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Z obsahu:

 Z rokovania Obecného zastupiteľstva
 Predstavujeme vám

 Podujatia v Kokave
 Historické okienko

Foto: J. Spišiak

Vážení občania, prajeme vám príjemné a požehnané
veľkonočné sviatky,
radosť, pohoda a úsmev na tvári nech nechýba
nikomu z vás.
Redakcia Kokavských zvestí.
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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa
15. decembra 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.
6/2015 OZ zo dňa 10.11.2015 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 15. decembra 2015.
3. Odpovede na interpelácie poslancov
vznesené na predchádzajúcom riadnom
rokovaní OZ, na ktoré nebolo odpovedané
priamo.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že dnešné riadne 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. 6/2015
neboli vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
6. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č. 7/2015
neboli vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
7. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č. 8/2015
neboli vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
8. Skutočnosť, že návrh programového
rozpočtu obce na rok 2016 a viacročný
rozpočet na roky 2017 – 2018 bol
v zákonom stanovenej lehote zverejnený
pred rokovaním OZ na úradnej tabuli
v dobe od 30.11.2015 do 15.12. 2015.
9. Ústne správy o činnosti komisií OZ od
ostatného zasadnutia OZ s konštatovaním,
že správy predložili všetky 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,
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komisia ZPOZ a komisia finančná a pre
správu obecného majetku.
10. Informácie
p.
starostu
o pripravovaných a realizovaných projektoch a prácach v obci.
11. Informácie z rokovaní Zastupiteľstva
BBSK, Klubu starostov, Združenia Skládky TKO, Mikroregiónu Sinec-Kokavsko
a MAS.
12. Informáciu o príprave, zabezpečení na
vykonanie volieb do NR SR, ktoré sa
uskutočnia dňa 5.marca 2016.
13. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.

B/
SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa pozvánky a doplnenie programu rokovania OZ:
v bode 5/ Nakladanie s majetkom obce
o podbody:
- Určenie rozsahu vykonávania zmeny
rozpočtu starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
- Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č.
8/2008 o nájme lesných pozemkov – úplné
znenie nájomnej zmluvy č. 8/2008 v znení
dodatkov č. 1 - 6
v bode 14/ Rôzne: doplniť o podbody:
- Ústne správy komisií OZ od ostatného
rokovania OZ
- Informácia o príprave a zabezpečnení
volieb do NR SR
- Návrh na schválenie mimoradnej odmeny pre poslancov OZ
2. Predĺženie súčasných nájomných
zmlúv uzavretých obcou, ktorých platnosť končí k 31.12.2015, na základe
predložených žiadostí, za doterajších
nájomných podmienok pre nájomcov:
- Věroslava Poliačiková, Kokava n/R.,
KD – Secon-Hand na dobu do 31.12.2018
- Ivan Suchan, Kokava n/R., - byt na
ihrisku na dobu do 31.12.2016
- N-Globál, s.r.o., Kokava n/R., - sklad
Rovienka na dobu do 31.12.2016
- Zdenka Nosáľová, Kokava n/Rim.,
nov.stánok – Nám.1.mája na dobu do
31.12.2018
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- Beáta Caganová, Kokava n/Rim., kozmet. salón - KD na dobu do
31.12.2018
- Bohumil Trvalec, Kokava n/Rim., bufet – šport. areál na dobu do
31.12.2016
- Elif Saliji, Hnúšťa – zmrzlinový stánok,
Nám. 1.mája na dobu do 31.12.2018
- AKZENT BigBoard, a.s., Bratislava –
reklamné panely na dobu do 31.12.2018
- Médiapress, s.r.o., Lučenec – novinový
stánok na dobu do 31.12.2016
3. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy
uzavretej obcou, č. 2/2012, ktorej platnosť končí k 31.12.2015, na základe
predloženej žiadosti na pozemok pod
predajným stánkom na Nám. 1.mája pre
nájomcu:
- Jaroslav Chromek, sídlisko Rovienka
1288/15, Kokava n/R., na dobu do
31.12.2016 a zníženie nájmu o 50% po
dobu neprevádzkovania stánku na čiastku 13,75 €/mesačne.
4. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy
uzavretej obcou, č. 2/2009, ktorej platnosť končí k 31.12.2014, na základe
predloženej žiadosti na pozemok pod
stánkom rýchleho občerstvenia pre nájomcu:
- Zdenka Nosáľová, sídlisko Rovienka
1284/1, Kokava n/R., na dobu do
31.12.2016 a zníženie nájmu po dobu
neprevádzkovania stánku na čiastku
13,75 €/mesačne.
5. Zámer predať pozemok, ktorý je vo
vlastníctve obce, nachádzajúci sa v k.ú.
Kokava nad Rimavicou na parcele registra C - č. 2104/43, zastavaná plocha vo
výmere 241 m2 – formou verejno - obchodnej súťaže.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
pre predaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v k.ú. Kokava
nad Rimavicou na parcele registra C - č.
2104/43, zastavaná plocha vo výmere 241
m2 takto:
- minimálna cena za m2 – 5,00 €
- do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie
fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú
voči obci ani organizáciám zriadeným
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 kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komi-
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siou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá
záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej
ak nepodpíše kúpnu zmluvu v lehote do
15 dní od doručenia kúpnej zmluvy
- návrh na vklad do Správy katastra
a poplatky s tým súvisiace predkladá
a hradí kupujúci
6. Zámer prenajať majetok obce Kokava
nad Rimavicou v zmysle § 9a ods. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to: časť budovy nehnuteľného majetku, ktorý je vo vlastníctve
obce Kokava nad Rimavicou, nachádzajúcej sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou,
súp. číslo 482, Nám. 1. mája č.5, vo výmere 80,34 m2, vedené na liste vlastníctva č.
1825 – za cenu nájmu: 40 €/m2 a rok
a náklady na energie (vodné, stočné,
el.energia, plyn), ktorých pripojenie a
meranie si dá zriadiť nájomca na vlastné
náklady - pre žiadateľa Slovenská sporiteľňa, a.s., ústredie Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, na účely zriadenia pobočky
SLSP, a.s., na dobu 5 rokov s opciou na
ďalších 5 rokov pri plnení si nájomných
podmienok. Odôvodnenie tvorí prílohu
uznesenia.
7. Na základe zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov - § 11 ods. 4 písm. b) a na základe odst. 2, § 14 zákna č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vykonávanie zmeny v rozpočte obce starostom obce Kokava nad Rimavicou pre
rok 2015 takto:
- Starosta obce je oprávnený schváliť
rozpočtové opatrenia - povolené prekročenie výdavkov v jednotlivých rozpočtových položkách pri dosiahnutí vyšších
príjmov obce do sumy 5000,00 €.
- Starosta obce je oprávnený schváliť
rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových výdavkov v jednotlivých rozpočtových
položkách do výšky 5000,00 €.
- Starosta obce je oprávnený schváliť
rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun
výdavkov v jednotlivých rozpočtových
položkách v rámci schváleného rozpočtu
obce do výšky 5000,00 €.
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov
v položke rozpočtu: č. 312012 - Transfer
pre
ZŠ
s MŠ
normatívne
a nenormatívne FP vo výške 14 141,00 €
a zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu:
Odd. 09.1.2 - Základné vzdelávanie položka 600 - tovary a služby – prenesené
kompetencie
–
normatívne
a nenormatívne FP vo výške 14 141,00 €.
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9. Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č.
8/2008 zo dňa 30. júna 2008 o nájme
lesných pozemkov v zmysle ust. § 20
a násl. Zákona č.504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov
a v znení ust. § 663 a násl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov, ktorým sa
schvaľuje úplné znenie Nájomnej zmluvy
č. 8/2008 zo dňa 30. júna 2008 v znení
schválených dodatkov č. 1 až 6.
10. VZN č. 6/2015 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 2016 - bez pripomienok.
11. VZN č. 7/2015 o vyhradení miesta
a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území
obce Kokava nad Rimavicou - bez pripomienok.
12. VZN č. 8/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kokava
nad Rimavicou - bez pripomienok.
13. Východiskové ceny pre predaj pozemkov na území obce Kokava nad Rimavicou v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/ zákona
č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako
priľahlú plochu k zastavanému pozemku,
ktoré tvoria prílohu uznesenia na I. polrok 2016, upravujúce prílohu č. 3
v Zásadách o hospodárení a nakladaní
s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý bol zverený obci Kokava nad Rimavicou, schválené uzn. OZ č.1/2011-B/15
zo dňa 10. marca 2011.
14. Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Kokava nad Rimavicou - bez pripomienok s účinnosťou od
1.1.2016.
15. Program rozvoja obce Kokava nad
Rimavicou na obdobie rokov 2015 –
2020.
16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Návrhu programového rozpočtu obce
Kokava nad Rimavicou na rok 2016
a viacročnému rozpočtu na roky 2017 –
2018, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave
nad Rimavicou.
17. Rozpočet obce Kokava nad Rimavicou a programový rozpočet na rok 2016,
vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave nad
Rimavicou na prenesené a originálne
kompetencie, ako vyrovnaný:
v príjmovej časti vo výške: 1 485 855
EUR
vo výdavkovej časti vo výške: 1 485 855
EUR
a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2018
ako nezáväzný - bez výhrad.
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18. Rozpočet Základnej školy s MŠ
v Kokave nad Rimavicou na rok 2016 vo
výške 622 126 €, z toho na prenesené
kompetencie vo výške 429 926 € a na
originálne kompetencie vo výške 192 200
€ a na roky 2017-2018 ako nezáväzný –
bez výhrad.
19. Plán hlavných úloh a kontrolných
akcií hlavného kontrolóra na I. polrok
2016 s doplnením kontroly: Kontrola
bankových prevodov, hotovostných prevodov na účtoch obce a ZŠ s MŠ.
20. 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
2015 vo výške 140,00 €.
C/ RUŠÍ
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.
6/2015 - B/13, 14 a 15 ako neopodstatnené, nakoľko v stanovenom termíne nebola obci doručená žiadna súťažná ponuka.
D/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme a lehote
zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
- Zámer prenajať majetok ako prípad
hodný osobitného zreteľa zverejniť na
úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce najmenej 15 dní pred schválením Obecným zastupiteľstvom v Kokave
nad Rimavicou
- VZN č. 6/2015 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 2016
- VZN č. 7/2015 o vyhradení miesta
a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území
obce Kokava nad Rimavicou
- VZN č. 8/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kokava nad
Rimavicou
- Programový rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017-2018, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ na prenesené a originálne
kompetencie
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií
OZ a interpelácie poslancov OZ
Beracková Anna
Upravila: -JK-
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NAJregiónu Malohont: 1. miesto –
Vzdelávacia včelnica Včelí kRaj
Rok 2016 bude 4. sezónou vzdelávacej
včelnice v Liešnici. Hlavným cieľom je
vytvoriť kryté priestory. V spolupráci s
architektom Robom Sekulom plánujú
vybudovať včelín - multifunkčný objekt
pre včely, prednášky, premietanie. Takto
chcú "zastrešiť" aktivity, keď prší.
Vzdelávacia včelnica je najlepším miestom na spoznávanie fascinujúceho života
včiel.
O včelách vedia VČELYčo!
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2. Včelárske kurzy:
a) VÍKENDOVÝ
VČELÁRSKY
KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV 2016:
Spolu so začiatkom včelárskej sezóny
prinášajú aj víkendové kurzy pre záujemcov o včelárenie. Je to skvelá príležitosť pre ľudí, ktorí rozmýšľajú o včelárení. Počas víkendu sa oboznámia so
životom včiel, získajú prehľad o včelárskom roku, časových a finančných nárokoch tohto hobby.
Prvý víkendový kurz začína 23. – 24.
apríla 2016 a posledný víkendový kurz
bude 13. – 14. augusta 2016. Spolu sa
uskutoční 12 kurzov. Jeden kurz je obmedzený na maximálny počet 10 ľudí/víkend. Zoznam voľných termínov
nájdete
na
stránke:
http://kraj.sk/obchod/kurz/
b) JEDEN DEŇ VČELÁROM:
Zážitkový program Jeden deň včelárom
je určený pre školy, ale aj širokú verejnosť. Počas tohto programu nazriete na
život včiel zblízka, vyskúšate si včelárske náradie a prácu s včelami v bezpečí
Kde ich nájdete:
celotelových kombinéz. Zážitok umocKraj: Banskobystrický
ňujú ochutnávky medov, tvorivé dielne a
Okres: Poltár
možnosť ochutnať medové nápoje a
Obec/miesto: Liešnica
koláče. Program si možno objednať od
Včelí kRaj – edukačné centrum sa na- apríla do septembra na stránchádza v blízkosti obce Kokava nad ke http://kraj.sk/znacka-produktu/jedenRimavicou v okrese Poltár, s výhodnou den-vcelarom/
dostupnosťou vlakom, autobusom aj
autom. Liešnica je časť Kokavy nad
Rimavicou, do ktorej sa prichádza z
miestnej časti Vlkovo.
Kedy začínajú:
Vzdelávacia včelnica v Liešnici je pre
verejnosť otvorená od apríla. Program je
závislý od počasia a pekná jar umožňuje
otvoriť centrum skôr.
Čo ponúkajú:
Počas programu si návštevníci môžu
zakúpiť med z Liešnice, ktorý získal 3. Včelársky krúžok:
regionálnu značku Gemer-Malohont. Fascinujúci svet včiel zblízka! Otvárajú
Ďalej sú to výrobky zo včelích produk- druhý ročník včelárskeho krúžku na ZŠ
tov, ako balzamy, masti, mydlá, propoli- M.R.Štefánika v Lučenci. Krúžok presová tinktúra, voskové sviečky a ozdo- bieha v priestoroch školy na Ulici Dekby.
réta Matejovie a včelnica je umiestnená
1. Včelie školy - vzdelávací program v neďalekom prírodnom prostredí mestpre školy. Celoročné aktivity pre pomoc ského parku. Slúži pre včelársky krúžok,
opeľovačom.
ale aj širokú verejnosť.
Zahŕňajú:
Kto všetko sa môže zapojiť do aktivít:
- metodické materiály, e-learningový Program je prístupný všetkým vekovým
kurz, tvorivé dielne, aktivity a hry, pora- skupinám. Chodia k nim jednotlivci,
rodiny, ale aj veľké skupiny. Materské
denstvo, súťaže počas celého roka.
Školy si môžu objednať pútavý program školy aj študenti univerzít. Laici, ale aj
o včelách, prepojený s tvorivými diel- dlhoroční včelári. Dobré je vopred ohláňami
a
ochutnávkou
medov: siť svoju návštevu a jej cieľ, aby program nastavili podľa vašich potrieb.
http://kraj.sk/obchod/workshopy-naskolach/
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Zapojiť sa dá ale aj formou dobrovoľníckej práce a tak budovať vzdelávacie
centrum Včelí kRaj. Dobrovoľníci robia
rozmanité práce, od pomocných prác na
úprave okolia po odborné preklady.
Odmenou im je možnosť vyskúšať si
včelárske remeslo.
Program už realizovali aj v anglickom
jazyku pre zahraničné návštevy z Anglicka, Francúzska, Talianska a Maďarska
(v maďarskom jazyku).

Odkaz
budúcim
včelárom
zo vzdelávacej včelnice:
„Včelárenie je krásne a zmysluplné
hobby alebo práca. Určite však neodporúčam začať bez predchádzajúcich skúseností. Navštívte včelársky kurz, pomáhajte včelárovi vo vašom okolí. Až keď
zistíte, že je to naozaj pre vás, zaobstarajte si vlastné včely.“
Odkaz pre všetkých:
„Ľudia by mali venovať väčšiu pozornosť včelám a včelárom a vážiť si ich
prácu. Všeobecne máme v sebe zafixovanú asociáciu včelár, včely = med. Ale
túto asociáciu musíme dostať na vyšší
level, a to je opeľovanie. Opeľovanie
súvisí s našou potravou - jej množstvom
a pestrosťou. Obrazne povedané, za
každé tretie sústo, ktoré zjeme, môžeme
poďakovať včelám.“
Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba: Mgr. David Turčáni,
PhD.
mobil: 0948 343 289
web: http://kraj.sk/
e-mail: info@kraj.sk
Text a foto: Henrieta Struharova

Strana 5

Aktivity školy v roku 2016
február – karneval
marec – svetový deň vody
apríl – svetový deň Zeme
jún - juniáles
október – imatrikulácia prvákov
- deň zdravej výživy
december - vianočný program
Máme za sebou prvý polrok
Po vianočných prázdninách sme sa veľmi rýchlo prehupli na koniec januára,
ktorý už tradične so sebou prináša aj
koniec prvého polroka školského roka.
Učitelia sa snažia zo žiakov vydolovať
všetky vedomosti a poniektorí žiaci sa
na poslednú chvíľu spamätajú, že by
bolo dobré vylepšiť si známky. A tak
januárové týždne sú v škole vždy veľmi

Kokavské zvesti

rušné. Každý sa snaží dobehnúť aj to, čo
sa už ani dobehnúť nedá. Ani naša škola
nie je v tomto smere výnimkou. Skúšanie, písomky, prosby žiakov a ich sľuby,
že v druhom polroku sa určite budú viac
snažiť a pravidelne sa pripravovať. A tak
mnohí z nás učiteľov podľahnú a semtam prižmúria oko. Našťastie, je ešte
stále viac žiakov, ktorí nepotrebujú nič
sľubovať, na vyučovanie sa pripravujú
a mnohí z nich určite aj tešia. Svedčia
o tom aj ich výsledky. Aj keď sa počet
čistých jednotkárov so stúpajúcim ročníkom znižuje, vždy sa nájdu v triedach
svetlé výnimky. Tu sú mená tých druhostupniarov, ktorí polrok zvládli na
výbornú.
V.A – Zuzana Darážová, VI.B – Andrea
Doricková, Andrea Hanuliaková, Viktória Jančová, Jakub Jánoš, Veronika Po-
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rubiaková, VII.B – Janka Kvandová,
Martina Kvandová, VIII.A – Tereza
Kantorová, IX.A – Alžbeta Blahutová,
Katarína Severíniová
Aj keď sa to zdá nemožné, nájdu sa na
škole
žiaci,
ktorí
nevymeškajú
z vyučovania ani jediný deň a ani len
jedinú hodinu. Nie je ich veľa, ale určite
im patrí náš obdiv. 100% dochádzku za
prvý polrok mali:
I.B – Nela Vrábľová, II.A - Natália
Maceková, Vanesa Muránska, IX.A –
Marek Nosáľ, Dominika Vlačuhová.
Všetkým prajem, aby boli s hodnotením
za prvý polrok spokojní alebo aby ich
aspoň motivovalo k lepším výkonom.
Do druhého polroka pevné zdravie
a veľa chuti do učenia.
Mgr. J. Gondová

Historické okienko

Čo je najdôležitejšie v živote každého človeka?
Na prvom mieste je zdravie. Ak nastanú problémy, naše cesty
vedú k lekárovi.
V Kokave sme mali lekára už od roku
1889. Bol to MUDr. Július Honéczy,
ordináciu mal v dome na dnešnej Bakulíniho ulici. Najčastejšie lekári ordinovali v Takáčove dome na námestí. Boli to: MUDr. Rappensberger, MUDr.
Kozlovský, MUDr. Steiner. MUDr.
Grotto st. aj Grotto ml. mali ordináciu
u Zajacov na dnešnej Hviezdoslavovej
ulici.
Detská
ambulancia
bola
v Bútorove dome na Štúrovej ulici.
Zubná ambulancia bola u Róthov.
Neboli to najpriaznivejšie podmienky. Výstavba zdravotného
strediska sa stala veľmi aktuálnou a potrebnou. 10. októbra
1957 uznesením č.205/1957 Rada ONV
v Hnúšti ukladá Rade MNV v Kokave
nad Rimavicou prerokovať možnosť
stavby obvodného zdravotného strediska
v „akcii Z“. Rada MNV poverila Samuela Socháňa vyhotoviť projekt a potrebné
doklady do 20. októbra 1957. V druhom
polroku 1958 sa začína s prípravou stavebného materiálu. 21. februára 1959 si
Rudné bane dali záväzok pripraviť kameň k stavbe. Nastal ale problém. K
stavbe zdravotného strediska viedli dva
mosty, ktoré boli drevené. Prejsť po nich
plne naloženými nákladnými autami bolo nebezpečné. Prvou
úlohou teda bolo vybudovať nové betónové mosty. Bola vypracovaná dokumentácia a rozpočet bol stanovený na
450.634,34Kčs. Mosty boli vybudované a v roku 1960 sa

začína so stavbou zdravotného strediska. Boli organizované
brigády a vypracovaný harmonogram prác. Na nich sa mali
zúčastniť občania nad 18 rokov. Najviac hodín odpracovali
brigádnici z Rudných baní. Všetky závody si dávali záväzky
odpracovať hodiny pri stavbe. Pri dokončievajúcich prácach pomáhali aj
členky Výboru žien a ČSČK.
V roku 1966 bolo zdravotné stredisko
dané do prevádzky. Zlepšili sa podmienky pre prácu lekárov. Boli tu dve
ambulancie pre všeobecné lekárstvo,
jedna ambulancia pre gynekológa, stomatológa a detského lekára, ako aj lekáreň. Cena zdravotného strediska bola
1.200 000 Kčs.
Prví lekári: všeobecný lekár MUDr.
Vojtech Steiner (na obr.), ktorý ale 28. októbra 1968 odchádza z Kokavy. Od 1. decembra 1968 začal ordinovať MUDr.
Eduard Satina. Až v roku 1972 bol
otvorený II. obvod a lekárom sa stal
MUDr. Pavel Žilák. V gynekologickej
ambulancii sa striedali lekári, ktorí raz
za týždeň prichádzali z Lučenca.
V stomatologickej ambulancii pracoval
dentista Ján Halmo. V detskej ambulancii ordinovala MUDr. Sylvia Jánošová.
V lekárni sa vystriedali v prvých rokoch
Mgr. Majerský, Mgr. Župníková a od
roku 1968 tu pracoval Mgr. Kováč.
Kokavčania boli hrdí na svojpomocne
vybudované zdravotné stredisko. Dnes
želáme predstaviteľom našej obce, aby jeho rekonštrukcia,
ktorá je v pláne, bola úspešná.
Alena Lančoková
Foto: P. Steiner, M.Vrábeľ
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Predstavujeme vám

ZO SZZP je najpočetnejšou organizáciou v Kokave nad Rimavicou. Má okolo 230 členov, medzi ktorých patria
občania Kokavy n/R., Utekáča, Ďubákova, Šoltýsky a Zlatna.

Činnosť organizácie riadi 13-členný
výbor a predsedníčka organizácie pani
Elena Gibalová. Výbor sa schádza
v budove Klubu dôchodcov, kde majú
vyhradený priestor pre svoju činnosť.
Veľkou výhodou je novopostavený
altánok, kde sa stretávajú členovia pri
guláši alebo pri iných väčších podujatiach.
V priebehu roka robí organizácia rôzne
akcie pre svojich členov a dlhodobo
nemocných navštevuje, pričom im odovzdá malý balíček ovocia.
V rámci starostlivosti o členov na požiadanie požičiavajú zdravotné pomôcky –
bio lampu s farebnými svetielkami na
mnohé choroby, elektrický vankúš,
masážny strojček, vaničku na nohy
s perličkovým kúpeľom.
Pre členov zabezpečujú každý rok rekondičné pobyty v Turčianskych Tepli-

ciach aj podľa ponuky SOREA, ktorých
sa niektorí členovia veľmi radi zúčastňujú. Ďalej organizujú v lete zájazdy na
kúpanie v termálnych kúpaliskách na
Slovensku a v Maďarsku.
Členovia organizácie sa zapájajú aj do
života v obci, zúčastňujú sa pietnych
akcií v obci pri rôznych výročiach, kultúrnych podujatí usporiadaných MKS.
Organizácia nezabúda ani na posledné
Zúčastnili sa podujatia v Utekáči, vystúrozlúčky pri úmrtí svojich členov, kde
penia – 45. výročie vzniku FS Kokavan,
vždy kúpia kyticu kvetov.
regionálnej prehliadky divadiel, ako
družstvo súťažili vo varení tradičných
jedál na podujatí Tradičný gurmánsky
deň v Kokave, kde varili slivkové gule.
Predsedníčka ZO pani Gibalová sa
s predsedníčkou OR SZZP pani Čelinskou zúčastnili v Turčianskych Tepliciach snemu organizácií zdravotne postihnutých.
Činnosť organizácie je naozaj pestrá,
Z väčších podujatí treba spomenúť už výbor sa snaží robiť pre svojich ľudí
tradičné fašiangové pampuškové pose- podujatia v rámci svojich možností.
denie pri živej hudbe aj s kultúrnym Členovia organizácie sa ich radi zúčasprogramom, turisticko-zdravotné vy- tňujú.
chádzky do prírody, posedenie pri gulá- Za túto prácu patrí poďakovanie celému
ši, v mesiaci október je to posedenie pri výboru a predsedníčke, pani Elene Gibapríležitosti Mesiaca úcty k starším aj lovej, ktorá vedie túto organizáciu už
s jubilujúcimi členmi organizácie. Ok- 16-ty rok. Nech sa im v ich práci aj
rem týchto podujatí navštívili divadelné naďalej darí!
predstavenie ochotníkov z Veľkého
- JK –
Krtíša, uskutočnili výročnú členskú
Foto: P. Vranský
schôdzu, členovia sa boli kúpať
v Rapovciach,
v Kováčovej
a v Maďarsku.

Každý rok si koncom januára kladieme túto otázku so žiakmi
štvrtých ročníkov, aby sme si aj týmto spôsobom pripomenuli
jej oslobodenie od fašizmu. Tento rok sme sa stretli
28.01.2016, dva dni po spomienkovej oslave oslobodenia
obce.
Našťastie, nám sa
darí žiť vo svete,
kde už 71 rokov
slovo vojna počuť
len zo správ a
filmov.
Prajme
našim deťom, aby
to tak aj ostalo,
alebo ešte lepšie,
aby
nemuseli
sledovať správy, v
ktorých sa píše o

vojne, mŕtvych a zbedačených. Nech aj v budúcnosti im môžeme dávať len otázky z histórie nepoznačenej nešťastiami.
Naši štvrtáci boli
tento rok veľmi
dobre pripravení na
súťaž, o čom svedčí skoro vyrovnaný
stav bodov. Súťažili v štyroch družstvách, z každej
triedy dve po štyroch žiakoch. A čo
sa týka publika ostatní spolužiaci, ktorí boli veľmi disciplinovaní a aktívni.
Ostáva nám veriť, že tieto vedomosti im dlhodobo ostanú a
budú tak hrdí patrioti našej obce.
Ďakujem ich triednym učiteľkám za dobrú prípravu a spoluprácu.
Text a foto: A. Murínová
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Pred prázdninami sme sa stretli s Mgr. Lukašákovou a s niekoľkými šikovnými školáčkami, ktoré mali záujem naučiť sa pliesť z papiera. Predprípravu spravila a zároveň naučila
dievčatá techniku pletenia pani Silvia Sojková, ktorá bola ochotná stráviť popoludnie v
knižnici.
Vytvárať krásne veci pre seba a ostatných je dobrou devízou pre budúcnosť.

Text a foto: A. Murínová

18. 2. 2016 prišli žiaci ôsmeho ročníka do
knižnice, aby odprezentovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry pri
príležitosti Dňa materinského jazyka, ktorý
pripadá na 21. 2.
S Mgr. Jančovou prišlo do knižnice 12
súťažiacich: Krajčiová, Blahútová, Cagan,
Doricko, Gombala, Fizoľa, Kantorová,
Kasárová, Vránska, Rajmová, Bavala,
Červenák, ktorí si merali sily vo dvojiciach,
takže vytvorili 6 družstiev. Vyhrali chlapci
Ján Fizoľa a Igor Gombala, ktorí nazbierali
63,5 bodov z možných 78. Že to nebolo také jednoduché, ukazuje aj fakt, že žiaci odpovedali na otázky od príchodu Cyrila a Metoda až po našich klasikov, museli poznať ich diela,
postavy v nich a aj ich činnosti. Taktiež sa museli popasovať s pravopisom a slovnými
druhmi, gramatickými kategóriami a ďalšími gramatickými otázkami.
Verme, že naše deti si svoju materinskú reč budú vážiť rovnako, ba i viac ako cudzie
jazyky, ktoré sa v ich budúcom živote stanú nepostrádateľnými.

Text a foto: A. Murínová
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17. 3. 2016 o 9,30 v Kokave nad Rimavicou uvádza
DIVADLO CLIPPERTON BANSKÁ
BYSTRICA
Princezná so zlatou hviezdou
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo
má dobrá rozprávka mať: je tu krásna
princezná Lada s hviezdou na čele, jej
otec - dobrý, ale tak trochu povoľný
panovník, zlý kráľ Kazisvet, ktorý vtrhne na hrad a žiada o ruku princeznej
Lady. Je tu múdra a dobrá pestúnka,
ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale
poruke má vždy aj dobrú radu. Je tu aj
rozprávkový myšací kožúšok, ktorý
skryje princezninu krásu pri úteku z
kráľovstva. A je tu aj kráľovstvo princa
Radovana s kráľovskou kuchyňou, kde
princezná Lada našla azyl medzi kuchármi. Samozrejme, že nechýba ani
princ, ktorý sa zaľúbi do krásnej Lady,
ktorú zahliadne na zámockom plese a
netuší, že práve ona ako pomocníčka
umýva riady v jeho kráľovskej kuchyni.
Vstupné: 1,50€
Miestne kultúrne stredisko Kokava
n/Rim. pozýva občanov na divadelné
predstavenie ochotníckeho divadla
Daxner z Tisovca – 17. 4. 2016 o 16,00
hod.
Ivan Bukovčan: Slučka pre dvoch
Divadelná hra vyrozpráva smutnosmiešny povalový príbeh o tom, ako sa
môže manžel vyúdiť v komíne, manželka stať slúžkou a nájomné v ich dome
vynášať 50 korún za dva mesiace.
Príbeh sa pohráva so strachom muža,
ktorý sa bojí spoločnosti, čo má moc
zničiť mu život. On však netuší, že je
nevinný a že najväčšia hrozba sa nenachádza v uliciach mesta, ale priamo v
jeho dome, na povale ktorého sa už päť
rokov, päť mesiacov a šesť dní zbytočne
ukrýva.
Vstupné: 2 €
-JK-

Foto: P. Vranský
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Fašiangy predstavujú obdobie od Troch
kráľov (šiesteho januára) do Popolcovej
stredy. Tá v roku 2016 pripadla na desiateho februára. Názov je odvodený z
nemčiny. Označoval ostatné dni pred
pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným
cyklom.

Fašiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny - prírodnej alebo aj spoločenskej - a svojským spôsobom dočasne
rušia zavedené poriadky a normy. Pre
fašiangy je typické imitovanie a parodovanie zavedených vzťahov v bežnom
živote a bujaré veselie. Ženy v rozpore s
niekdajším tradičným životným štýlom
usporadúvali počas fašiangov roztopašné
ženské zábavy, na ktorých nechýbal
dostatok alkoholu, tance a divé vyskakovanie alebo sánkovanie, čo nebolo nič
iné ako pokusy o mágiu a symbolické
aktivity na zabezpečenie úrody a plodnosti.

Kokavské zvesti
Fašiangy sú nemysliteľné bez masiek.
Na dedinách robili pochôdzky po domoch s maskami muži. Tradičné masky
- medveď, turoň, koza, kôň - znázorňujú
mužskú silu plodnosti. Masky predvádzali najčastejšie smrť a ožitie zvieraťa,
čo malo vyjadriť obnovu, prebúdzanie
prírody k životu po zime. K najstarším
maskám patria muži preoblečení za
ženy, prespanky alebo Cigánky, ktoré
zdôrazňujú alebo parodujú erotické
momenty, napríklad v správaní svadobného páru. Muži v maskách majú aj
typické rekvizity, napríklad ražeň na
napichovanie slaniny, šabľu, ale aj tanečné rekvizity, zvonce a hrkálky.
(ID, podľa Etnografického atlasu Slovenska)

O tradíciách počas fašiangov v Kokave
nad Rimavicou sme v Kokavských zvestiach písali neraz. Takže spomeňme
podujatia, ktoré sa uskutočnili v Kokave
v tomto roku:

29.1. – fašiangové podujatie pre deti
v maskách, zúčastnilo sa veľa detičiek,
tie najmenšie v sprievode svojich rodi-
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čov. Každé dieťa v maske si odnieslo
malý darček.

30.1. – sa členovia FS KOKAVAN
poobliekali do rôznych masiek, ktoré sa
už odlišovali od tých tradičných, ako
boli turoň, koza, medveď, krava. Súčasná mládež používa masky z rôznych
filmov alebo podľa vlastnej fantázie.
Tak chodia v sprievode heligóniek po
Kokave a navštevujú domácnosti, aby
ľuďom zavinšovali veselé fašiangy,
prípadne ich vykrútili niekde vo dvore
pri plote. Navštívia obchody, reštauračné
zariadenia, aby potešili a zabavili ľudí,
veď fašiangy sú práve na zábavu. Tento
rok bola fašiangová pochôdzka obohatená o masky Folklórneho súboru KÝČERA z Čierneho Balogu, ktorí ukázali,
ako sa pochováva basa v Čiernom Balogu. Pridali sa k nim aj naši súboristi,
a tak predviedli spoločný program, na
ktorom sa diváci do chuti nasmiali.
4.2. – ZO SZZP už tradične pripravila
pre svojich členov fašiangové pampuškové posedenie pri dobrej hudbe
a chutných pampúšikoch, ktoré pripravili
šikovné
členky
organizácie.
V kultúrnom programe sa predstavili
naši najmenší – detičky materskej školy.
7.2. – sa návštevníci výborne zabavili na
koncerte hudobnej skupiny KOLLÁROVCI, koncert bol vypredaný a diváci
odchádzali spokojní.
-JKFoto: P. Vranský

Valentínsky ples usporiadal Miestny
spolok Slovenského Červeného kríža
v Kokave nad Rimavicou. Do prípravy plesu sa chytili s veľkou chuťou a pridali sa
k nim mladí ľudia z našej obce. Krásne vyzdobená miestnosť v kultúrnom dome
privítala návštevníkov plesu. Celá výzdoba sa niesla v duchu valentínskeho sviatku,
dokonca partneri mali možnosť zakúpiť
svojim dámam červené ruže. Spoločnosť
sa zabávala pri výbornej hudobnej skupine AKCENT z Lučenca. Návštevníkov potešili aj dobré ceny v tombole. Za
zorganizovanie plesu patrí poďakovanie MS SČK, vedeniu, predsedníčke Jarke
Lecsovej a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave plesu. 1. ročník bol dobrým
štartom do ďalších rokov.
- JK –
Foto: P. Vranský
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Jarné pranostiky
Koniec zimy nie je iba prebúdzanie prírody.
Prebúdzajúca sa príroda, nádherné farby a predovšetkým
návrat slnka nás všetkých vždy napĺňajú radosťou zo života,
ale zároveň prinášajú so sebou aj jarnú únavu. Ako sa proti
nej možno lepšie brániť, než krátkym výletom, počas ktorého
môžete znova načerpať energiu?
Aj ľudský organizmus sa prebúdza k novému životu. Prichádza nová energia. Koniec zimy znamená i prebúdzanie ľudského organizmu. Prichádzajú stále silnejšie svetelné podnety,
ktoré prebúdzajú telo i ducha. Povzbudzujú metabolizmus a
látkovú premenu. Prebúdzajú dušu i myseľ človeka.
Prebudené telo a čerstvá, svieža myseľ sú prejavmi nastupujúcej jari.
S nástupom jari sa začína prejavovať i jarná únava. Pohyb a
pestrá strava, bohatá na vitamíny a minerály, sú účinnou prevenciou pred vznikom jarnej únavy. Jarná únava vzniká ako
reakcia na teplotné a tlakové výkyvy, ktoré prichádzajú spolu
s nastupujúcou jarou. Prejavujú sa pocitom únavy, bolesťami
hlavy, malátnosťou a nesústredenosťou. Sprievodným javom
jarnej únavy je zvýšená náchylnosť na infekcie.
Základným krokom na úspešné zvládnutie jarnej únavy je
pohyb na čerstvom vzduchu.
Kyslík robí zázraky. Pohyb na
čerstvom vzduchu hodinu denne
pôsobí ako skutočný elixír. Ak
sa spojí s pravidelným sprchovaním studenou vodou a postupným otužovaním, tak výsledky nenechajú na seba dlho
čakať. Jarná očistná kúra je ako
jarné upratovanie. Staré bunky
sú nahrádzané novými. Zvýšený
prísun tekutín a, samozrejme,
zdravá a pestrá strava plná
vitamínov a minerálov sú základom jarnej očisty. Ovocie a
zelenina zvyšujú obranyschopnosť organizmu. Posilňujú imunitu a chránia pred vznikom jarnej únavy a jarných depresií.
Jar je čas obnovy a čas nového života.
Platí to pre telo, dušu i myseľ človeka. Jar je čas nových cieľov a motivácií. Jar je čas nových citov a emócií. Rodí sa
nový život, príroda žiari farbami a vôňami. Jar je časom optimizmu a radosti zo života. Zimný spánok sa končí. Začína čas
aktivity. Jar je spojená s príchodom novej energie. Vnímajme
a prežívajme každú jar s radosťou, optimizmom a pozitívnym
očakávaním. Tak
ako sa príroda
prebúdza do nového života, tak i
ľudské telo a myseľ nasledujú tento
prirodzený proces.
Jar je obdobie
nových nádejí a
cieľov. Príroda je
najlepším príkladom a učiteľom.
Nevyčerpateľný zdroj príkladov a inšpirácií.

Chladné
podletie
/apríl až máj/ nebýva dobrým znamením úrodného roku.
Na jar sud od vody
a hrsť blata.
Aká jar, také zbjorke (úroda).
Na jar zamaž, na
jeseň zapráš.
Jaro krásne, všetkým tvorom spasné.
Jaro priazeň, leto trýzeň.
Jar zvestuje Zvestovanie, ale zimu ešte nevyháňa.
Keď sa z jari na poli mokré miesta ukazujú, suché leto predpovedajú.
Mokrá jar a mokré leto pritiahnu za sebou obyčajne jasnú
jeseň.
Keď neskoro zaseješ, slabú úrodu zoberieš.
Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude horúce leto.
Na jar cent dažďa, funt blata.
Na jar za džber dažďa, za lyžicu blata.
Na jar za mericu dažďa, za
štvrtku blata.
Na jar za voz dažďa, za hrsť
blata.
Ak je na Smrtnú nedeľu (Čierna
nedeľa, druhá pôstna nedeľa
pred Veľkou nocou) daždivo,
bude v sypárňach prázdno a
clivo.
Ak máš v marci lúku vytopenú,
nič si z toho nerob, zaraduj sa
senu.
Ak v marci kukučka kuká a
góľa (bocian) klepotá, dočkáme
sa teplého leta.
Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.
Akže marec orie, apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.
Breznový sneh jed, dubnový hnoj.
Breznový sneh žerie chlieb.
Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ale ešte
horšie.
Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) desať aprílových.
Keď brezen orie, duben odpočíva.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
Keď je marec daždivý, bude suché leto.
Keď je marec teplý, apríl je chladný.
Keď je v breznu veľa vetrov a v dubnu veľa dažďov, nasleduje pekný máj.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
Studený marec, mokrý máj - bude humno ako raj.
Suchý brezeň, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a
sena plný háj.
Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.
V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.
Zdroj: internet
-JKFoto: M. Vranská, J. Spišiak
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Pôvodne bola Veľká noc pohanským
sviatkom jari. Pred dvetisíc rokmi potom
Veľká noc dostala súčasný význam
Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Sviatok Veľkej
noci je oslavou
vzkrieseného
Krista, ide o
najdôležitejší
kresťanský
sviatok.
Veľkonočné
oslavy sa podľa
regiónov
líšia.
Pretože
sa časovo zhruba
prekrývajú s pohanskými
oslavami príchodu jari, ľudové tradície
prevzali z predkresťanských dôb mnoho
návykov a zvyklostí.
Veľkonočné sviatky patria medzi „pohyblivé“ sviatky. Nemajú trvalé miesto,
pevný dátum v kalendári, ako napr.
Vianoce. Tento sviatok pripadá na marec
alebo apríl. Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom
splne po jarnej rovnodennosti. Táto
nedeľa bola ustanovená na Nicejskom
koncile (prvom všeobecnom) roku 325.
Dátum veľkonočnej nedele na päť
rokov:
Veľká noc 2015 - 5. apríl
Veľká noc 2016 - 27. marec
Veľká noc 2017 - 16. apríl
Veľká noc 2018 - 1. apríl
Veľká noc 2019 - 21. apríl
Veľká noc 2020 - 12. apríl

Vážení milovníci folklórneho umenia!
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej
kultúry
KOLIESKO
je
jedným
z hlavných organizátorov folklórneho
festivalu KOLIESKO, ktoré sa koná
každý rok v Kokave nad Rimavicou.
V tomto roku to bude už XXVI. ročník od 4.8. do 7.8. 2016.
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.

Kokavské zvesti
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 vajíčko - Pretože vajíčko obsahuje zárodok života,
bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a
vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk
maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú
noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v
pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako
symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako
symbol nesmrteľnosti.
 zajačik - Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej
symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch
oslavujúcich príchod jari.
 baránok - Symbol baránka sa nachádza už v
predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii
sa baránok používal ako obetné zviera za hriechy.
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V
kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša
Krista, lebo obrazne, podľa kresťanskej viery on je
baránok obetovaný za spásu sveta.
 kríž - Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest
patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
 oheň - Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý
symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
 sviečka - Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista - tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál)
od ohňa. Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do
vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi, t. j. začiatku a konca vekov,
ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľkonočného
obdobia až do Turíc a pri každom krste - aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej
noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že
zosnulý, rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti a cirkev sa za neho modlí, aby
vstal k novému životu s Bohom.
-JKZdroj: internet
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.
Foto: P. Vranský
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Marec
Hradová
Otvorenie turistickej sezóny KokavaFarkaška-Močiar-Diel-Kokava
Apríl
Látky – Bratkovica – Prameň Ipľa –
Vrch Drahová – Kokava n.R.
Slopovo- brigáda (Deň zeme )
Máj
Maginhrad
Klenovský Vepor
Jún
Kalendár turistických podujatí TuristicSpišský hrad
kého oddielu v Kokave nad Rimavicou
Stožok okolie
na rok 2016
Júl
Vysoké Tatry – Kriváň (autobusový)
Január
Novoročný turistický pochod Havrilovo- Šomoška
August
Pereš-Cisárska hoľa-Slopovo-Kokava
Západné Tatry - Baranec
n.R.
September
Február
Nízke Tatry – Chopok, Ďumbier, DereKlenovská Poľana
Kokava n.R.-Sedlo Chorepa-Bodnárka- še
Október
Sinec- Kokava n.R.

marec 2016
Vysoké Tatry - VIII. ročník výstupu
hasičov a policajtov
November
Martinský výstup na Jaseninu (KokavaDiel-Jasenina-Chladná studňa-LíniaFarkaška-Kokava n.R.)
December
Luciin nočný výstup na Farkašku
Termíny budú určené podľa podmienok
a požiadaviek a zverejnené na internetovej stránke obce Kokava nad Rimavicou.

Text a foto: E. Doricková

3. miesto Kokava 1 - Vinodol 1 9:11, 5: 11
0:2
1. miesto Kokava 2 – Važec
9:11, 9: 11
0:2
Nohejbalový oddiel v Kokave nad Rimavicou usporiadal dňa Konečné poradie:
20.2.2016 v telocvični ZŠ IX. ročník nohejbalového turnaja 1. Važec
o Pohár starostu obce Kokava nad Rimavicou.
2. Kokava 2 ( P.Cvengroš, J.Šuniar,
Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev:
J.Hronec ml.)
Vinodol 1, Vinodol 2, Kokava 1, Ko3. Vinodol 1
kava 2, Klenovec 1, Klenovec 2, Važec
4. Kokava 1 (J.Bambura, S.Beracko,
a Hradište.
P.Barto)
V základnej časti boli družstvá rozde5. Klenovec 2
lené do dvoch skupín. V skupinovej
6. Vinodol 2
fáze sa veľmi dobre darilo domácim
7. Hradište (družstvo doplnil Š.Brezina)
družstvám, kde v A skupine Kokava 2
8. Klenovec 1
(P.Cvengroš, J.Šuniar, J.Hronec) skonPrvé 3 družstvá dostali poháre, diplomy
čila na prvom mieste a v B skupine
a vecné ceny, ostatné družstvá diplomy
Kokava1
(J.Bambura,
S.Beracko,
a vecné ceny.
P.Barto) skončila na druhom mieste.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať
V ďalšej časti mužstvá umiestnené v
starostovi obce J. Chromekovi za poskupinách na 1. a 2. mieste hrali o 1. až
skytnutie
občerstvenia
a pohárov
4. miesto a 3. a 4. v skupinách hrali o 5.
a taktiež sponzorom: firma Darčeky zo
až 8. miesto.
skla
Kokava,
J.Stieranka-Hostinec
Víťazom turnaja sa stalo družstvo
u Táni, J.Stieranka –upomienkové darčez Važca. Domáce družstvá skončili na
ky, CPK Poltár za vecné ceny.
druhom a štvrtom mieste.
Taktiež ďakujeme riad. ZŠ Janke Gondovej za poskytnutie telocvične.
Rozhodujúce zápasy o:
Z turnaja odchádzali všetci účastníci spokojní a tešia sa na
7. miesto Hradište – Klenovec 1 11:8, 11:8
2:0
ďalší, v poradí už 10. ročník.
5. miesto Vinodol 2 – Klenovec 2 11:7, 10:11, 9:11 1 : 2
Text a foto: P. Barto
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