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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. júna 2016 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 vzdaní sa mandátu
poslanca OZ, p. Janky Štechovej, k dňu
31.mája 2016 a zániku jej mandátu podľa § 25, odst. 2, písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nakoľko sa dňom 1. júna 2016 stala pracovníčkou obce Kokava nad Rimavicou.
2. Informáciu o plnení úloh z uznesenia
č. 3/2016 OZ z dňa 16. mája 2016 s
konštatovaním, že úlohy boli splnené v
stanovených termínoch.
3. Správu o činnosti obecnej rady od
ostatného zasadnutia OZ a o prijatých
úlohách na rokovaní OR, ktoré sa konalo
dňa 16. júna 2016.
4. Odpovede na interpelácie poslancov
z minulého rokovania, na ktoré nebolo
na rokovaní odpovedané priamo.
5. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli
zaslané včas.
6. Informáciu o žiadosti OZ priaznivcov športu a kultúry v Kokave nad Rimavicou o poskytnutie dotácie v zmysle
VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií
a darov a doporučenie OR o výške poskytnutia dotácie vo výške 300,00 €.
7. Splnenie všetkých podmienok pre
schválenie záverečného účtu obce Kokava nad Rimavicou, vrátane správy
o hospodárení rozpočtovej organizácie
Základnej školy s MŠ Kokava nad Rimavicou, a to:
- uskutočnenie auditu účtovnej závierky
a výročnej správy obce Kokava nad
Rimavicou za rok 2015 a v zmysle platných právnych predpisov,
- zverejnenie záverečného účtu zákonom
stanoveným spôsobom a v stanovenej
lehote,
- prípravu podkladov pre uskutočnenie
konsolidovanej účtovnej závierky.
8. Splnenie podmienok pre schválenie
správy o plnení rozpočtu obce Kokava
nad Rimavicou a plnení rozpočtu ZŠ
s MŠ k 31.3.2016, a to:
-zverejnenie plnenia rozpočtu obce zákonom
stanoveným
spôsobom
a v stanovenej lehote.
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9. Správu o zabezpečení požiarnej
ochrany v obci, ktorá bola predložená
Ing. Soňou Ňuňukovou, na základe
podkladov p. Jána Grendela, preventivára PO.
10. Správu o bezpečnostnej situácii
v obci Kokava nad Rimavicou, predloženú písomnou formou riaditeľom OO
PZ SR v Poltári – Kpt. Mgr. Petrom
Karásekom.
11. Správy
hlavného
kontrolóra
o vykonaných kontrolách v roku 2016 –
bez pripomienok.
12. Informáciu o príprave a zabezpečení
36. ročníka futbalového turnaja Memoriál Š. Hronca, ktorý sa uskutoční dňa
16. júla 2016.
13. Informáciu o príprave a zabezpečení
26. ročníka FF KOLIESKO 2016, ktoré
sa uskutoční v dňoch 4. až 7. augusta
2016.
14. Ústne správy predsedov komisií OZ
o činnosti od ostatného rokovania OZ.
Správy predložili predsedovia komisií
OZ. Podnety budú prerokované na porade vedenia obce.
15. Správu o plnení podmienok nájomných zmlúv uzavretých obcou Kokava
nad Rimavicou k 31.03.2016, spracovanú a predloženú p. Annou Berackovou,
hlavnou kontrolórkou.
16. Informácie Ing. Chromeka, starostu
obce, z rokovaní Zastupiteľstva BBSK,
Klubu starostov okresu Poltár, Rady
a valnej hromady TKO, Mikroregiónu
Sinec-Kokavsko a MAS.
17. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch, prácach a zámeroch obce
Kokava nad Rimavicou v roku 2016.
18. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.

B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou dňa
16. júna 2016 - bez pripomienok.
2. Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.
1/2007 vo výške 300,00 € pre OZ priaznivcov športu a kultúry v Kokave nad
Rimavicou, ako príspevok na spolufi-
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nacovanie projektu COUNTRY FESTIVAL 2016, ktorý sa uskutoční dňa
23.07.2016.
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
v časti Bežný rozpočet - formou povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to navýšením
príjmov bežného rozpočtu vo výške
45 446,00 € podľa položiek uvedených
v prílohe tohto uznesenia a navýšenie
výdavkov bežného rozpočtu vo výške
45 446,00 € podľa rozpisu uvedeného
v prílohe tohto uznesenia. Schválené
rozpočtové opatrenie bude súčasťou
úpravy rozpočtu obce na rok 2016
a neovplyvní rozpočtovaný výsledok
hospodárenia obce.
4. Žiadosť p. Júliusa Pála, nar.
20.01.1987, trvale bytom Tachty č. 222,
980 34 Nová Bašta, o kúpu pozemku,
ktorý je vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti KokavaHáj, k.ú. Kokava nad Rimavicou, parcela registra C číslo 7400/228, pozemok
- zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 29 m2, v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
ako priľahlú plochu k zastavanému
pozemku
v cene
10,00
€/m2,
s podmienkou, že návrh na vklad do
Správy katastra predloží kupujúci.
5. Žiadosť p. Borisa Jakaba, nar.
13.10.1970, trvale bytom Fučíkova
636/74, 987 01 Poltár,o kúpu pozemku,
ktorý je vo vlastníctve obce, podľa predloženého GP č. 32616881-070/2016,
nachádzajúci sa v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, parcela registra C číslo
7766/25, pozemok – TTP, vo výmere 70
m2, v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako
priľahlú plochu k zastavanému pozemku v cene 10,00 €/m2, s podmienkou, že
návrh na vklad do Správy katastra
predloží kupujúci.
6. Žiadosť Ing. Radovana Cibuľu, nar.
02.03.1978, trvale bytom Kokava nad
Rimavicou,
Daxnerova
757/3,
o prenájom pozemkov vo vlastníctve
obce, nachádzajúcich sa v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, v objekte ZPD pod
budovou súp. č. 1417, na vyplanelovanej ploche parcely registra C číslo
5484/1 a 5484/2 a časti pozemku parcely registra E číslo 2107/27 – spolu vo
výmere 400 m2, pre účely zriadenia
podnikateľskej prevádzky na výrobu
ostrohranného reziva, s podmienkami
nájomnej zmluvy: cena nájmu vo výške
1,00 €/m2 a rok, podľa prílohy č. 2
Zásad o hopodárení s majetkom obce,
doba nájmu na dobu neurčitú,
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s jednomesačnou výpovednou lehotou
a dodržiavaním doby prevádzkovania
určenej obcou.
7. Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce nachádzajúci sa v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, budovu starého kina,
súpisné číslo 449, a pozemku parcely
registra C číslo 851 – zastavaná polocha vo výmere 1244 m2 formou verejno-obchodnej súťaže.
8. Podmienky verejnej obchodnej súťaže pre predaj nehnuteľného majetku
obce, ktorý je vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, budovu starého kina, súpisné
číslo 449, a pozemku parcely registra C
číslo 851/1 – zastavaná plocha vo výmere 1035 m2 takto:
- minimálna cena za budovu súpisné
číslo 449: - minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom,
- minimálna cena za predaj pozemku vo
výmere 1035 m2 – 10,00 € /m2,
- do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie
fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú voči obci ani organizáciám zriadených obcou žiadne dlžoby,
- účastníci súťaže predložia podnikateľský zámer využitia, špecifikáciu
investičného zámeru s konkrétnymi
aktivitami, zjednodušený projekt architektonického a dispozičného riešenia
stavieb, predpokladané náklady, ktoré
preinvestujú
na
prípravu
a uskutočnenenie navrhnutého investičného zámeru a predpokladaný počet
pracovných miest,
- 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
komisiou, 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.
9. Východiskové ceny pre predaj pozemkov na území obce Kokava nad
Rimavicou na II. polrok 2016, upravujúce prílohu č. 3 v Zásadách
o hospodárení a nakladaní s majetkom
obce a s majetkom štátu, ktorý bol zve-
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rený obci Kokava nad Rimavicou,
schválené uzn. OZ č.1/2011-B/15 z dňa
10. marca 2011.
10. Správu vyraďovacej a likvidačnej
komisie o výsledkoch I. kola vyradenia
a likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce
Kokava nad Rimavicou z dňa 28.4.2016
– bez pripomienok.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce, vrátane ZŠ
s MŠ za rok 2015 - bez pripomienok.
12. Záverečný účet obce Kokava nad
Rimavicou, vrátane rozpočtu organizácie zriadenej obcou - Základnej školy
s materskou školou - za rok 2015 - bez
výhrad.
13. Rozdelenie prebytku hospodárenia
bežného rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou za rok 2015, ktorý je vo
výške 129 441,00 € nasledovne:
- 10% výšky prebytku, t.j. 12 944,10 €
- do rezervného fondu,
- zvyšok prebytku hospodárenia bude
rozdelený v priebehu roku 2016.
14. Správu o plnení rozpočtu obce
Kokava nad Rimavicou, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2016 – bez
pripomienok.
15. Požiarny poriadok obce Kokava nad
Rimavicou.
16. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine
obecného hasičského zboru v Kokave
nad Rimavicou z dňa 23.4.2009.
17. Plán hlavných úloh a kontrolných
akcií hl. kontrolóra na II. polrok 2016,
zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli – bez pripomienok.
18. hlavnej kontrolórke obce Kokava
nad Rimavicou, podľa § 18 c, odst. 5,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
za pracovnú činnosť v roku 2015 odmenu vo výške 7% z mesačného platu
hlavného kontrolóra za obdobie 12
kalendárnych mesiacov, január – december 2015, ktorá bude vyplatená
v najbližšom výplatnom termíne.
C/ KONŠTATUJE, že
Ing. Iveta Masárová, ktorá ako prvá
náhradníčka získala najvyšší počet
hlasov, zložila dňa 14. júna 2016 do rúk
starostu obce zákonom predpísaný sľub
poslanca
obecného
zastupiteľstva
a týmto dňom sa ujala funkcie poslankyne Obecného zastupiteľstva v Kokave
nad Rimavicou.
D/ DOPLŇUJE
1. Ing. Ivetu Masárovú, poslankyňu
OZ za členku:
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- komisie životného prostredia, výstavby
a územného plánovania,
- komisie školstva,
2. p. Annu Šulekovú, poslankyňu OZ
za členku:
- komisie kultúry, mládeže a športu.
E/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ v zákonom stanovenej forme a lehote
zabezpečiť zverejnenie schválených
materiálov:
- Prijaté rozpočtové opatrenie č.
3/2016
- Záverečný účet obce Kokava nad
Rimavicou za rok 2015
- Plnenie rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou za I. štvrťrok 2016
b/ na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať interpelácie poslancov a
návrhy, podnety z komisií OZ.
E/ ŽIADA
1. Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru SR v Lučenci Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Poltári
a/ Zabezpečiť kontroly na dodržiavanie
dopravného značenia, predovšetkým
Zákazu zastavenia a státia, na území
obce Kokava nad Rimavicou.
b/ O spoluprácu pri zabezpečení verejného poriadku a bezpečnosti počas futbalového turnaja Memoriál Š. Hronca
dňa 16. júla 2016, počas Country festivalu dňa 23.7.2016, počas FF Koliesko
v dňoch 4. – 7. augusta 2016 a počas
Balvalfestu, ktorý sa bude konať 27.
augusta 2016.
c/ O spoluprácu s komisiou obecného
zastupiteľstva pri vykonávaní kontrol na
podávanie a požívanie alkoholických
nápojov a iných návykových látok mladistvými v reštauračných zariadeniach
v obci Kokava nad Rimavicou.
d/ Pri vykonávaných kontrolách v obci
zamerať sa aj na dodržiavanie zákona č.
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa platného právneho poriadku.
e/ Pri kontrolách nočnými policajnými
hliadkami venovať pozornosť vybudovaným zariadeniam na Nám. 1. mája (detské ihrisko, autobusové prístrešky, predajné prístrešky), Bakulíniho ul., objektu
Základnej školy s MŠ v Kokave nad
Rimavicou, Štúrova č. 70, a tiež areálu
obecného cintorína a zdravotného strediska.
Za správnosť: Siheľská Veronika
Upravila: JK
Foto: P. Vranský
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nová plynoinštalácia a ústredné vykurovanie. Z vlastných zdrojov sa vybuduje aj
vnútorný vodovod a kanalizácia, ktoré sú
Informácie o uskutočnených a prebie- v nevyhovujúcom stave, a v nadväznosti
hajúcich projektoch v našej obci
na tieto práce sa vymenia podlahy, obklady a zrekonštruujú sa sociálne zariaPlážové ihrisko:
denia. Uvedené práce sa ukončia do
31.08.2016. V rekonštrukcii zdravotného
strediska chceme pokračovať v II. etape,
na ktorú budeme žiadať ďalšiu dotáciu.

júl 2016
strávili hodiny zo svojho voľného času.
Stratený prameň tejto prírodnej vody sa
našiel a jeho zberný objekt bude po dokončení všetkých prác naďalej slúžiť pre
občanov ako zdroj chutnej a na železo
bohatej vody.

Oddychová zóna v centre obce:
Z Programu obnovy dediny obec získala
finančné prostriedky vo výške 4642,65
eur s 5% spolufinancovaním obce.
Prestavba bývalého OPS pre Sloven- V centre obce na Námestí 1. mája (pri
drevených sochách) sa z týchto prostriedskú sporiteľňu:
kov vybuduje oddychová zóna s detskou
preliezačkou, lavičkami, chodníkmi
a výsadbou zelene pre všetkých, ktorí si
chcú oddýchnuť, posedieť pri prechádzke
s deťmi alebo čakajúc na autobusový
Koncom minulého leta sa začalo
spoj.
s výstavbou plážového ihriska na mieste
bývalého kúpaliska pri multifunkčnom
Pamätník na Újati:
ihrisku. Stavebné práce v súčasnosti
V jarných mesiacoch obec zrekonštruovafinišujú a plážové ihrisko sa bude môcť
la už schátraný pamätník hrdinom, ktorí
toto leto využívať na rôzne športy, ako je
padli v SNP. Je umiestnený na Újati (pri
plážový volejbal, futbal, nohejbal, bed- Obec prenajala priestory bývalého Obec- odbočke do Hájskej doliny). Znázorňuje
minton či hádzaná.
ného podniku služieb (budova vedľa vatru a oheň, ktorý sa rozhorel v Povstaní
V rámci tejto stavby sa rekonštruujú aj Obecného úradu) Slovenskej sporiteľni, za oslobodenie našej vlasti. Za veľkú
šatne pri plážovom ihrisku, kde budú a.s. za účelom zriadenia svojej pobočky. pomoc sa obec chce poďakovať aj člešatne pre mužov a ženy so sociálnym Slovenská sporiteľňa, a.s. vo vlastnej nom Zväzu protifašistických bojovníkov,
zariadením.
réžii rekonštruuje tieto priestory tak, aby ktorí pri obnove tohto pamätníka trávili
boli vyhovujúce pre poskytovanie banko- svoj voľný čas a svojou prácou pomohli
vých služieb. Práce by mali byť ukončené k obnove pamiatky na ľudí, ktorí bojovali
za našu slobodu. Poďakovanie patrí aj
v auguste 2016.
Urbárskej a pasienkovej spoločnosti
Výmena krytiny na synagóge:
v Kokave n/Rim. za poskytnutie drevnej
Synagóga potrebuje opravu strechy, pre- hmoty. P. Ján Kromholc vyrobí novú
tože do nej zateká. Máme možnosť získať pamätnú tabuľu, ktorá sa umiestni na
finančné prostriedky cez grantový prog- pamätník, aby všetkým pripomenula,
ram MAS Malohont, cez projekt, ktorý komu je táto pamiatka venovaná.
predkladá Mikroregión Sinec – Kokavsko
Ing. Soňa Ňuňuková
pre mesto Hnúšťa a dve najväčšie obce –
Foto: J. Spišiak
Klenovec a Kokava. Za získané financie
Rekonštrukcia zdravotného strediska:
bude zakúpená strešná krytina a práce
budú platené z rozpočtu obce.
Obnova vyšňanskej šťavice:

V apríli
2016
sme
získali
z Environmentálneho fondu dotáciu vo
výške 112 120,00 eur s 5% spolufinancovaním na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia Zdravotného strediska
v obci Kokava nad Rimavicou“ – I. etapa
s účelovým viazaním na zlepšenie energetickej náročnosti budovy. V rámci
projektu v I. etape sa vymenia okná
a vonkajšie dvere budovy, vybuduje sa

Obec začala s obnovou zdroja vyšňanskej
šťavice, ktorá prestala tiecť a záhadne
zmizla. Za iniciatívu a výdatnú pomoc pri
jej znovuobjavení a pri rekonštrukčných
prácach objektu šťavice sa chceme poďakovať p. Pavlovi Vránskemu a Štefanovi
Valentovi, ktorí pri tejto úmornej práci

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili
zbierku Ligy proti rakovine: v Kokave
dobrovoľníčky na Deň narcisov vyzbierali 369,16 € a na Utekáči krásnych
161,85 €. No, klobúk dolu a ešte raz
všetkým srdečná vďaka.
Text a foto: J. Lecsöová
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Činnosť ZPOZ v Kokave nad Rimavicou za 1. polrok 2016:
- uvítania
8
(spolu uvítaných detí 14)
- uzavretie manželstva
4
(2 na Močiari)
- Deň učiteľov
1
- občianske pohreby
9
Pripravované občianske obrady:
- uzavretie manželstva
- rozlúčka žiakov 9. roč. ZŠ
- uvítanie detí do života
- uzavretie manželstva
- uzavretie manželstva
- stretnutie s dôchodcami
- pamiatka zosnulých

(25.06.2016 – obradná sieň)
(30.06.2016)
(23.07.2016)
(23.07.2016 – Močiar)
(24.09.2016 – Močiar)
(október 2016)
(november 2016)

ZPOZ v Kokave nad Rimavicou prezentoval našu obec na
nasledovných podujatiach:
- priamo krajskou radou Združenia zborov pre občianske
záležitosti bol ZPOZ v Kokave nad Rimavicou pozvaný zúčastniť sa krajskej prehliadky Združenia zborov pre občianske
záležitosti pod názvom Obrady v živote, ktorá sa konala dňa
26.04.2016 v Detve. Predstavilo sa 5 kolektívov (Teplý Vrch,
Šumiac, Revúca, Cinobaňa, Kokava nad Rimavicou). Náš
ZPOZ sa predstavil so slávnosťou „zlatá svadba“.

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO je
záujmové
združenie
právnických
a fyzických osôb mesta Hnúšťa a obcí
Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Šoltýska, Lehota nad Rimavicou,
Rimavská Baňa, Rovné a Poproč, ktoré
patrí do územia MAS MALOHONT.
V rámci projektu Značené cyklotrasy
v Mikroregióne Sinec – Kokavko,
podporeného z grantového programu

CESTOU – NECESTOU Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, podporíme
rozvoj cestovného ruchu vyznačením
cca 120 km plánovaných cyklotrás na
území uvedených obcí podľa spracovanej projektovej dokumentácie.
Realizácia značenia cyklotrás v mikroregióne prebieha v omeškaní oproti
pôvodnému termínu.

- následne sme boli pozvaní i na XXIV. ročník celoslovenskej
prehliadky programov ZPOZ, ktorá sa konala 25.05.2016
v Žiari nad Hronom. Okrem nášho ZPOZ sa na nej zúčastnilo
ešte 7 kolektívov (Prakovce, Cinobaňa, Bralnica, Revúca,
Trenčianske Teplice, Bardejov a Bánovce nad Bebravou).
Z festivalu sme si okrem cenných skúseností a pekného zážitku priniesli i dve plakety – jednu za krajskú prehliadku, jednu
za celoslovenskú.
Text:Anna Šuleková
Foto: Bc. Zuzana Lásková

Z tohto dôvodu sme požiadali o vyjadrenie Ing. Jána Ľuptáka, zástupcu realizátora projektu spoločnosti Cykloklub
Poľana:
„Od komplexného návrhu trás po realizáciu prešlo 7 rokov. Medzičasom
vzniklo veľa nových situácií, ktorým sa
treba prispôsobiť:
-niektoré trasy sa stali neprejazdné
a musíme ich zrušiť. S tým súvisí
i zmena umiestnenia
značenia a logistiky
celého návrhu,
- v regióne pribudli
nové trasy, niektoré
legálne, niektoré také,
u ktorých sme status
nezistili,
- niektoré značili
externí
značkári
a urobili to nekvalitne,
takže toto potrebujeme opraviť,
- niektoré nové magistrály (čo nie sú
v našom pôvodnom zámere) sú zrealizované nedostatočne a treba ich buď opraviť, alebo zrušiť.
V súčasnosti prebieha jednanie so slovenským cykloklubom ohľadne koordinácie značenia a opravy zmien zle vyznačených trás.“

Počas realizácie projektu sú do prác
a značenia cyklotrás zapojení a zaškolení aj miestni dobrovoľníci, ktorí budú
následne zabezpečovať údržbu značenia
cyklotrás. Prírodný a historický potenciál územia, ktoré budú cyklotrasy spájať, bude vhodnou formou využívaný
pre trávenie voľného času v sedle bicykla. Realizáciou projektu tým prispejeme
k trvalo udržateľnému využívaniu
miestnych zdrojov a k rozvoju aktivít
cestovného ruchu, šetrných k životnému
prostrediu. Na značenie cyklotrás sú v
maximálnej miere využívané existujúce
objekty a nové orientačné značenie je
navrhnuté tak, aby nijakým spôsobom
nenarušilo životné prostredie, ale aby
zapadlo do prostredia, v ktorom bude
umiestnené.
Text a foto: Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu SINECKOKAVSKO
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Nepáči sa vám spôsob, akým je vykonávaný výrub drevín
cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku ciest II.
a III. triedy? Kto vydáva povolenie na výrub týchto drevín? Kam sa obrátiť?
Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane prírody a krajiny“) sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje, ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Kto
chce z dôvodu uvedeného v § 47 ods. 4 písm. e) zákona
o ochrane prírody a krajiny vyrúbať drevinu, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody (príslušným orgánom ochrany prírody na prijatie takéhoto oznámenia je Okresný úrad Poltár) najmenej 15 pracovných dní
pred uskutočnením výrubu, v súlade s § 47 ods. 7 zákona
o ochrane prírody a krajiny.
Podľa § 47 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán
ochrany prírody môže v tejto lehote:
a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu,
b) výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.
Za výrub drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku ciest II. a III. triedy v okrese Poltár je zodpovedná
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s, závod 12 Lučenec, Vajanského 857, 984 01 Lučenec, pretože uvedenej spoločnosti výrub drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom
pozemku ciest II. a III. triedy vyplýva zo zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Deň vody

Od 01.09.2014 zmenou zákona o ochrane prírody a krajiny
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s, závod 12 Lučenec, Vajanského 857, 984 01 Lučenec nespadá medzi tých,
ktorí sú povinní podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona o ochrane
prírody a krajiny plánovaný výrub drevín nahlásiť príslušnému orgánu ochrany prírody.
Kto teda v zmysle platnej legislatívy na území Slovenskej
republiky rozhoduje o výrube drevín cestnej zelene na
cestnom pomocnom pozemku ciest II. a III. triedy?
Príslušným orgánom na vydanie povolenia na výrub drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku ciest II.
a III. triedy je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podmienky, za akých je
možné uskutočniť výrub drevín cestnej zelene na cestnom
pomocnom pozemku ciest II. a III. triedy, by mali byť uvedené v predmetnom povolení, ako aj obmedzenie časovej platnosti povolenia na výrub drevín cestnej zelene.
Kde je možné nahlásiť nespokojnosť so spôsobom výrubov drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku
ciest II. a III. triedy?
Keďže príslušným orgánom na vydanie povolenia na výrub
drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku ciest II.
a III. triedy je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, je potrebné tomuto orgánu nahlasovať aj prípadnú nespokojnosť so spôsobom výrubov
cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku ciest II. a III.
triedy.
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií ako príslušný orgán na vydanie povolenia na
výrub drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku
ciest II. a III. triedy by mal zistiť, či realizovaný výrub drevín
cestnej zelene je vykonávaný s príslušnými podmienkami
uvedenými v povolení na výrub drevín cestnej zelene na cestnom pomocnom pozemku ciest II. a III. triedy.
Ing. Iveta Masárová

a všetci spolu sme si mohli pochutnať na
rôznych druhoch minerálnych vôd. Každé dieťa získalo odznak kvapky ako
symbol toho, že voda je v nás a že je tu
pre nás...je každého a zároveň nikoho, a
že je veľmi zraniteľná.
Text a foto: Mgr. A. Ďurianová

Príroda okolo nás

Pri príležitosti svetového dňa vody sme
si aj my pripomenuli túto životne dôležitú tekutinu rôznymi aktivitami. Žiaci
druhého stupňa si pre mladších žiakov
pripravili cestu poznávania tajomstiev
vody. Na jednotlivých stanovištiach si
mohli vyskúšať rôzne vlastnosti vody,
získali nové poznatky, overili vlastné
skúsenosti, interaktívne sa zahrali
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Dňa 9. júna sa v našej obci uskutočnil
14. ročník súťaže pre žiakov II. stupňa
základných škôl okresu Poltár pod názvom „Príroda okolo nás“, organizovanej pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Organizátorom tohto
skvelého podujatia bola Štátna ochrana
prírody (ŠOP), Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina Rimavská
Sobota. Svoje sily a vedomosti z oblasti
životného prostredia si zmerali trojčlenné družstvá zo ZŠ Cinobaňa (2 družstvá), ZŠ Slobody Poltár (3 družstvá),
ZŠ Kalinovo a ZŠ Kokava nad Rimavi-

cou. Na trase od starého ihriska do Bohatého bolo umiestnených 5 tematických
stanovíšť s okruhom otázok z ochrany
prírody, odpadov, drevín, živočíchov
a rastlín, kde družstvá získavali body
a podľa súčtu bodov sa určilo poradie.
Na týchto stanovištiach, za prítomnosti
odborníkov zo ŠOP a Okresného úradu
Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie, museli žiaci určiť druhy
živočíchov, rastlín, nerastov, vyznať sa
v separácii odpadov, poznať chránené
živočíchy, rastliny a chránené oblasti
vyskytujúce sa v našom regióne.
V príjemnej, uvoľnenej atmosfére po
skončení súťaženia sa diskutovalo
o našej prírode, deti sa mohli zahrať
rôzne ekohry. Naša ZŠ skončila na veľmi peknom II. mieste, v zložení družstva: Jana Kvandová, Emma Horváthová
a Tomáš Perenčay. Na I. mieste skončila
ZŠ Kalinovo a na III. mieste ZŠ Slobody
Poltár.
Na veľmi pekné vecné ceny pre víťazov
prispela obec Kokava nad Rimavicou

Strana 7
a aj podnikatelia z našej obce: Ján Stieranka, Ondrej Nosáľ a Angelika Vajayová. Ostatní sponzori: Poltár Crystal and
Steel, a.s., Šamotka, výrobné družstvo
Hrnčiarske Zalužany, Poltárska energetická, s.r.o., Denisa Detvanová, prevádzkovateľ ČS PHM Slovnaft Poltár.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby naše deti spoznávali prírodu
a vážili si ju.

Týždeň regionálnej výchovy
Posledný májový týždeň bol v našej
škole týždňom regionálnej výchovy.
Regionálna výchova (RV) je prierezová
téma, ktorá sa zaoberá hodnotným
hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom SR. Počas tohto týždňa sme sa
snažili ukázať, ako sa RV dá tematicky
prepojiť do viacerých predmetov pomocou rôznych aktivít.

Kokavské zvesti
využili pôvodné kokavské recepty, pričom zisťovali nutričnú hodnotu jednotlivých surovín v recepte. Piataci objavili,
koľkými spôsobmi sa v minulosti dal
kombinovať dievčenský kokavský kroj.
Ôsmaci v predmete biológia vytvorili
miniprojekt Čo s odpadom?, kde zmonitorovali čierne skládky v blízkom okolí
Kokavy. Šiestaci pripravili prácu
o chove včiel, siedmačky zo Šoltýsky
spracovali do projektu tému chránenej
mäsožravej rastliny Rosičky okrúhlolistej. Na hodinách slovenského jazyka
a literatúry sa deviataci zahrali na tlmočníkov, pričom prekladali texty
z kokavského nárečia do spisovnej slovenčiny. Ôsmaci a siedmaci tvorili básne
o rodnej obci a spoznávali tvorbu kokavských rodákov.
Žiaci nižších ročníkov boli počas tohto
týždňa v MĽK, kde čítali o zhorení
Kokavy. Navštívili evanjelický kostol
a pamätník padlých v prvej svetovej
vojne a boli sa prejsť po stopách Runy
v Bohatom. Počas hodín hudobnej výchovy sa spievali kokavské ľudové piesne a učili sa tancovať niektoré prvky
z kokavských ľudových tancov.
Text a foto: Mgr. A. Ďurianová

Pripraviť takýto týždeň nebolo jednoduché - od voľby témy, cez získavanie Exkurzia vo vzdelávacom centre
materiálu, až po vlastnú realizáciu. Žiaci
Včelí kRaj
spolupracovali medzi sebou, v rodine,
s učiteľom, s odbornými pracovníkmi
v obci. Všetkým zúčastneným preto patrí
veľká vďaka.
Výstupmi ich celotýždennej práce boli
miniprojekty, pri ktorých využívali odbornú literatúru, internet, osobné skúsenosti ľudí, ktorí s nimi spolupracovali.
Napríklad v predmete matematika to bol
miniprojekt Zelená Rovienka, ktorého
cieľom bolo zistiť pomer zastavanej Naši prváci mali možnosť spoznať život
a zelenej plochy sídliska. Ďalej žiaci včiel a ich úžitok veľmi zaujímavým
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spôsobom. Naučili sa, z ktorých častí sa
skladá telo včielky a na čo slúžia. Dozvedeli sa napríklad, že má päť očí a svet
vidí ako mozaiku, a dokonca si mohli
vyskúšať pozerať sa „včelími očami“ na
prírodu a svojich spolužiakov.
Na praktickej ukážke pochopili cicanie
nektáru cuciakom v kvete, na obrazových ukážkach zistili, ako by vyzerali
plody, regály v obchodoch a krajiny bez
včiel.
Priamym pozorovaním úľa si uvedomili
množstvo včiel, stavbu voskového plástu, uvideli vajíčka, larvy a, samozrejme,
kráľovnú.
Pri ochutnávke rôznych druhov medov
získali informácie o jeho účinkoch pre
organizmus.
V tvorivých dielňach si vyrobili sviečky,
v závere si zasúťažili usilovne ako včeličky a odchádzali plní nadšenia, nových
vedomostí, s darčekmi pre svojich najbližších.
Text a foto: Mgr. M.Vrábľová

Z prírody do prírody
Tretí májový týždeň sa 35 žiakov
z kokavskej Základnej školy zúčastnilo
školy v prírode na Donovaloch. Spolu
s p. učiteľkami Becániovou, Batyásovou
a Borákovou navštívili Banskú Bystricu
a okolie, plaváreň v Liptovskej Osade a
rozprávkovú dedinku Habakuky. Nechýbali
športové
hry,
diskotéka
s karnevalom či túra na Kalište. Počasie
sa ukázalo vo všetkých štyroch ročných
obdobiach.
Domov sa deti vracali plné zážitkov a s
odhodlaním zopakovať si takéto dobrodružstvo aj budúci rok.
Mgr. Renáta Boráková

4.6.2016 sme pripravili celodenný program pre deti pod názvom
Hraj, zbieraj, vyhrávaj! -2. ročník tohto podujatia. Pre deti bol
pripravený bohatý program, občerstvenie, darčeky, obrovský
kopec pozitívnej energie a zážitkov.
Akcie sa zúčastnilo cca 250 detí.
Rozprávková cesta, ukážky práce polície, hasičov, tvorivé dielne
Mladý rybár a Včelí kRaj, čarovanie a veštenie, maľovanie na
tvár, vystúpenie cyklistov North Cult, Pipi dlhá pančucha, motivačné súťaže, animačné programy. K tomu všetkému krásne
počasie a skvelá atmosféra nás sprevádzali počas celého dňa.
Jednoducho, deti boli fantastické, toľko rozžiarených detských
tvárí a tá radosť v nich, to sa len tak nezabudne. Stálo to zato, o
rok sa vidíme znovu.
Ďakujeme všetkým, čo pomohli.
Text a foto: J. Lecsöová
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Historické okienko

Detský folklórny súbor KOKAVAN – ka, od roku 1949 sa totiž tanečný krúžok
v tomto roku si pripomíname 70. vý- volal Pionier.
V roku 1956 prichádza do Kokavy
ročie jeho založenia
učiteľ Pavol Javor a zakladá pri
súbore detskú cimbalovú muziku s primášmi Ivanom Greksákom a Darinou Denkeovou.
Neskôr ich vystriedal Vladimír
Zajac, syn Pavla Zajaca. Ďalšími
zakladajúcimi členmi cimbalovky boli Petra Javorová (cimbal),
Mária Bayerová, Július Jesenay
(2. husle), Nataša Róthová, Vladimír Pener (kontry), Ladislav
Daráž (kontrabas), Pavel ŠtefáHistória:
nik (klarinet). Táto detská muzička zísK histórii kokavského folklóru neod- kala mnoho ocenení, odmenou za celomysliteľne patrí aj detský
folklórny súbor, ktorý pod
vedením tunajšieho učiteľa
Pavla Zajaca vznikol už v
roku 1946. Ako detský krúžok ľudového tanca a spevu
pri
Meštianskej
škole
v Kokave nad Rimavicou ho
založil Pavol Zajac za pomoci
Štefana Bobru, riaditeľa školy
a známeho folkloristu. Neskôr
sa k nim pridala Mária Bobrová-Matulová. Súbor sa
venoval predovšetkým domácemu, kokavskému folklóru.
ročnú prácu bol pre ňu aj spomínaný
Pravidelnými nácvikmi a vystúpeniami zájazd do Anglicka v roku 1965, kde
v rodnej obci a blízkom okolí sa tak absolvovala viacero úspešných vystúpezdokonalil, že sa v roku 1949 prihlásil ní. V novembri 1965, po návrate cimba-

do súťaže s názvom Súťaž tvorivosti
mládeže (STM), ktorá sa konala
v Bratislave, a hneď získal prvé významné ocenenie. Dokonca sa stal vzorom pre ostatné krúžky. Dá sa povedať,
že patrí medzi prvé detské folklórne
kolektívy na Slovensku, a obdivuhodné
je, že pracuje nepretržite dodnes. Dnešný názov DFS Kokavan nesie od roku
1965, kedy došlo k premenovaniu pred
zájazdom cimbalovej hudby do Anglic-

betlehemom, Hádala by, hádala, Z
klenotnice našich otcov, Hajduch, Jarné hry, V Kokave pri tanci, Kokavské
variácie, Obvrtni sa, Šijeme vrecia,
šijeme, Na Runu.
Súbor sa pravidelne zúčastňoval na okresných, krajských i
celoštátnych súťažiach, prehliadkach a festivaloch (1949 celoštátna súťaž STM Ostrava,
1957– krajská prehliadka ĽUT
v Banskej Bystrici, 1957ústredné kolo STM Ostrava,
FF Východná – 1963, 1964,
1965, 1966, 2005, FF v Strážnici na Morave – 1966, 1974,
Horehronské dni spevu a tanca
v Heľpe – 1969, 1971, FSP
v Detve-1975, detský FF v
Likavke – 1978, 1981, 1984,
2005, 2009 a i.), kde sa umiestňoval na
popredných miestach.
Predstavil sa i v zahraničí - Svetový
festival mládeže v Berlíne (1950), mesačný pobyt detskej cimbalovej hudby
v Anglicku (1965), Zeitz v NDR (1967),
Maďarsko (1969, 1970, 1989, 1991).
Účinkoval aj v TV filmoch Kokavské
vianočné zvyky (1965), Šťasťia, zdravia
vinšujemo ván (1981) a v televíznych
reláciách Cesty a plamene (šk. r.
1975/76) a Maľovaný svet (1980).

lovej hudby z Anglicka, bola s jej
členmi urobená nahrávka Čs.
rozhlasu Bratislava.
Po odchode Pavla Javora
z Kokavy nad Rimavicou prevzal
vedenie hudby učiteľ Jozef Franko (roky 1967 – 1975), postupne
sa povymieňali aj členovia a po
odchode
J.
Franku
z Kokavy napokon detská cimbalová hudba
v roku 1975 zanikla.
Z najvýznamnejších programov
a programových čísiel, vytvorených od začiatku fungovania
súboru, je potrebné uviesť choreografie: Kokavské priadky,
Hôrni chlapci, Kokavská veselica, Poniže Kokavy, Za dedinou
na pažiti, Svitanie slobody, Hry
na pastve, Na Rimave, Z kokavských Za roky existencie súboru sa v ňom
kolešní, Zimný slnovrat, Chodenie s vystriedalo veľké množstvo detí, niekto-

Strana 9
ré aj v dospelosti pôsobili alebo ďalej
pôsobia vo folklórnych súboroch.
Z významných interpretov je potrebné
spomenúť tanečníkov (Igor Kovačovič,
Pavel Bútor, Pavel Obročník,
Ivan Murín- zakladateľ festivalu Koliesko), spevákov (Ján
Kroták, Martin Kvanda, Jana
Vicianová, Katarína Bielčíková, Daniela Trhanová, Martina
Štefančíková),
muzikantov
(Milan Pupala, Ivan Greksák,
Petra Javorová, Pavel Štefánik). Uznanie patrí aj tvorcom
choreografií (P. Zajac, M.
Bobrová, V. Brezinová, J.
Blahuta, E. Blahutová) či pedagógom (P. Zajac, M. Bobrová, J. Gallo, P. Javor, J. Franko, V. Brezinová, Š. Brezina,
J. Becániová).
Nemožno nespomenúť aspoň niektoré
dosiahnuté úspechy a ocenenia: 1. miesta na celoslovenskej súťaži STM Brati-

slava (1949) a celoštátnej súťaži STM
Ostrava (1949), 3. miesto pre spevácku
zložku súboru na ústrednom kole STM
Ostrava (1957), 2. miesto pre detskú
cimbalovú hudbu a 3. miesto pre Slávu
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Pirkovú v sólovom speve ľudových
piesní na III. slovenskom festival DFS
Prešov (1971), 2. miesto za chlapčenské
„Hry na pastve“ na DFF Prešov (1975),

hlavná cena v II. kat. na VIII. SDFF
v Likavke (1978), cena poroty na XIV.
roč. SDFF v Likavke (1984), účasť na
51. FF Východná v detskom programe
s názvom Ide vláčik motoráčik
(2005).
V roku 2006 súbor získal ocenenie - Poctu generálneho
riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročnú umeleckú a výchovnú činnosť. Pri
65. výročí vzniku súboru v roku
2011 v rámci Dňa kultúry
a umenia
Banskobystrického
samosprávneho kraja mu bola
udelená cena Kvet kultúry
a umenia. Ocenenie prevzala
vedúca súboru Mgr. Viera
Brezinová „za pozoruhodné výsledky
pri vyhľadávaní a rozvíjaní ľudových
tradícií a tradičnej ľudovej kultúry Novohradu a Malohontu“. Na Koliesku
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2011 bola súboru odovzdaná Medaila
Daniela Gabriela Licharda za uchovávanie a šírenie folklórnych tradícií doma
i v zahraničí, udelená generálnym riaditeľom NOC v Bratislave.
Súčasnosť:
Dnes detský folklórny súbor
úspešne pracuje pri dvoch
zriaďovateľoch, a to pri ZŠ s
MŠ a Miestnom kultúrnom
stredisku v Kokave nad Rimavicou.
Vo vedení sa vystriedali viacerí vedúci, najdlhšie (1976 –
2013) bola jeho organizačnou
i umeleckou vedúcou a vedúcou speváckej zložky učiteľka
Mgr. Viera Brezinová, ktorej pri práci pomáhali postupne Štefan Brezina, Ján a Marcela Skrutekovci, Dagmar
Vicianová, Pavel a Janka Obročníkovci,
Ján Stieranka, Ján a Emília Blahutovci,
Janka Becániová. Dnes sú vedúcimi
tanečnej zložky a tanečnými pedagogičkami Mgr. Janka Becániová a bývalá
sólistka SĽUK-u Janka Obročníková,
pracovníčka MKS, do tanca hrá deťom
heligónkar Ján Kvanda.
Súbor eviduje v dvoch skupinách 53
členov, v prípravke pracuje 26 detí z MŠ
a 1. až 4. roč. ZŠ, DFS má 27 detí, žiakov 5. a 6. roč. Na nácvikoch sa schádzajú pravidelne v pondelok (DFS)
a v stredu (prípravka) v priestoroch
kultúrneho domu. Aktuálne majú
v repertoári tanečné obrázky Na húsky,
Vareškový, Na pažiti a Na Jánošíka.
Jana Krotáková
Foto: P. Vranský, archív DFS

Ešte v minulom roku sme z radov našich členov nominovali
na toto krásne ocenenie p. Annu Baníkovú a p. Tibora Pokorádiho.
V tomto roku bolo vybraných 32 dobrovoľníkov SČK spomedzi 10 000 členov a asi 60 dobrovoľníkov z celého Slovenska.
V tomto úzkom výbere boli aj naši dvaja členovia z Kokavy.
Dňa 4. mája 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave im boli
odovzdané ocenenia za ich dlhoročnú prácu v SČK v oblasti
dobrovoľníctva, humanity a sociálnych úloh. Ocenení boli
prijatí aj u prezidenta republiky, p. Kisku. Obom našim spoluobčanom patrí veľká vďaka, pretože tieto významné osobnosti
svojou iniciatívou, prístupom a kladným vzťahom mimoriadne prispeli k rozvoju SČK v našej obci hlavne v povojnových
rokoch, ale robia tak aj v tejto dobe. Mám to šťastie, že sa veného s rodinou, a som veľmi hrdá, že sa im dostalo za ich
stretávam s ľuďmi, ktorých aj vo vyššom veku teší pomáhať celoživotnú prácu takéhoto ocenenia z rúk prezidenta.
iným. Celý život to robia na úkor svojho pohodlia, času stráText a foto: J. Lecsöová
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Darovanie krvi je skutočným ,,darom
života“. Je to veľmi prospešný, bezpečný a humánny krok. Obete úrazov, nehôd, ľudia po operáciách, ľudia chorí na
leukémiu, nádorové ochorenia..., tí všetci potrebujú krv.
Prioritou nášho spolku bolo v prvom
rade rozbehnúť darcovstvo krvi, organizovať mobilné odbery, získavať darcov
a šíriť myšlienku tejto pomoci medzi
ľudí v obci. V tomto roku sme sa zapojili do Valentínskej kvapky krvi, kedy bol
zorganizovaný tretí mobilný odber v
našej obci. Odber sa konal 3.3.2016,
zúčastnilo sa na ňom 33 darcov, pribúda

Začiatok nášho spoločného spania sa
začal o 19. hodine. Už od 18:30 sa deti
schádzali do knižnice na svoje prvé
spanie s knihami. Tento rok sa nestretlo
všetkých 15 detí, ktoré boli prihlásené.
Prišlo ich 11, ostatné onemocneli.
Spáči v našej knižnici boli žiaci tretieho
ročníka - šesť chlapcov a päť dievčeniec.
Vzájomne sme sa predstavili a stanovili
pravidlá strávenia noci. O 19.00 sme
začali s programom. Spomenuli sme
Andersena, jeho život a rozprávky, ktoré
deti poznajú.
Tiež sme hovorili o Jozefovi
Cígerovi Hronskom
(120.
výr. nar.) a aj o
M. Hrebendovi
- kolportérovi
kníh,
ktorý
pôsobil aj v
Kokave.
Začali sme si
čítať rozprávku
od Andersena -
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nám aj viac
nych staniciach
prvodarcov z
v Lučenci a v
radov
mlaRimavskej
dých
ľudí.
Sobote.
Ďalší mobilný
14. jún je Sveodber sa konal
tovým
dňom
ako Kvapka
darcov krvi, to
krvi na Jána
mi dáva príležidňa
tosť poďakovať
24.6.2016.
sa tým našim
Sme
jediná
darcom z Koobec na okolí,
kavy, ktorí bez
ktorá sa môže pochváliť takou nádher- nároku na odmenu robia neoceniteľnú
nou a zmysluplnou aktivitou, v blízkom službu.
okolí sa organizujú odbery jedine v
Poltári, aj to len raz ročne a dajú sa
Text a foto: J. Lecsöová
uskutočniť len na najbližších transfúz-

O dievčati, ktoré stúpilo na
chlieb. Nasledovali povesti od
Hronského z knihy Zakopaný
meč. Rozprávku a povesti sme si
rozobrali, prerozprávali, vybrali
hlavné ponaučenia a hodnoty z
prečítaného.
Potom bola krátka prestávka, po
ktorej prišla etnologička Mgr. M.
Škodová, ktorá mala pre deti
pripravenú prednášku o nadprirodzených bytostiach v rozprávkach, povestiach a ľudovej slovesnosti.
Deti sa dozvedeli o zmoku, vílach, rusalkách, obroch, čertoch, svetlonosovi,
Kovladovi, Rune, hadovi a ešte iných
bytostiach, ich výzore, úlohách a o ich
privolaní alebo odstránení.
Tieto bytosti si potom deti stvárnili na
pripravené pracovné listy, kde každé
malo stvárniť inú bytosť.
Nasledovala prestávka s občerstvením,
po ktorej sme pokračovali hraním rôznych hier, ktoré bolo možné prispôsobiť
veľkosti priestoru: hra na
sťahovanie,
zemetrasenie a
postavenie
domu;
súťaž
dievčeniec
a
chlapcov
v
písaní na chrbát – posledný
v rade dostal
obrázok
a
prekresľoval
ho na chrbát

Knižnica každoročne vyhodnocuje
najlepšieho detského čitateľa – čitateľského kráľa. Toto pomenovanie môže
dostať len také dieťa, ktoré si v období
od januára do apríla požičia najviac
detských knižiek a, samozrejme, ich aj
prečíta. Tento rok sa najlepším detským čitateľom stala Alžbetka Blahútová (15 rokov), ktorá mala v sledovanom období požičaných 14 kníh.
Gratulujeme jej k peknému vzťahu ku
knihám a prajeme veľa krásnych zážitkov s týmto koníčkom.
Text a foto: A. Murínová
ďalšiemu, najlepšie prekreslený vyhrával; ďalšie hry na slovné spojenia, hry z
knihy Kedy tam už budeme?
O polnoci sme sa začali chystať na spánok a krátko nato pozhasínali.
Ráno sme začali s hygienou a upratovaním, pokračovali raňajkami, čítaním a
hraním. Pred príchodom rodičov sme
ocenili najlepších spáčov knižnými
darmi. Pre každé dieťa si prišiel rodič a
tým sa naša, už 10. Noc s Andersenom
skončila.
Text a foto: A. Murínová
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žiakmi tretích a štvrtých ročníkov sme
hovorili o ľudovom umení Slovákov.
Slovenské ľudové umenie priblížila
deťom Mgr. M. Škodová - etnologička.
Porozprávala deťom o tom, kde všade sa
môžu stretnúť s ľudovým umením úžitkovým, magickým a ochranným, o
motívoch, aké sa vyskytovali, ornametoch, kde všade sa nachádzali a ako
vyzerali, symbolike, ktorú používali
ľudia v minulosti.
Na záver dostali deti predtlačené záložSlovenské ľudové umenie
Tento deň sme si v knižnici pripomenuli ky do kníh s ľudovými motívmi na vyo niečo pozdejšie - 22. 4. 2016. Spolu so maľovanie.

júl 2016

Pri akcii bola použitá technika (fotoaparát, notebook, projektor), ktorá bola
realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Text a foto: A. Murínová

1. a 2. júna 2016 sme v knižnici vyhodnocovali najlepších čitateľov tretieho ročníka. Žiaci mali za úlohu, okrem čítania, zodpovedať na otázky, ktoré sme im pripravili z prečítanej literatúry - z troch knižiek a niekoľkých rozprávok z nich. V tomto
školskom roku deti čítali príbehy z dvoch spoločných kníh: Máša a medveď a Osmijanko, zvlášť Tri múdre kozliatka v jednej
triede a v druhej triede Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej. Tu zohrala úlohu aj ich pamäť, lebo nie každý si zapamätá, čo
čítal pred pár mesiacmi. V 3. A triede sa najlepšou čitateľkou stala Ema Sojková a v 3. B Samuel Ďurian.
Gratulujeme im i všetkým, ktorí chodili čítať za účelom zlepšiť sa.
V budúcom roku by sme sa chceli zapojiť do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.
A. Murínová

ŠPORT CENTRUM v Kokave nad Rimavicou sa chce pochváliť svojimi úspechmi za prvý polrok roka 2016. Už
pár rokov nám najviac diplomov
a medailí nosia naši armwresleri. Medzi
nimi vynikajú Michal Golian, Jakub
Komenda a Ján Vojenčiak.

23. januára sa v Siladiciach konalo 3.
kolo SNPL v pretláčaní, kde Michal
Golian získal v kategórii nad 80 kg
v ľavej aj pravej ruke ZLATO.
2. apríla sa v Senci konal 23. ročník
medzinárodnej súťaže SENECKÁ RUKA, kde vo veľkej konkurencii Michal
Golian skončil na pravú ruku štvrtý a na
ľavú získal ZLATO.
23. apríla sa zasa v Ivanke pri Dunaji
konal 22. ročník dorasteneckých maj-

strovstiev Slovenska v armwreslingu,
v kategórii do 50 kg získala Martina
Ďurianová v ľavej ruke 4. miesto
a v pravej 3. miesto a Michal Golian
v kategórii nad 80 kg na ľavú a pravú
ruku ZLATO a stal sa MAJSTROM
SLOVENSKA.
Ostatná súťaž, na ktorej sa zúčastnil
kokavský klub armwreslerov, boli majstrovstvá
Slovenska
seniorov
v Hermanovciach nad Topľou. Tu
v kategórii do 70 kg získal Jakub Komenda na obe ruky strieborné medaily
a Ján Vojenčiak na obe ruky ZLATO
a stal sa MAJSTROM SLOVENSKA do
75 kg. GRATULUJEME!!!
Najbližšie sa naši armwresleri zúčastnia
9. júla druhého ročníka juniorskej súťaže
Dobrovodská 21-tka. Želáme im veľa
úspechov.
Ale v SPORT CENTRE za môžeme
pochváliť aj úspechmi v kulturistike
a silových športoch.
Ervin Goldschuter sa 9. apríla v Starej
Ľubovni zúčastnil dorasteneckých majstrovstiev
Slovenska
v kulturistike
v najťažšej kategórii nad 75 kg, kde
v mimoriadne ťažkej konkurencii skončil nezaslúžene na 5. mieste.

14. mája sa zúčastnil Slovenského pohára v RAW silovom trojboji, kde zaplatil
nováčikovskú daň a nakoniec bol diskvalifikovaný pre neplatný pokus
v poslednom kole, inak by jednoznačne
vyhral s náskokom 30 kg a súčtom 495
kg.
Naposledy sa Ervin 18. júna v Svätoplukove zúčastnil 12. ročníka CEDRON
CUPu, kde v kategórii dorastu v mŕtvom
ťahu skončil na 2. mieste. Aj Ervinovi
GRATULUJEME!!!
Keď zosumarizujeme prvý polrok 2016,
SPORT CENTRUM získalo 10 cenných
kovov, z toho 7-krát ZLATO. Dúfame,
že tento trend bude naďalej pokračovať
a že mladí ľudia si nájdu cestu do
SPORT CENTRA v Kokave, aby mohli
nadviazať na doterajšie úspechy.
B. Trvalec
Foto: internet
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Ľudské telo
je na chôdzu skvele
prispôsobené, a tak
človek
často dokáže zvládnuť
poriadne
dlhé prechádzky.
Po takých
má človek
pocit skvele vykonanej práce a radosť, že urobil niečo pre
svoje zdravie. Je samozrejme príjemný zážitok, keď sú takéto
vychádzky v nádherných scenériách. Matka príroda je schopná vytvoriť také diela, o ktorých by sa ľuďom mohlo iba snívať. A tak sa aj kokavský turistický oddiel v každom ročnom
období snaží vyberať pre svojich priaznivcov trasy hlavne
v okolí rodnej obce, ale aj ďalej, aby si tieto krásy našej nádhernej
prírody
vychutnali
a taktiež
niečo spravili
pre
svoje zdravie.
Aj
tento rok
sme začali
novoročným
pochodom

júl 2016

z Havrilova
cez
Sedlo
Pereš, Cisársku
hoľu
a Slopovo
do Kokavy
nad Rimavicu, v marci
sme prešli
z Kokavy n.
R. cez Kečku, Farkašku, Lipovo,
Diel späť do Kokavy n. R. V apríli sme z Látok cez Bratkovicu prišli k Prameňu Ipľa a cez Vrch Drahovú do Drahovej.
V apríli sme
si ešte zo
Skorušiny
popod Železnú bránu
pozreli krásy
našej
krajiny
z Klenovské
ho Vepra.
V máji sme
prešli okolie
Stožka
–
Slatinské
Lazy, Klokoč. Našou ďalšou zastávkou bol Spišský hrad.
Klub turistov Utekáč v spolupráci aj s naším turistickým oddielom osadil ďalšie smerové tabule v katastri obcí Utekáč
a Kokava nad Rimavicou. Tešíme sa na ďalšie turistické akcie
a na ďalších priaznivcov tohto športu, ktorí sa k nám pridajú.

novej trase LC- Kokava nad Rimavicou,
Látky. Dohodli sa na tom BBSK, mesto
Lučenec, Regionálna turistická agentúra
a Slovenská autobusová doprava Lučenec. Počas prázdnin bude spoj premávať
každú sobotu na trase Lučenec - Látky Prašivá (cena 2€) a každú nedeľu na
trase Lučenec - Ábelová (cena 1€). Obe
linky majú odchod o 9.00 hod.
z autobusovej stanice Lučenec - nástupisko číslo 7. Linka na Látky má prestoj
na Prašivej do 13.30 hod. a vracia sa
pôvodnou trasou do Lučenca.
Rozšírenie vyplynulo z požiadaviek
Po minuloročnom úspešnom projekte cyklistickej
verejnosti,
ale
aj
cyklobusu aj tento rok počas školských z ústretovosti oddelenia cestovného
prázdnin bude pokračovať cyklobus ruchu BBSK.
nielen na trase LC- Ábelová, ale aj na

Text a foto: Elena Doricková

Radka Segečová
Foto: www.sadlc.sk
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