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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí
dňa 8. septembra 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 plnení úloh z uznesenia
č. 4/2016 zo dňa 16. júna 2016 s konštatovaním, že úlohy boli splnené v stanovených termínoch, okrem úloh, ktoré sú
v termíne plnenia.
2. Správu o činnosti obecnej rady od
ostatného zasadnutia OZ a o prijatých
úlohách na rokovaní OR, ktoré sa konalo
dňa 8. septembra 2016.
3. Odpovede na interpelácie poslancov
OZ, vznesené na rokovaní OZ dňa 16.
júna 2016.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli
zaslané včas.
5. Skutočnosť, že správa o plnení rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou
k 30.6.2016, monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2016 vrátane
rozpočtu ZŠ s MŠ boli v zákonom stanovenej lehote zverejnené pred rokovaním
OZ na úradnej tabuli v dobe od
24.08.2016 do 08. 09. 2016.
6. Stanovisko
hlavného
kontrolóra
k plneniu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou za I. polrok 2016 vrátane
rozpočtu ZŠ s MŠ.
7. Skutočnosť, že návrh úpravy rozpočtu
obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie
č. 4/2016 bol v zákonom stanovenej
lehote zverejnený pred rokovaním OZ na
úradnej tabuli v dobe od 24.08.2016 do
08.09.2016.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2016 –
rozpočtovému opatreniu č. 4/2016.
9. Predbežné vyhodnotenie 26. ročníka
FF KOLIESKO, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 4. až 7. augusta 2016
a poďakovanie Ing. Chromeka, starostu
obce, všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na jeho príprave
a realizácii. Podrobné vyúčtovanie príjmov a výdavkov vrátane hodnotiacej
správy bude predložené na najbližšie
rokovanie OZ, keďže ešte nie sú zúčtované všetky príjmy a výdavky.
10. Ústne správy o činnosti komisií OZ
od
ostatného
zasadnutia
OZ
s konštatovaním, že správy predložili
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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, komisia finančná a pre správu obecného majetku (komisia ZPOZ a komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb, cestovného ruchu, dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany verejného poriadku
zasadnutie nemali).
11. Informácie Ing. Chromeka, starostu
obce, z rokovaní Zastupiteľstva BBSK,
Klubu starostov, Združenia Skládky
TKO, Mikroregiónu Sinec-Kokavsko,
MAS.
12. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch, prácach a akciách v obci.
13. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.

B/ RUŠÍ
Uznesenie č. 4/2016 z dňa 16.6.2016 –
bod B/4, ktorým bola schválená:
Žiadosť p. Júliusa Pála, trvale bytom
Tachty č. 222, 980 34 Nová Bašta,
o kúpu pozemku, ktorý je vo vlastníctve
obce, nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti Kokava-Háj, k.ú. Kokava nad Rimavicou, parcela registra C číslo
7400/228, pozemok - zastavané plochy a
nádvoria, vo výmere 29 m2, v zmysle §
9a, odst. 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,
z dôvodu zmeny geometrického plánu
žiadateľa, ktorý bol predložený na dnešné rokovanie OZ.
C/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa pozvánky – bez pripomienok
2. Žiadosť o dokúpenie pozemku k
existujúcemu pozemku a vysporiadanie
pozemku pod rodinným domom v obci
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Kokava nad Rimavicou, v k.ú. Kokava
nad Rimavicou pre žiadateľov: Ivan
Horváth, rod. Horváth, a Ivan Horváth
ml., rod. Horváth, trvale bytom 985 05
Kokava nad Rimavicou, Kyseľovo č.
110/28, ktorý je vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou, zapísaný na LV č.
1825, parcela registra C - č. 200/1 vo
výmere 147 m2 – zastavané plochy a
nádvoria a parcela registra C – č. 200/4
vo výmere 58 m2 - zastavané plochy a
nádvoria v zmysle § 9a, odst. 8, písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
ako priľahlú plochu k zastavanému
pozemku
v cene
5,00
€/m2,
s podmienkou, že návrh na vklad do
Správy katastra predloží kupujúci.
3. Žiadosť o dokúpenie pozemku k
existujúcemu pozemku v obci Kokava
nad Rimavicou, v k.ú. Kokava nad Rimavicou pre žiadateľov: Ing. Katarína
Mišanková, rod. Hubová, a manž. Ing.
Vladimír Mišanko, rod. Mišanko, trvale
bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou,
Lúčna ul. 1371/6, podľa priloženého GP
č. 36624039-112/2016, ktorý je vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou,
parcela registra C - č. 2400/288 vo výmere 51 m2 – zastavané plochy a nádvoria v zmysle § 9a, odst. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako
priľahlú plochu k zastavanému pozemku v cene 5,00 €/m2, s podmienkou, že
návrh na vklad do Správy katastra predloží kupujúci.
4. Žiadosť o dokúpenie pozemku pre
žiadateľov: p. Július Pál ml., rod. Pál,
a Július Pál, rod. Pál, trvale bytom
Tachty č. 222, 980 34 Nová Bašta, ktorý
je vo vlastníctve obce nachádzajúci sa
v rekreačnej oblasti Kokava-Háj, k.ú.
Kokava nad Rimavicou, podľa priloženého GP č. 32616881-130/2016, parcela
registra C číslo 7400/228, pozemok zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
224 m2 a parcela registra C číslo
7400/472, pozemok – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 2 m2 v zmysle §
9a, odst. 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 o dokúpenie pozemku pre
žiadateľov: Ing. Ondrej Danko, rod.
Danko, a manž. Jolana Danková, rod.
Danková, trvale bytom Lučenec, Potočná 17, o kúpu pozemku, ktorý je vo
vlastníctve obce nachádzajúci sa
v rekreačnej oblasti Kokava-Háj, k.ú.
Kokava nad Rimavicou, podľa priloženého GP č. 32616881-013/2016, parcela
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registra C číslo 7400/463, pozemok –
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
7 m2 a parcela registra C číslo 7400/464,
pozemok – ostatné plochy, vo výmere 90
m2, v zmysle § 9a, odst. 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 o dokúpenie pozemku pre
žiadateľku: p. Miroslava Borchová, rod.
Danková, trvale bytom Lučenec, Potočná 15, ktorý je vo vlastníctve obce nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti Kokava-Háj, k.ú. Kokava nad Rimavicou,
podľa priloženého GP č. 32616881013/2016, parcela registra C číslo
7400/466, pozemok – zastavané plochy a
nádvoria, vo výmere 37 m2 a parcela
registra C číslo 7400/467, pozemok –
ostatné plochy, vo výmere 37 m2,
v zmysle § 9a, odst. 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.
7. Žiadosť o dokúpenie pozemku pre
žiadateľov: p. Jozef Veis, rod. Veis,
a manž. Mária Veisová, rod. Hrončeková, trvale bytom Hriňová, Lúčna
1766/24, ktorý je vo vlastníctve obce
nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti
Kokava-Háj, k.ú. Kokava nad Rimavicou, podľa priloženého GP č. 3432033437/2016, parcela registra C číslo
7400/473, pozemok – ostatné plochy, vo
výmere 64 m2 a parcela registra C číslo
7400/474, pozemok – ostatné plochy, vo
výmere 5 m2, v zmysle § 9a, odst. 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.
8. 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: poľnohospodárske pozemky v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, ktoré sú presne špecifikované, vrátane výmery, v prílohe, vedené na
listoch vlastníctva č. 3430, 126,1825 – za
dohodnutú ročnú cenu nájmu - pre
žiadateľa: NOPOL, s.r.o., Ul. 9.mája
479/40, 987 01 Poltár, ktorá je väčšinovým spolupodielnikom Združeného
poľnohospodárskeho družstva Poltár
a hospodári na poľnohospodárskych
pozemkoch v k.ú. Kokava nad Rimavicou, na účely využitia pozemkov na
poľnohospodárske účely, s účinnosťou
od 1.1.2017, na dobu 10 rokov s opciou
na ďalších 10 rokov, ak ani jedna zo
zmluvných strán 1 rok pred uplynutím
dohodnutej doby nájmu písomne nevyzve druhú stranu na vrátenie a prevzatie
predmetu nájmu. Ostatné podmienky
budú dohodnuté v nájomnej zmluve.
9. 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: pozemok
- parcela registra C číslo 1404/3, verejné
priestranstvo (pozemok pod predajný
stánok „novinový stánok“), katastrálne
územie Kokava nad Rimavicou, vedené
na liste vlastníctva č. 1825 - Nám. 1.
mája, podľa Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Kokava nad Rimavicou, v cene ročného prenájmu vo výške 330,00 €, s určitou dobou nájmu od schválenia do 31.12.2018,
pre žiadateľa: N-GLOBAL, s.r.o., so
sídlom: 985 05 Kokava nad Rimavicou,
Hviezdoslavova 503/8, zapísaná v OR,
odd. Sro, vložka č. 25920/S, dňa
11.12.2013 v zastúpení: Klaudiou Nosáľovou – konateľkou, IČO: 47 560 274,
s podmienkou, že náklady spojené
s rekonštrukciou stánku, pripojením
a čerpaním elektrickej energie si bude
hradiť nájomca. Odôvodnenie: budúci
nájomca je už vlastníkom objektu „novinový stánok“, ktorý odkúpil od pred-
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chádzajúceho nájomcu pozemku, firmy
Mediapress Lučenec, s.r.o.
10. Správu o vyhodnotení plnenia rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou
k 30.6.2016 vrátane rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie ZŠ s MŠ
- bez pripomienok.
11. Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou k 30.6.2016 - bez pripomienok.
12. Úpravu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2016 – rozpočtové
opatrenie č. 4/2016 vrátane finančných
operácií a rozpočtu na prenesené
a originálne kompetencie ZŠ s MŠ ako
vyrovnaný:
- v príjmovej časti vo výške: 1 715 231 €
- vo výdavkovej časti vo výške: 1 715 231
€ - bez výhrady.
E/ POVERUJE
Ing. Jána Chromeka, starostu obce
a členov Obecnej rady v Kokave nad
Rimavicou
Rokovať s konateľom firmy NOPOL,
s.r.o., Ul. 9.mája 479/40, 987 01 Poltár
o podmienkach nájomnej zmluvy.
Termín: do 10.10.2016
F/ UKLADÁ
p. Elene Dorickovej, prednostke OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme
a lehote zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
 Správu o plnení rozpočtu obce Kokava
nad Rimavicou k 30.6.2016
 Monitorovaciu správu programového
rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou
k 30.6.2016
 Úpravu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2016 – rozpočtové
opatrenie č. 4/2016
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií
OZ a interpelácie poslancov OZ
V Kokave nad Rimavicou dňa 8. septembra 2016
Za správnosť: Siheľská Veronika

Stretnutie starých rodičov s deťmi v MŠ
Nebýva často zvykom, aby sme v MŠ stretávali starých rodičov, a preto sme radi, že
sa stalo peknou tradíciou v októbri - mesiaci úcty k starším - pripraviť s deťmi besiedku pre starkých. V krátkom kultúrnom programe sa deti pochvália, čo všetko sa
už stihli v materskej škole naučiť, poukazujú svoje obľúbené hračky, miesta
a hracie centrá triedy, kde sa najradšej hrajú a učia. Nechýbajú ani tradičné sladké
šišky a čaj. Sme radi, že môžeme aj takýmto milým spôsobom poďakovať starým
rodičom za ich veľkú lásku, starostlivosť a opateru.
Text a foto: Vlasta Ozdincová
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Začal sa nový školský rok
V pondelok 5. septembra sa otvorili brány škôl. Aj naša škola privítala svojich žiakov, pedagógov a všetkých zamestnancov. Upršané počasie nás donútilo otvoriť školský rok provizórne na chodbe školy, ale aj napriek tomu sme sa všetci tešili, že po dvoch mesiacoch sme opäť spolu. Najväčšiu radosť a
možno aj najväčší strach mali naši prváci. Niektorí sa neubránili slzičkám, ale keď vošli do svojej triedy, prvýkrát si sadli
do svojej lavice a zoznámili sa so svojou pani učiteľkou, slzy
aj strach boli preč. V tomto školskom roku máme na škole 27
prvákov a na starosti ich majú panie učiteľky Mgr. Janka
Becániová a Mgr. Henrieta Skalošová. Všetkých žiakov na
škole je 269 v 15-tich triedach. Pedagogický zbor posilnili
Mgr. Kišová vyučujúca matematiky, Mgr. Adamove slovenčinárka a Mgr. Antalová angličtinárka.
Školský rok sa rozbehol a okrem výchovno-vzdelávacieho
procesu pripravujeme pre svojich žiakov množstvo školských
aj mimoškolských aktivít. Hneď v októbri zorganizujeme
„Deň zdravej výživy“ a exkurziu do Bratislavy s návštevou
výstavy Cosmos a bratislavského hradu. V čase adventu pri-

Materská škôlka - miesto, kde sa naše
deti prvýkrát musia vyrovnať s tým, že
už nemajú svojho rodiča poruke, miesto,
kde nachádzajú svoje prvé priateľstvá či
zažívajú prvé tajomstvá. Škôlka je miestom, kde sa učia nové veci, učia sa fungovať v kolektíve či prispôsobovať sa.
Zároveň je to aj miesto, kde určite zažívajú aj kus stresu a paniky, ale koniec
koncov, škôlka by mala byť pre dieťa
miestom, kde by malo prežívať kopec
srandy, smiechu a pohody s kamarátmi a
zažívať veci, ktoré by inak doma nezažilo. Neoddeliteľnou súčasťou asi každej
škôlky je aj školský dvor alebo záhrada,
kde by deti mali tráviť čas určený na
aktivity vonku a pod.

V Kokave ale boli deti mnohokrát viac
na prechádzkach dedinou ako na dvore.
Hlavným dôvodom bolo, že škôlka mala
dvor v dosť zanedbanom stave. Viac
totiž nevyhovoval kapacite škôlky ako
vyhovoval, bolo tam viac nefunkčných
vecí ako funkčných, nehovoriac o probléme s veľkou trávou, kde nie je jasné, či
má kosenie nahlasovať škôlka, alebo má
obec stále kontrolovať, kedy je vhodný
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pravujeme „Adventný pozdrav“, v decembri vianočný program v kultúrnom dome. Na fašiangy sa už tradične celá škola
oblečie do masiek. Do konca školského roka pripravíme aktivity ku dňu Zeme, vody a mlieka. Na konci školského roka sa
ešte žiaci predstavia v programe „Juniáles“. Okrem týchto
akcií pripravujeme pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky
výcvik a školu v prírode, výlety, športové súťaže a kvízy.
Okrem toho sa žiaci zúčastnia predmetových olympiád
a súťaží v rámci okresu, regiónu a kraja.
Po vyučovaní majú žiaci možnosť realizovať sa v záujmových
krúžkoch, ktorých je tiež bohatý výber. Okrem už tradičných
športových, tanečných či výtvarných sú aj nové, netradičné Mladý žurnalista, Varenie – pečenie, Angličtina pre najmenších či Rybársky krúžok.
Plánov a možností realizácie pre žiakov je určite dosť, zaželajme si len pevné zdravie, aby sa nám podarilo všetky uskutočniť. Všetkým prajem úspešný školský rok 2016/2017.

čas na kosenie a pod. Ale problematiku
toho, kto je zodpovedný za tento stav a
kto to má riešiť, zabezpečovať chod
zariadenia či získavať nové veci, či už
cez projekty, alebo inak, prenecháme
zatiaľ iným.
Dôležité je, že sa v našej obci našli
dobrí ľudia, a to nielen z radov rodičov,
ktorým toto neostalo ľahostajné a rozhodli sa, že pre deti, či už vlastné, cudzie, terajšie či budúce, niečo urobia.
Hlavnými organizátormi a ľuďmi, ktorým patrí veľká vďaka a bez ktorých by
sa to v takomto rozsahu asi nepodarilo
zorganizovať, sú Hanka a Zdenko
Matušiakovci. Do tohto projektu sa
pustili s veľkou ochotou a vďaka ich
šikovným rukám, snahe a radosti môžu
mať teraz deti o trošku vylepšené ihrisko. Samozrejme, veľké poďakovanie
patrí všetkým rodičom, ktorí prišli na
brigádu do škôlky, na hrabličkovanie či
už inak pomohli s prípravami. Ďalšia
veľká vďaka a obdiv patrí dobrovoľníkom nielen z SČK, ktorí prišli a pomohli
viac ako rodičia, ktorým do škôlky deti
chodia a malo by im na tom záležať. Asi
nastal čas na zamyslenie, kde boli tí
rodičia a prečo ich to netrápi...
A samozrejme, veľká vďaka patrí aj
samotnej obci Kokava nad Rimavicou,
ktorá po upozornení na dosť opotrebovaný stav školského dvora prispela nielen pomocnou pracovnou silou, ale
prispela aj kúpou krásnej novej hracej
zostavy a taktiež pomáhala s odvozom
odpadu či s vyrovnávaním povrchu.
Nakoniec by som sa chcela poďakovať
všetkým, ktorí nám prispeli do zbierky
na obnovu školského dvora pre naše-

Mgr. Janka Gondová, riaditeľka ZŠ s MŠ

vaše detičky, či už finančne, alebo vecne
(celá zbierka bola riadne zapísaná, prekontrolovaná a bločkami podložená,
zápis si môže každý preveriť na Obecnom úrade). A keď pôjdete niekedy
okolo materskej škôlky a budete tam
počuť radostný smiech a krik detí, vedzte, že je to aj vašou zásluhou.
Aby bolo vlastne jasné, čo sa podarilo
urobiť, tu je prehľad vykonaných prác:
1. Zrovnanie dvora, hrabličkovanie a
nasadenie novej trávy
2. Odstránenie starých a nefunkčných
šmýkačiek a ich konštrukcií
3.Odstránenie starých pneumatík
4.Výmena latiek, vybrúsenie, náter a
nalakovanie drevených sedení pre deti
5.Osadenie drevených sedení na betónový podklad, aby sa zabránilo poškodeniu
a hnitiu
6.Rekonštrukcia sedenia okolo ohniska osadenie nových lavíc z guľatiny na
betónové tvárnice a
vytrhanie buriny
7.Odstránenie buriny, prekopanie a
vyčistenie pieskovísk pre deti
8. Odstránenie starej, nefunkčnej hojdačky a zakúpenie hojdacieho hniezda,
náter konštrukcie
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9.Nový náter na dvojhojdačku
10. Poskladanie a osadenie novej hracej
zostavy na dvor, ktorú zakúpila obec
Kokava nad Rimavicou
11.Kúpa a montáž hojdačiek, šplhacieho
lana a ich pripevnenie na konštrukciu
Ďalším krokom je ešte natretie a osadenie pneumatík, prekrytie pieskoviska,
aby sa zabránilo jeho znečisťovaniu, a
zavesenie vyradenej tabule na kreslenie

Kokavské zvesti
kriedami. Dobrou správou je, že obec
prišla s projektom detského ihriska,
ktoré by deti využívali nielen na hranie,
ale aj na výučbu, ako sa správať na
komunikáciách. Pevne veríme, že sa to
vydarí.
Na záver už ostáva len vysloviť ešte raz
jedno veľké ĎAKUJEME v mene všetkých detičiek, ktoré sa môžu od začiatku
nového školského roka tešiť a šantiť na
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prerobenom a farebnejšom dvore. Zároveň dúfam, že pri najbližšej akcii rodičia
pochopia, o čo ide, a možno sa s väčšou
chuťou a novými nápadmi zapoja do
dobrej veci. Veď je to pre deti a ako
povedala naša hlavná organizátorka,
KARMA JE ZDARMA :)
Text a foto: Jana Katreniaková Doricková

Historické okienko

Tento rok je rokom 100. výročia narodenia významnej kokavskej osobnosti, pána
Pavla Spišiaka.

Kronikár o sebe
Pochádzam zo starousadlíckej kokavskej
rodiny. Narodil som sa 25. júla 1916
v Kokave nad Rimavicou. Otec, kovoroľník, mal trochu poľa pri kolešni
v Kyseľove, ktoré nestačilo vyživiť rodinu, preto pracoval aj u železnice ako
výpomocný traťový robotník. Matka
pochádzala tiež z maloroľníckej rodiny.
Základné školské vzdelanie som absolvoval tiež tu, v Kokave. Po skončení školy,
už ako chlapec, neskôr mládenec, robil
som, kde sa dalo. V sklenej hute
v Utekáči, na poli, v kokavskej družstevnej mliekarni, kratší čas aj na tunajšom
notárskom úrade, prosto, kde sa dalo.
Ako z chlapca narastal mládenec, tak
narastala aj svetová hospodárska kríza,
ktorá neobišla ani nás a našu obec.
V najtvrdších rokoch krízy som sa tiež
zoznámil so „žobračenkami“. Z tých sa

však vyžiť nedalo. Šiel som pešo za prácou až do Stratenej na stavbu trate Č.
Skala – Margecany, kde som pracoval
v hamrickom tuneli. Len pár mesiacov,
lebo práce sa už končili a robotníkov
prepúšťali. Onedlho sa otvorila práca na
stavbe št. cesty Kokava – Kriváň. No
hneď v začiatku prác pre nízke mzdy
došlo k štrajku. Súdruhovia zo štrajkového výboru ma určili tiež do štrajkovej
hliadky. Po dokončení stavby som bol
jedno leto plavčíkom na tunajšom kúpalisku.
Na jeseň v roku 1937 som nastúpil základnú vojenskú službu u Hraničného
práporu 9 v Rimavskej Sobote. Po evakuácii Rim. Soboty do Brezna a Tisovca bol
som preradený na hospodársku správu
nášho útvaru ako proviantný poddôstojník. Voj. zákl. službu som skončil
v decembri 1939. Nevedel som nájsť
prácu, preto som dva mesiace pracoval na
tunajšej žel. stanici len ako volotér, t. j.
bez platu, úplne zadarmo, bez prihlásenia
do nemocenskej, len za sľub, že ak sa
uvoľní miesto, ako zacvičený budem mať
prednosť. Vo februári 1940 prednosta
tunajšieho odboru pre údržbu tratí Ing. K.
Kabe mi ponúkol prácu na tomto odbore
za plat. Ihneď som nastúpil na miesto
pomoc. meter. referenta.
Ale okrem toho som bol už celé roky
aktívne činný v miestnych ochotníckych
divadelných krúžkoch a v roku 1940 sme
sa s hrou M. Gontku „Hora volá“ dostali
až do celoslovenskej ochotníckej divadelnej súťaže v Martine, kde po našom
vystúpení prišiel do šatne za mnou člen
hodnotiacej poroty a vtedajší šéf činohry
SND Janko Borodáč a ponúkol mi angažmán pre činohru SND. Súhlasil som
a od 1.9.1941 som nastúpil ako člen činohry SND v Bratislave. No už v r. 1942
zmluvu na ďalšiu div. sezónu som odmietol podpísať z viacerých vážnych dôvodov, o ktorých sa tu nemožno rozpisovať,
a vrátil som sa na pôvodné pracovisko.
Zapojil som sa do ilegálneho protifašistického odboja a neskôr do konkrétnych

príprav SNP v našej obci. V čase SNP
i po ňom až do r. 1946 som bol členom
výboru MO KSS a členom RNV za KSS.
V r. 1946 som sa presťahoval aj s rodinou
do Lučenca, kde bol už v r. 1945 preložený aj odbor pre údržbu tratí, ktorý bol
mojím pracoviskom.
V r. 1951 som bol vybraný Povereníctvom dopravy a preložený na stavbu žel.
trate Turňa nad Bodvou – Rožňava do
funkcie ekonóma – plánovača, až do
uvedenia trate do prevádzky v januári
1955, kedy som bol preložený na Oddelenie dráhy vo Zvolene do funkcie politického pracovníka. Ešte v tom istom
roku v novembri som bol znovu preložený na Správu košickej dráhy v Košiciach
do funkcie náčelníka ekonomickoplánovacieho odboru správy dráhy. Túto
funkciu som vykonával až do r. 1958.
Počas tejto funkcie som bol v r. 1957
vymenovaný min. dopravy do redakčnej
rady odborného mesačníka „Ekonomika
dopravy“, a tak pravidelne každý mesiac
som sa musel zúčastňovať v Prahe na jej
práci. V r. 1958 som zo zdravotných
dôvodov požiadal o uvoľnenie z funkcie
na správe dráhy a prijal som funkciu
krajského železničného styčného ekonóma pre Stredoslovenský kraj, ktorú som
vykonával až do r. 1967. Počas tejto
funkcie som bol zároveň členom krajskej
komisie pre prejednávanie investičných
úloh, členom krajskej dopravnej komisie
a každý rok aj členom krajskej kampaňovej komisie. Okrem toho počas tejto
činnosti som na príkaz ministerstva dopravy spracoval a napísal dvojzväzkové
dielo „Ekonomická charakteristika Stredoslovenského kraja 1965-1980“, ktoré
bolo min. dopravy veľmi kladne hodnotené. V r. 1968 prevzal som funkciu kontrolóra prepravy a taríf na Prevádzkovom
oddiele ČSD Zvolen pre železničný obvod Zvolen – Plešivec, s prípojkami
a dvoma prechodovými železničnými
stanicami Šomoskoújfalu a Bánréve
v Maďarsku, ktorú som vykonával až do
môjho odchodu do dôchodku v r. 1976.
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Okrem nepretržitej aktívnej činnosti
v ochotníckom divadle ako herec i režisér
v Kokave, v Lučenci, na stavbe trate
Turňa - Rožňava, v Košiciach, potom
znovu v Lučenci a nakoniec v Kokave,
chcel som pracovať aj literárne. V r. 1942
som písal poviedky pre ev. liter. mesačník „Služba“. Keď som však začal písať
proti vojne, šéfredaktor Š. Miháľ prestal
prijímať moje práce s tým, že sa nechce
stretnúť so mnou v Ilave. V čase pôsobenia na stavbe trate som bol dopisovateľom „Východoslovenskej Pravdy“, kde
mi v roku 1955 ponúkli miesto redaktora.
Odmietol som z tých istých vážnych
dôvodov, ako som odmietol podpísať
angažmán pre ďalšiu divadelnú sezónu
v SND, ako som odmietol i viaceré ďalšie
lákavé ponuky, napr. novú ponuku J.
Borodáča pri zriaďovaní Štát. divadla
v Košiciach v r. 1945, písomnú ponuku
Čsl. rozhlasu v Košiciach na miesto šéfrežiséra rozhlasu i viaceré ponuky min.
dopravy. V r. 1976 v zborníku „Vlaky
križujú“ uverejnili dve moje poviedky,
z ktorých prvá s námetom SNP získala
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v celoštátnej lit. súťaži 1. cenu a druhá
s námetom z čias oslobodenia Slovenska
ČA získala čestné uznanie. V súčasnej
dobe ako dôchodca okrem funkcie kronikára obce usilujem sa o oživenie starej
slávnej tradície kokavského ochotníckeho
divadla a zároveň pracujem na monografii obce, v úsilí zachytiť a zaznamenať
všetko to, čo sa z dávnej i nedávnej minulosti a zo života jej obyvateľov ešte zachytiť dá a čo možno po vymretí našej
staršej generácie už nezachytí nikto,
pretože človek skutočne žije len dovtedy,
kým je schopný vytvárania spoločenských potrebných hodnôt, chcem pracovať až do poslednej chvíle schopnosti
práce. Nakoniec, nemôžem sa ponosovať,
že by moja práca nebola hodnotená.
Svedčia o tom dve rezort. vyznamenania,
a to „Čestný odznak najlepšieho pracovníka dopravy“ z r. 1955 a Ministerstva
kultúry SSR z r. 1978 „Zaslúžilý pracovník kultúry“. Ale viac ako na tieto vyznamenania som hrdý na konkrétne výsledky práce, za ktoré mi boli dané.
Pavel Spišiak, rok 1978

Si krásna inou, inou krásou, než bývala si za mlada.
Nie, podnes zrak ti nevyhasol a k životu ma pobáda.
Predsa však mnohé zmenilo sa, pleť, štíhly driek i hebkosť rúk,
aj ten tvoj nápad – behať bosá zeleňou nariasených lúk.
Čosi sa pohlo v tvojej tvári, ktorá dnes inak krásna je.
Ktože to vraví, že sme starí? Nech to už viacej nepovie…
Dala si život svojim deťom, ich deťom srdce krájaš zas
v tom hniezdočku, láskou podopretom, keď na teba si nájdu
čas.
Ach, ako skrásnieš, keď sú s tebou, krajšia si ako za mlada,
zas voniaš mliekom, voniaš chlebom, sivý vlas sotva pobadám.
Si krásna inou, plnšou krásou, ty žena, matka, stará mať.
A podnes ti zrak nevyhasol, pretože vieš tak milovať.
Nič neexistuje večne, ani mladosť, ani život človeka. V rodine
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(v rokoch 1978 až 1988 zastával funkciu
kronikára obce Kokava nad Rimavicou).
Práce, ktoré po ňom zostali:
Publikácie:
Kokava nad Rimavicou v období neskorého feudalizmu a kapitalizmu (r. 1990)
Ochotnícke divadlo v kokavskom regióne
v rokoch 1872 až 1992 (r. 1992)
Výber z tvorby – Etudy (r. 1994)
Články publikované v Obzore Gemera:
Jubilujúci folklórny súbor KOKAVAN
(Obzor Gemera 1983, č. 4)
Začiatky organizovanej protipožiarnej
ochrany v Kokave nad Rimavicou (1985,
č.5)
Prevratné zmeny v osídlení obyvateľov
v regióne obce Kokavy v období rokov
1945 až 1980 (1986, č.3)
K vývoju zdravotníctva v kokavskom
regióne (1989, č.1)
Článok uvedený na súťaži ÚKDŽ v Prahe
v roku 1975, kde poviedka Pod zlatou
stráňou široký buk získala 1. cenu.
Podľa kroniky obce napísala A. Lančoková
Foto: archív redakcie

si najlepšie uvedomujeme, že ľudia si majú vzájomne pomáhať.
Láska dieťaťa k matke, k otcovi je darom, ktorý človeka sprevádza po celý život, a pri kolíske sa rodí aj láska k starým rodičom. Pri prvom pohladení starej mamy, prvom stretnutí sa so
životnými múdrosťami starého otca klíči semienko úcty
k rodičom a všetkým ľuďom vôbec.
Dobré slovo je hrejivým liekom aj na tie najbolestivejšie rany,
ktorým sa človek v živote nevyhne. Niekedy stačí práve slovo,
vyrieknuté potichu alebo nahlas, ale s láskou, s akou aj my Vás
chceme pozdraviť. Nech toto slovo má chuť voňavého chleba a
dokáže vyčariť úsmev na Vašich zvráskavených tvárach.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnili v Kokave podujatia:
20.10. o 13,00 hod. – podujatie na Obecnom úrade, prijatie
starších občanov starostom obce
20.10. o 14,00 hod. – Stretnutie s jubilantmi – členmi ZO SZZP
– v Klube dôchodcov
JK
Foto: J. Spišiak
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Kokavská mládež, ale aj ostatní občania, pozývame vás na koncert Samuela
Tomečka - 12.11.2016 o 17,00 hod. v
sále DK v Kokave nad Rimavicou.
Vstupné 7 €, vstupenky s označením
sedadiel si môžete zakúpiť v predpredaji v kancelárii MKS. Navštívte koncert S. Tomečka, objednali sme ho pre
vás!

A budeme mať niečo aj pre deti - na
Mikuláša im môžete zakúpiť vstupenky
na detské predstavenie Smejko a Tanculienka - 2.12.2016 o 17,00 hodine v
sále DK v Kokave n/Rimavicou.
Vstupné 7 €. Je to jedno z najvyhľadávanejších a najnavštevovanejších predstavení pre deti. Nemusíte nikde cestovať, prídu k nám a vaše deti budú mať
zaujímavý mikulášsky darček.
JK

Kokavské zvesti
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Ako pri listovaní v literárnej encyklopédii sme sa cítili počas návštevy dolnej Oravy. Videli sme rodný dom Margity Figuli, Martina Kukučína, zvyšky rodného
domu Pavla Országha Hviezdoslava. Sedeli sme v lavici, z ktorej pozeral zhýralý
Artuš Villáni „vlčíma očima“ na vydatú
Hanku Čajkovú (tu sa nakrúcala Hájnikova žena). Obdivovali sme tristoročnú
krstiteľnicu, v ktorej krstili Hviezdoslava, dotýkali sme sa erbu jeho rodiny
– zemanov Országhovcov. Dýchali sme
atmosféru Leštín, kde sa odohrávali Tri
gaštanové kone. A to všetko vďaka
pozvaniu evanjelického cirkevného
zboru v Leštinách. Zúčastnili sme sa
nedeľných služieb Božích v ich krásnom artikulárnom kostole. Je starý, celý z dreva, postavený bez jediného klinca
a nemá vežu. Všetky trámy a lavice sú pôvodné a zachovalé, je to národná kultúrna
pamiatka a lokalita Svetového dedičstva UNESCO. Dýcha históriou a literatúrou.
Modlili sa v ňom generácie Zmeškalovcov, Országhovcov, chodila sem Margita
Figuli aj učiteľ Hviezdoslava Adolf Medzihradský. V Leštinách pôsobil ako farár
Oskar Bancík, kokavský rodák, syn
Samuela Bancíka a otec pani učiteľky
Táni Zatrochovej, ktorá dlhé roky učila
najmenších školákov v Kokave.
Trochu Kokavy sme priniesli aj my –
v kostole zaspievali členky nášho evanjelického spevokolu, Jaroslav Spišiak
aj fujaristi Pavel Bielčik, Miroslav
Moncoľ a Vladimír Ticháň.
Krásnu báseň o rodnom kraji predniesla pani učiteľka Elena Romanová.
Po spoločnom obede, ktorý pre nás pripravili cirkevníci z Leštín, sme v neďalekej
Jasenovej navštívili rodný dom spisovateľa Martina Kukučína.
Ďakujeme organizátorovi - bratovi farárovi Vladimírovi Ticháňovi - za požehnané
chvíle, ktoré sme mohli stráviť s jeho rodákmi.
Katarína Mišanková
Foto: P. Vranský

Históriu - dejiny by sme mali spoznávať od dejín svojej rodiny, od svojho bydliska.
Stačí sa len poobzerať. Nahliadnime do našej miestnej knižnice. Nájdeme tam
publikácie, ktoré nám históriu našej obce približujú.
Spev, piesne boli vždy súčasťou života ľudí. Vyjadrovali radosť, smútok, ale sú aj
odrazom každodenného života. „Zborník piesní z Kokavy nad Rimavicou“ zostavila a publikovala Mgr. V. Brezinová. Uchovať si toto bohatstvo je vzácne pre nás,
ale aj pre generácie, ktoré prídu za nami. Už S. Chalúpka napísal: „...bo spevu na
božom svete nad slovenský nenájdete.“ O našich kokavských piesňach to platí tiež.
Druhou oblasťou sú povesti. Kto by nepoznal v Kokave povesť o Rune. Šírila sa
roky ústnym podaním, ale máme ju zaznamenanú aj v písomnej forme. Prvýkrát
bola uverejnená v knihe „Z nášho kraja“ od Jána Žiláka. Kniha bola vydaná v roku
1948 v nakladateľstve Tranoscius. Ďalšie literárne spracovanie pochádza z pera
Pavla Spišiaka, kronikára obce. Uverejnené bolo 3.7.1979 v novinách Ipeľ, pri
príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Kokave. Štefan Repčok, osvetový pracovník, zberateľ, kronikár zozbieral a v roku 1998 knižne vydal „Ľudové
povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou“. Ako prvá je tam povesť o Rune. Mgr.
V. Brezinová a A. Lančoková sa snažili priblížiť tieto tri podoby povesti
o kokavskej Rune najmä mladým čitateľom.
Nielen piesne, povesti, ale aj tvrdá práca baníkov patrí k histórii Kokavy. Igor
Galko je autor publikácie „Ľudia a nerastné suroviny v regióne Kokavy nad Rimavicou“.
Všetky tieto publikácie nám ponúka naša Miestna ľudová knižnica.
A.L.
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Pekné slnečné počasie vylákalo ľudí pred kultúrny dom v
Kokave nad Rimavicou, aby prišli ochutnať tradičné jedlá
nášho regiónu.
3. ročník súťaže vo varení tradičných jedál Atmosféru celého súťažného dňa spríjemňovala hudobná
skupina MIRAL z Českého Brezova, ktorá spievala hity pre
starších a mladších účastníkov
V sobotu 8. októbra 2016 sa stretli v
podujatia.
Kokave nad Rimavicou súťažné družJesennú výzdobu pódia pre účinstvá - Ľahotskí mládenci z Lehoty nad
kujúcich pripravila šikovná pani
Rimavicou, 4 družstvá z Kokavy nad
Zuzana Dekanová z Kokavy nad
Rimavicou (Kokavskí hokejisti, SeRimavicou.
niorky, Kotoškári, Červený kríž) na 3.
Súťažné družstvo zo Šoltýsky sa
ročníku REGIONÁLNEHO GURzo súťaže odhlásilo pre chorobu
MÁNSKEHO DŇA – súťaže vo varečlenov družstva a družstvo z Klení tradičných jedál, ktorú usporiadal
novca sa v piatok „rozpadlo“ pre
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a
chorobu a iné rodinné povinnosti
Obec Kokava nad Rimavicou.
členov družstva.
Každé družstvo pripravilo jedno súťažné jedlo, ktoré hodnotila porota, ktorá mala náročnú prácu Škoda, že sa súťaže vo varení nezúčastnilo viac súťažných
vybrať tri naj jedlá podľa vopred určených kritérií, keď všetky družstiev, ale kto chcel, prišiel a kto nechcel, neprišiel, určite
mali na to svoje dôvody. Veríme, že budúci rok sa zapojí do
jedlá výborne chutili, ale všetci vyhrať nemôžu.
varenia viac družstiev a podujatie
Výsledky hodnotenia jedál: 1. miesto:
z roka na rok priláka ešte viac ľudí
Kokavskí hokejisti – Halušky s brynz regiónu.
dzou a kyslou kapustou, 2. miesto:
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
Červený kríž – Kotlíková kapusta, 3.
k priebehu tohto krásneho a vydamiesto: Kotoškári – Šúľance s makom
reného podujatia.
a orechmi.
Výsledky hodnotenia výzdoby stánMilada Kochanová – za Mikrorekov: 1. miesto – Kotoškári, 2. miesto –
gión Sinec – Kokavsko
Seniorky, 3. miesto – Červený kríž.
Foto: P. Vranský
Víťazné družstvá získali vecné ceny,
diplomy a suveníry mikroregiónu.
Všetky družstvá dostali ďakovné listy.

Turistický oddiel sa v mesiaci august
vybral zdolávať vrcholy Západných
Tatier a spoznávať ich krásu. 20. augusta
2016 sme vyrazili zo Žiarskej doliny
zdolať tretí najvyšší vrchol Západných
Tatier – Baranec (2184m). Občerstvili
sme sa v príjemnom prostredí Žiarskej
chaty a pokračovali sme stúpaním do
Žiarskeho sedla. Tu sme sa pokochali
nádhernými výhľadmi do Žiarskej
a Jamnickej doliny a na vrcholy Plačlivého a Ostrého Roháča. Po krátkom
oddychu sme sa pohli zdolať pred nami
sa týčiaci vrchol Baranca. Po namáhavom výstupe nepríjemnou suťou sa
ocitáme na vrchole Baranca. Po krátkom
vydýchnutí sa nám oči nevedia nasýtiť
nádherných výhľadov, ktoré sa nám
ponúkajú na všetky svetové strany. Pred

nami sa týčia Roháče a Baníkov,
v pozadí Sivý vrch, na druhej strane
vidíme Bystrú (2248m), ktorú sme zdolali minulý rok, a na juhu vidíme Liptovskú Maru. Ďalšia trasa nás vedie
kosodrevinou na Hrubý vrch a odtiaľ už
len dolu do Žiarskej doliny. Krásne
počasie, krásna príroda a krásni ľudia,
s ktorými sme strávili spolu tento deň,
v človeku zanechajú emócie a chuť
prežiť to ešte raz. Už viac rokov spolu
s nami poznávanie krás našich Tatier
absolvujú aj priatelia z Talianska
a každý rok sa tešíme na ďalšie nové
trasy.
15. septembra sme si ešte prešli náučný
chodník Šomoška, kde sme si pozreli
hrad
Šomošku,
Šimonovu
vežu
a Kamenný vodopád, a absolvovali sme
tiež výstup na rozhľadňu na Maginhrade

z Nižného Skálnika. Trasu nám spríjemňovali drevorezby.

Turistický
oddiel
ešte
plánuje
v najbližšom čase martinský pochod na
Jaseninu a v prípade dobrého počasia
ešte nejaké túry v okolí. Tešíme sa na
každého, kto sa k nám pripojí pri ďalších
potulkách prírodou.
Text a foto: Elena Doricková
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