pocit z privítania roku
2016.
Vážení občania, prajeme vám veselý Silvester a šťastné vykročenie do nového roku, roku 2016!
V roku novom vám vinšujeme nastokrát
teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.
Vinšujeme vám tento Nový rok,
aby vás Pán Boh požehnal vospolok pri šťastí, zdraví
a hojnom Božskom požehnaní.

DETSKÉ FAŠIANGOVÉ PODUJATIE V MASKÁCH sa uskutoční 30.
januára 2016 od 17,00 hodiny
v Kultúrnom dome. Vstupné pre deti
i rodičov je 50 centov. (0,50€) Milé deti,
s pomocou rodičov alebo sami si vytvorte zaujímavé masky a navštívte toto
fašiangové podujatie, na ktorom budú
pekné masky odmenené.

Aj v našej obci môžete stretnúť fašiangové masky, a to 31. januára 2016.
Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vnesú do ulíc Kokavy členovia
folklórneho súboru Kokavan aj so svojím dorastom. Pripravili si rôzne masky
a v ostatnú fašiangovú sobotu rozveselia
Kokavu. Mnohí z vás ich stretnú
v kokavských uliciach, veselé fašiangy
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zaželajú masky aj v niektorých domácnostiach, možno i vás vykrútia, čo i len
vonku, pri plote.
Fašiangovú pochôdzku nerobia členovia
súboru len pre vlastné potešenie, ale
hlavne pre zábavu a pobavenie ľudí
a pre zachovanie tradícií v našej obci.
OBECNÁ ZABÍJAČKA
s ochutnávkou zabíjačkových špecialít
sa uskutoční 31. januára 2016.
PAMPUŠKOVÉ POSEDENIE
Výbor ZO SZZP v Kokave n/R. pozýva
svojich členov na tradičné pampuškové
posedenie, ktoré sa uskutoční 4. februára
2016 o 15,00 hod. v kultúrnom dome.
Príďte sa zabaviť pri živej hudbe
a pochutnať si na výborných pampuš-

kách, ktoré pripravia šikovné ruky členiek organizácie zdravotne postihnutých.
Výbor základnej organizácie sa teší na
vašu účasť.
KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY
KOLLÁROVCI – sa uskutoční 7. februára 2016 o 16,00 hodine. Vstupné 9€.
Predpredaj vstupeniek s označením
sedadiel od 7.1.2016 v kancelárii MKS.
PLES
Miestny spolok Červeného kríža
v Kokave vás, vážení občania, pozýva
na ples, ktorý sa uskutoční 14. februára
2016 od 20,00 hodiny v KD. Do tanca
bude hrať hudobná skupina AKCENT
z Lučenca.
-JK3 družstiev, ktoré začali súťažiť v "knižnom bludisku". Bludisko bolo rozdelené
na svetové strany, deti v družstvách sa
pohybovali s mamutmi vždy v smere,
ktorý im určila odkrytá kartička. Pod
odkrytou kartičkou sa skrývala úloha,
ktorú si deti šli riešiť nájdením v knihe
po prečítaní zadanej kapitoly. Odpovede
zaznačili na pripravený list. Po sčítaní
správnych odpovedí sa vyhlásili výsledky súťaže.
Knižného bludiska sa zúčastnilo 40 detí,
ktorým sa takáto hodina páčila. Bolo v
nej nielen čítanie, písanie, logické premýšľanie, interpretovanie, ale aj pohyb,
ktorý deti zbožňujú.
Pre nás dospelých to bola hlavne inšpirácia, ako deti nenútene priviesť k učeniu a
čítaniu.

Pod týmto názvom sa uskutočnili v
knižnici 12. 11. 2015 edukačné hodiny
pre žiakov tretích tried a jednej štvrtej
triedy.
Program viedla pani Radana Sedláčková z vydavateľstva Thout z Prahy. Najskôr sa deti predstavili. Ako pomôcku
mala malú loptičku, ktorá im dovolila
rozprávať len vtedy, keď ju vlastnili.
Každé dieťa si malo zobrať jednu z
dvoch druhov kníh: Džungľa a Pyramídy, vybrať si z nej niečo na čítanie,
prečítať a zapamätať si. Neskôr každé
hovorilo, o čom čítalo, rozprávania boli
rôzne, lebo skoro každé dieťa čítalo
niečo iné. Deti, ktoré nezvládajú čítanie,
prerozprávali, čo si zapamätali od spolužiakov. Pani učiteľka rozdelila deti do

Nestihli sme sa ani otočiť a už sme v
advente. Čo nevidieť, máme tu znova
Dohviezdny večer. Z každého rohu na
nás pozerajú vianočné reklamy a výzdo-
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Text a foto: A. Murínová
by. A človek v pokluse života už si ani
neuvedomuje symboly adventu a Vianoc
a podstatu tejto čarovnej chvíle roka.
Áno, chvíle, lebo netrvá ani mesiac.
2.12.2015 prišla do knižnice etnologička
Mgr. Michaela Škodová, aby deťom I.,
II. a III. ročníka ZŠ pripravila rozprávanie s besedou o advente, jeho význame,
symboloch, stridžích dňoch, zvykoch,
svätcoch (Kataríne, Ondrejovi, Barbore,
Mikulášovi, Lucii, Tomášovi), tradíciách a o Štedrom dni, ktorý sa môže
volať aj Kračun, Hody, Pôstny deň alebo
Dohviezdny večer. Naši malí školáci si
mohli zapamätať, že adventný kalendár
bol predtým tlačený a bez čokolád a
kresťania ho poznajú od roku 1904.
Adventný veniec mal 24 sviečok a bol

drevený a stromček sa zdobí od 16.
storočia a na Slovensku len ostatných
150 rokov.
Na stredajšom predpoludní sa vystriedalo viac ako 70 detí spolu so svojimi
pedagógmi. Myslím, že pre všetkých to
bola príjemná zmena, ktorá prispeje
deťom k lepšiemu zapamätaniu si informácií o tomto období. Odovzdanie
historických poznatkov najmladším
generáciám dáva budúcnosť ich identite.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili
tohoto príjemného podujatia.
Text a foto: A. Murínová
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Švingálová – názov div. predstavenia: Všetky predstavenia boli výborné a mali
Žltá ľalia.
diváka čím zaujať. Veľmi kladne bol
hodnotený kokavský ochotnícky súbor.
Aj keď to nebola súťažná prehliadka,
v závere si divadelníci vypočuli hodnotenie divadelného kritika, scenáristu
a režiséra Dušana Krnáča.

Novohradské osvetové stredisko Lučenec, Občianske združenie Timrava
a MKS v Kokave nad Rimavicou usporiadali 14. novembra 2015 regionálnu
prehliadku divadelných ochotníckych
súborov.
Divadelné predstavenia sa konali nasledovne:
1. o 13,00 hodine sa predstavilo Divadlo STUŽKA Kokava n/Rim. – na motívy
balady Jána Bottu upravila Mgr. E.

V predchádzajúcom čísle Kokavských
zvestí sme sa v komentovaní výsledkov
A mužstva FK Štart Kokava nad Rimavicou dostali až po 9. kolo V. ligy skupiny D. V dnešnom čísle by som na
tento komentár
chcel
nadviazať
a pokračovať kolom desiatym, keď Kokavčania nastúpili na domáci zápas
s ďalším nováčikom súťaže, mužstvom
„Družstevník Kráľ“. Na domácej pôde
to bol jeden z povinných zápasov na
potvrdenie predchádzajúcich výsledkov,
pretože mužstvo Kráľa sa usadilo na
spodných priečkach tabuľky. Ako všetci
dobre vieme, tieto povinné zápasy bývajú pre favorita obvykle ťažké. Tak to
bolo aj v tomto stretnutí. Do 21. minúty,
keď Masár otvoril skóre zápasu, sme
nepremenili niekoľko šancí. Súper odolával však aj naďalej a dúfal, že na kokavskom ihrisku by mohol získať nejaké
body. Gólom na 2:0 ich však v 34. minúte schladil Miro Oláh, hra domácich
sa upokojila a do šatní sa odchádzalo za
tohto stavu. Po prestávke však domáci
začali zahadzovať jednu gólovú príležitosť za druhou. Nepustili síce súpera
k ničomu vážnemu, avšak hra bola čoraz
nervóznejšia. Až gól Petra Gajana v 54.
minúte hru domácich upokojil a zápas sa
už len dohrával na polovici hostí. Naši
zahodili ešte niekoľko vyložených šancí,

2. o 14,00 hod. Divadelný súbor
STRAŠIDLÁ Lupoč – na motívy hry
Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva
upravil P. Protuš – názov divadelného
predstavenia: Na svitaní.
3. o 16,00 hod. Divadelný ochotnícky
súbor HAVKÁČI Tomášovce – na motívy frašky J. Chalupku upravila Ľ. Hrnčiarová – názov div. predstavenia: Starý
zaľúbenec.
4. o 18,00 hod. Divadelný súbor TIMRAVA Lučenec – na motívy B. S. Timravy a O. Šulaja upravil A. Szabó –
názov div. predstavenia: Ťapákovci.

ale na výsledku sa do konca už nič nemenilo.
Hajnáčka, kde zverenci trénera Šágu
vycestovali v nadchádzajúcom kole,
začala súťaž niekoľkými prekvapujúcimi
prehrami, ale hráči sa vzchopili a pred
naším zápasom už dosahovali štandardné výsledky. Očakávali sme teda ťažký
zápas, čo sa aj potvrdilo. Domáci sa do
našich pustili bez rešpektu, hnaní divákmi sa vyburcovali k dobrému výkonu
a v priebehu prvých desiatich minút sme
hasili niekoľko ich sľubných príležitostí.
No už v 16. minúte sme nezachytili
súperovu rozohrávku a domáci sa gólom
Kovacsa ujali vedenia. Hra sa po tomto
góle vyrovnala, i keď súper stále hrozil
z nebezpečných protiútokov a pokojne
sme tento zápas mohli prehrať aj 5:0.
Našťastie, domáci neboli príliš efektívni.
Naopak, v druhom polčase sme mohli
z niekoľkých brejkových situácií zápas
aj otočiť, ale ponúknuté príležitosti ani
Masár, ani Kamas nevyužili. A tak sme
domov odchádzali s druhou prehrou
v sezóne.
V ďalšom kole sa hralo v Kokave očakávané derby pred krásnou diváckou
kulisou s celkom FK Iskra Hnúšťa. Hostia v tomto zápase zaskočili domáci
mančaft už v 4. minúte, keď Michal
Prečuch zistil, že naši stopéri sú mysľou

Divadelné súbory prežili veľmi pekný
deň, vzájomne sa podporili v hľadisku
a domov odchádzali s dobrým pocitom
v neskorých večerných hodinách.
-JKFoto: P. Vranský

ešte v „šatni“. Prešiel našou obranou ako
nôž maslom a skóroval. Domáci okamžite naštartovali na vyššie obrátky
a nebyť čarovných zákrokov brankára
Dominika v bráne hostí, boli by naši
hráči vyrovnali skôr ako len v 28. minúte, kedy Masár nekompromisne vyrovnal
dorážkou na 1:1. Za tohto stavu sa odchádzalo aj na polčasovú prestávku. Po
nej sa domáci snažili rozhodnúť zápas,
avšak súper stále striehol na svoju príležitosť, aby zápas rozhodol vo svoj prospech. Domáci sa snažili aj naďalej, ale
Dominik nebol čara zbavený až do 90.
minúty. Práve v poslednej akcii zápasu
Masár vyškolil stopérov Hnúšte tak, ako
to v štvrtej minúte urobil hosťujúci Prečuch, a nezaváhal, a hoci Dominik si aj
teraz siahol na loptu, tá už bola za bránkovou čiarou. A tak v peknom zápase
domáci v posledných sekundách zdolali
svojho rivala z Hnúšte 2:1 a ten odchádzal domov sklamaný.
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Cinobanský športový klub a jeho hráči
očakávali v ostatnom kole Kokavčanov
v peknú, slnečnú nedeľu na svojom
trávniku v Cinobani. Zápas bol pre Kokavu naozaj smolný, pretože už v prvom
polčase Kokavčania mali snáď desať
tutoviek, no nevyužili ani jednu. Brvno
a dve tyče v prvom polčase hovoria za
všetko. No hovorí sa tiež: nedáš, dostaneš. Nestalo sa tak úplne do bodky,
pretože aj napriek tomu, že v druhom
polčase naši neboli tak aktívni ako
v polčase prvom, predsa len v 74. minúte po úniku Kamasa dorazil do siete
loptu striedajúci Ján Becáni a viedli sme
0:1. Po výkone v prvom polčase aj zaslúžene. No nedôraznosť pri odvracaní
lopty v našom pokutovom území dvakrát
za ostatných 16 minút zápasu potrestal
domáci Rado Berky a prehrali sme,
tentoraz naozaj nezaslúžene, 2:1.
Dohrávka tretieho kola nás však ešte
čakala v Kamenných Kosihách. Mužstvo
z dna tabuľky sa však na nás stopercentne pripravilo a náš nepochopiteľný výpadok sa ani ničím nedá ospravedlniť.
Prehra 5:1 je už sama osebe hanbou, ale
výkon, ktorým sa naše mužstvo prezentovalo, to bolo niečo strašné, nepochopiteľné, neprijateľné a ani nechcem ďalej
pokračovať, lebo by som musel použiť
expresívny slovník, a to sa v čase vianočných sviatkov nehodí. Za predvedenú hru sa ja budem hanbiť ešte roky.

Kokavské zvesti
Hlavne pred divákmi, ktorí sa v túto
nedeľu vybrali povzbudiť svoje mužstvo
takmer 90 kilometrov a videli nemohúcnosť a odovzdanosť. Ešte aj teraz prosím
všetkých o ospravedlnenie.
Pravda je však aj taká, že niečo podobné
sa dalo čakať, keď vezmeme do úvahy,
že naše mužstvo tento rok postupovalo
pod
tlakom
z okresnej
súťaže
a v jesennej časti zdolávalo súpera za
súperom a viac-menej stále pod tlakom,
nie je teda čomu sa diviť. Veď ako nováčik zimuje mužstvo Štartu po jeseni
na druhej priečke V. ligy, čo sa nám
pred vstupom do ročníka 2015/21016
ani nesnívalo. Za toto by sme mohli
chlapcom v tomto roku naozaj poďakovať. Pripravili nám rok plný radosti.
Áno, nezvládli posledný zápas sezóny,
ale popravde, nejakú mentálnu únavu na
hráčoch
bolo
badať
už
v predchádzajúcich kolách. A keď si
spomeniem na zranenia Jakuba Becániho a jeho komentár k nim: „ cítim sa ako
frontový kôň“, ani nie je čo dodať. Hráči
sú tiež len z mäsa a kostí a akési únavové zranenia nás sprevádzali už dlhšie.
Takže aj napriek zbabranému záveru
patrí našim chlapcom vďaka a poklona
za predvedené výkony.
Po tejto jesennej časti prichádza
k niekoľkým zmenám. Mužstvo opúšťa
tréner Ing. Ján Šága, ako už avizoval
dlhšie, kvôli rodinným aj profesiovým

Ostatnou
turistickou
akciou kokavských
turistov
v tomto roku
bola účasť na
18. ročníku
Martinského
výstupu na
Jaseninu.
Konal sa 14.
novembra
2015. Kokavčania si zvolili trasu z Liešnice cez Diel na Jaseninu. Miestami bola cesta nepriechodná a museli sme si ju
raziť zarastenou pastvou. Nad Ďubákovom na otvorenom
priestranstve sa do nás oprel nárazový vietor, a tak sme sa
rýchlo ponáhľali k rozhľadni na Jasenine. Tam sme načerpali
nové sily, prehodili pár slov s ostatnými turistami a cestu späť
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povinnostiam, a my mu touto cestou
prajeme do profesijnej a športovej kariéry všetko najlepšie. Nech sa mu naplnia
ďalšie výzvy v športovej kariére. Použijem jeho slová pri jeho rezignácii:
„S mužstvom som dosiahol to, čo som
sľúbil, a niečo navyše. Sľúbil som vedeniu postup do piatej ligy a to som splnil.
To, že toto mužstvo je po jesennej časti
súťaže na druhej, bezpečnej, priečke
piatej ligy, je pre mňa osobne, pre vedenie FK Štart Kokava nad Rimavicou len
akýsi bonus, čerešnička na torte, ktorú
dali klubu aj samotní hráči. Odovzdávam mužstvo svojmu nástupcovi
v presvedčení, že neopustí piatu ligu,
a vedeniu pripomínam lehotu ôsmich
mesiacov na konsolidáciu do nasledujúcej sezóny.“
Vo vedení FK sa udejú aj ďalšie zmeny,
ale o tých snáď až vtedy, keď budú
aktuálne. Nechcel by som predbiehať
nič, o čom ešte nie je na sto percent
rozhodnuté.
Vedenie, hráči všetkých vekových kategórií na záver ďakujú všetkým svojim
fanúšikom, občanom Kokavy nad Rimavicou za prejavenú priazeň, ktorú im
venovali v priebehu celého roku. Na
oplátku im všetkým prajeme prežitie
krásnych a pokojných vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016.
-stari-

sme si zvolili najprv po žltej a neskôr po červenej turistickej
značke. Na Diele sme odbočili na novú miestnu značku do
Lipova a odtiaľ už síce nie všetci, cez Močiar, Čertove Potočky, Farkašku a Kečku do Kokavy. Nové značky v našom a
utekáčskom chotári s tabuľami umiestňujú turisti z Utekáča,
za čo im patrí
poďakovanie. Bola
to síce namáhavá
trasa, ale tie krásne
výhľady stáli zato.
Veď čo nespraví
človek pre zdravie
svojej duše. Tešíme sa na ďalšie
turistické
akcie,
možnože už po
krásnej zasneženej
prírode.
Nové značky v našom a utekáčskom
Elena Doricková
chotári s tabuľami umiestňujú turisti
Foto: Mgr. D. z Utekáča.
Bauerová
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