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Z obsahu:

 Z rokovania Obecného zastupiteľstva
 Historické okienko

 Vianoce v Kokave
 Zo športu

Prajeme vám pokojné a požehnané vianočné sviatky
a nastávajúci rok nech je bohatý na stretnutia,
pri ktorých vám všetci ľudia dobrej vôle štedrým slovom rozmnožia spokojnosť a šťastie!
Redakcia Kokavských zvestí.
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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí
dňa 10. novembra 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. 5/2016 z dňa 8. septembra 2016 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 10. novembra 2016.
3. Odpovede na interpelácie poslancov
OZ vznesené na rokovaní OZ dňa 8.
septembra 2016.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli
zaslané včas.
5. Stanovisko p. Anny Berackovej,
hlavnej kontrolórky obce, k správe vyraďovacej
a likvidačnej
komisie
o výsledkoch
II.
kola
vyradenia
a likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce Kokava nad Rimavicou z dňa 28.9.2016
s konštatovaním,
že
vyradenie
a likvidácia prebehli v súlade s platnými
právnymi predpismi - bez pripomienok.
6. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
2/2016 – Štatút rekreačnej oblasti Kokava-Háj boli predložené pripomienky,
ktoré boli do návrhu VZN zapracované
a komisia odporučila, aby materiál bol
prerokovaný a schválený.
7. Skutočnosť, že vyhodnotenie plnenia
rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou
vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2016
bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené pred rokovaním OZ na úradnej
tabuli v dobe od 25.10.2016 do
10.11.2016.
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8. Návrh na zvýšenie cien nájomného
za prenájom nebytových priestorov
a odporučenie tento návrh predložiť na
schválenie na rokovanie OZ v mesiaci
december s účinnosťou od 1.1.2017.
9. Finančné vyhodnotenie 26. ročníka
FF KOLIESKO, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 4. až 7. augusta 2016, vrátane
komplexnej hodnotiacej správy, spracované a predložené p. Annou Berackovou, hlavnou kontrolórkou obce.
10. Správu o plnení úloh Miestneho
kultúrneho strediska v Kokave nad Rimavicou za rok 2016 – bez pripomienok.
11. Ústne správy o činnosti komisií OZ
od
ostatného
zasadnutia
OZ
s konštatovaním, že správy predložili
komisie OZ: komisia finančná a pre
správu obecného majetku, komisia školstva, komisia kultúry, mládeže a športu,
komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania a komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb,
cestovného ruchu, dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany verejného
poriadku (komisia ZPOZ a komisia
sociálna a bytová a pre otázky rómskej
komunity zasadnutie nemali).
12. Informáciu o prerokovaní a schválení
Obecnou radou - podklady pre zápis do
kroniky obce za rok 2015, spracované
a predložené p. Alenou Lančokovou,
kronikárkou obce.
13. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch a prácach v obci.
Realizované:
- rekonštrukcia zdravotného strediska –
I. etapa
- detské ihrisko na Nám. 1.mája
- rekonštrukcia elektroinštalácie na
Obecnom úrade
- plážové ihrisko
- rekonštrukcia strechy na synagóge
Pripravované:
- vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ul.
- rekonštrukcia zdravotného strediska –
II. etapa
- vybudovanie zberného dvora
- geometrická príprava – rozšírenie športového areálu
- rekonštrukcia Obecného úradu – zníženie energetickej náročnosti budovy
- rekonštrukcia veľkej zasadačky OcÚ
- vymaľovanie interiéru Domu smútku
- spolufinancovanie vybudovania bežeckej dráhy v areáli školy
- zvýšenie kapacity materskej školy –
rekonštrukcia starej časti.
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Vážení spoluobčania!
„Sú dni, keď sa človek potrebuje stretnúť s človekom, ktorý ho pochopí,
vypočuje a dobrom pohladí. Sú dni,
keď sviečka a plameň ohreje skrehnuté
ruky. Sú dni, keď blízki jeden druhému
sedíme za stolom a cítime vôňu nefalšovaného medovníka a vôňu jedličky,
či borovice...sú to chvíle, keď každý
potrebuje vedieť, že nie je sám, žiada
sa mu ľudské teplo, aby si na ňom
ohrial svoju ľudskú dušu. To je slávnosť Vianoc, ktorá dokáže urobiť zázrak, vyčariť obyčajný, no tak vzácny
úsmev na perách.“
Vážení spoluobčania, prichádzajú
Vianoce, pomaly, tíško, nenápadne.
Preletia pohľadom krajinou a zafarbia
ju tak, ako to len ony vedia - na bielo.
Alebo aspoň inovaťou poprášia konáre
a obločným sklám vdýchnu priesvitné
ornamenty. Neskôr sa zvítajú s deťmi,
ktoré ich privítajú radostným očakávaním vianočného zázraku, ktorý sa s
kapustnicou, oblátkou, opekancami
a stromčekom rok čo rok opakuje.
Potom sa pristavia i pri nás, dospelých.
Skúšajú nás prehovoriť, aby sme nákupnú horúčku a stres vymenili za
pokoj domova. Niekomu primaľujú
červeň na líca, ďalších nechajú v spomienkach na tých, ktorí už s nimi neposedia pri štedrovečernom stole. Áno,
Vianoce sú slávnosťou, keď ľudské
zvítania sú nežné, srdečné. Je to čas,
kedy ľudia majú k sebe bližšie s atmosférou pokory a srdečnosti. To preto,
že zhrbenú každodennosť vymeníme
aspoň na chvíľu za snívanie, spomienky, vzájomnú úctu, prekvapenia a
radosť.
A práve toto nech nechýba pod žiadnym vianočným stromčekom. Želám
vám všetkým šťastné a požehnané
vianočné sviatky, nech Tichá noc stíši
aj vaše trápenia a pozve k sviatočnému
stolu radosť a pokoj a rok 2017 nech je
šťastný a úspešný!
Ing. Ján Chromek, starosta obce
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14. Informácie
Ing.
Chromeka
z rokovaní Zastupiteľstva BBSK, Klubu
starostov okresu Poltár, Rady a valnej
hromady TKO, Mikroregiónu SinecKokavsko a MAS.
15. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa pozvánky s doplnením:
a/ v bode 5/ Delegovanie zástupcu
zriaďovateľa do Rady školy v Kokave
nad Rimavicou.
2. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov formou
povoleného prekročenia výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov, a to navýšením celkových príjmov vo výške 48
431 € podľa položiek uvedených
v prílohe tohto uznesenia a navýšenie
celkových výdavkov rozpočtu vo výške
48 431 € podľa rozpisu uvedeného
v prílohe tohto uznesenia. Rozpočtové
opatrenie neovplyvní rozpočtovaný
výsledok hospodárenia obce.
3. Nájomnú zmluvu na prenájom
majetku 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
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nad Rimavicou, v cene ročného prenájmu vo výške 330,00 €, s určitou dobou
nájmu od 1.1.2017 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
11.12.2013v 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.
4. Správu vyraďovacej a likvidačnej
komisie o výsledkoch II. kola vyradenia
a likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce
Kokava nad Rimavicou z dňa 28.9.2016
– bez pripomienok.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k
plneniu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou k 30.9.2016 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou bez pripomienok.
6. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou vrátane rozpočtu ZŠ
s MŠ na prenesené a originálne kompetencie k 30.09.2016 – bez pripomienok.
7. VZN č. 2/2016 – Štatút rekreačnej
oblasti Kokava – Háj – bez pripomienok.
8. Východiskové ceny pre predaj pozemkov na území obce Kokava nad
Rimavicou na I. polrok 2017, 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 z dňa
10.marca 2011.
9. Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou za školský rok
2015/2016 – bez pripomienok.

Kto nevie o takejto krajine, nech si
prečíta knihu od pána Jozefa Banáša
Kód 7, v ktorej túto krajinu – Bhután autor navštívil.
15.11.2016 pán Banáš navštívil aj nás v
Kokave, kde nám po 6 rokoch predstavil svoje ďalšie knihy - bestsellery,
ktoré mu v ostatnom období vyšli. Na
besedu prišla necelá 30-ka poslucháčov, ktorí vnímavo sledovali autorovo
rozprávanie. Prítomní sa dozvedeli
návod na šťastie, posolstvo o tom, že
ľudia sú v Bhutáne vďační za to, že môžu pre vás urobiť dobrý skutok a nečakajú, na rozdiel od nás, že sa im to vráti. Vzá-

december 2016
10. Na základe prerokovaných a schválených podkladov na zápis do kroniky
obce uznesením OR a uloženého vykonania ručného zápisu do kroniky obce
odmenu pre p. Alenu Lančokovú, kronikárku obce, vo výške 300,00 €.
11. Delegovanie Ing. Ivety Masárovej,
poslankyne OZ v Kokave nad Rimavicou, za členku Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou s účinnosťou
odo dňa schválenia, ako zástupcu zriaďovateľa - náhradníčka za p. Janku
Štechovú, ktorej sa týmto členstvo
v Rade školy končí.
C/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme
a lehote zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
 VZN č. 2/2016 – Štatút rekreačnej
oblasti Kokava - Háj
 Plnenie rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou k 30.9.2016
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií
OZ a interpelácie poslancov OZ
D/ ŽIADA
1. poslancov Obecného zastupiteľstva
v Kokave nad Rimavicou
a/ o písomné predloženie interpelácií
b/ o predloženie návrhov do kapitálového rozpočtu na rok 2017
T: do 21.11.2016
2. predsedov komisií Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou
a/ zvolať rokovania komisií OZ
T: do 25.11.2016
Veronika Siheľská

jomne si pomáhajú a sú hrdí na svoju krajinu, ktorá nemeria
bohatstvo podľa HDP, ale podľa šťastia svojich obyvateľov.
Autor hovoril aj o manipulácii občanov médiami, o ich zavádzaní, ale
tiež o slovenskej mentalite a nesprávnom zmýšľaní ľudí.
Po viac ako dvojhodinovej besede sa
konala autogramiáda a rozlúčenie so
spisovateľom. Dúfajme, že nie na
dlhý čas.
Myslím, že stretnutie s takouto
osobnosťou dnešného slovenského
kultúrno-spoločenského života bolo
pre všetkých zúčastnených "šťastím"
a obohatením.
Text a foto: A.M.
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Exkurzia v Bratislave

Ako býva dobrým zvykom, žiaci našej
ZŠ sa pravidelne zúčastňujú rôznych
exkurzií. Nebolo tomu inak ani začiatkom tohto školského roka, kedy sa žiaci
5. - 7. ročníka spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili v bratislavskej Inchebe
svetovej výstavy Cosmos Discovery.
Bola to najväčšia putovná výstava o
kozmonautike, na ktorej mali žiaci možnosť vidieť originálne exponáty, modely
rakiet a raketoplánov, unikátne dobové
dokumenty a tiež si mohli vyskúšať 3D
prechádzku po Mesiaci. Po výstave sa
presunuli na obhliadku hradu Devín,
starobylú zrúcaninu na mohutnom brale,
odkiaľ zažili nádherný výhľad na sútok
riek Dunaj a Morava.

Kokavské zvesti
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Za zrealizovanie tejto exkurzie patrí
vďaka aj Rade rodičovského združenia,
ktorá žiakom poskytla finančný príspevok.
Text a foto: Mgr. E. Jančová a Mgr. H.
Foľková-Mareková

šaláty sa zhostili s chuťou a odhodlaním.
Žiaci pripravili veľmi chutné, pestré, no
najmä veľmi zdravé šaláty, ktoré v priebehu dňa postupne mohli ochutnať všetci žiaci našej školy. A o tom, že našim
žiakom chutili, svedčili už len prázdne
misy, spokojné výrazy a plné brušká
našich žiakov.
Výstava tekvíc
Vyrezávanie tekvíc má aj na našom Videozáznam si môžete pozrieť na youúzemí dlhú tradíciu. Vyrezávané svetiel- tube kanáli webovej stránky našej školy:
kujúce tekvice, vôňa pečených gaštanov, zssms@edupage.org
takto vyzeralo obdobie pred sviatkom
Spoločné čítanie rozprávky
Všetkých svätých v minulosti. Aj žiaci
našej školy v tomto dušičkovom období
nezabudli na túto tradíciu. V týždni od
14.10. 2016 starší žiaci na hodinách
výtvarnej výchovy uplatnili svoju fantáziu a kreativitu pri výrobe vyrezávaných
tekvíc. Výsledky svojho úsilia prezentovali vo vestibule školy, kde boli vystavené veľmi pekné a zaujímavé strašidielka z tekvíc. Žiaci prvého stupňa Ministerstvo školstva SR zorganizovalo
prispeli tiež svojimi dielami, ktoré vyre- 24. októbra 2016 od 9.00 hodiny spozané a vyzdobené priniesli z domu. ločné čítanie rozprávky v základných
Výstavka spríjemnila prostredie školy školách na celom území Slovenska. Do
počas sychravých jesenných dní.
tohto projektu sa zapojila aj naša ZŠ,
Mgr. Liptáková Štefánia kedy presne o 9.00 hod. viacerí učitelia
prečítali svojim žiakom ľubovoľnú rozprávku. Táto milá akcia mala počas
Svetový deň zdravej výživy
Dňa 17. októbra sme si na našej škole Medzinárodného dňa školských knižníc
pripomenuli Svetový deň zdravej výži- podporiť vzťah žiakov k čítaniu.
Text a foto: Mgr. E.Jančová
vy. Tento rok sa na jeho príprave podieľali žiaci VIII. A a VIII. B triedy.
Úlohy pripraviť pre svojich spolužiakov
tie najchutnejšie ovocné a zeleninové

Aby sa živočích, rastlina alebo suvenír nestali vašou „nočnou morou“
„Odmietnutím kúpy nelegálne získaných živočíchov a
rastlín alebo výrobkov z nich môžete aj vy prispieť k ich
záchrane a prežitiu vo voľnej prírode!“
Ste cestovateľ, obchodník, milovník
prírody, dobrodruh alebo sa chystáte
stráviť príjemnú dovolenku v zahraničí?
Radi by ste si priniesli zo svojich ciest
krásny suvenír? POZOR! Aby sa vaša
dovolenka nestala „nočnou morou“, mali
by ste vedieť, že obchod s chránenými
druhmi živočíchov, rastlín a výrobkov z
nich je medzinárodne kontrolovaný.
V súčasnosti je obchod s viac ako 900
druhmi živočíchov a rastlín úplne zakázaný a s viac ako 34
000 druhmi je pod kontrolou Dohovoru o medzinárodnom
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a
rastlín (známy pod skratkou „dohovor CITES“). Medzi takéto
ohrozené druhy patria napr. opice, šelmy, papagáje, dravce,

jaštery, korytnačky, krokodíly, koraly, ale aj rastliny, najmä
kaktusy a orchidey. Veľkú úlohu v nelegálnom obchode zohrávajú aj výrobky z ohrozených živočíchov, napr. rôzne
sošky zo slonoviny, náramky z pancierov korytnačiek, náhrdelníky z koralov, topánky, kabelky z krokodílej kože či kožušiny zo vzácnych šeliem.
Kontrola obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom dovozných
a vývozných povolení, ktoré vydávajú príslušné výkonné
orgány v krajinách vývozu a dovozu.
Skôr ako si kúpite takýto suvenír, overte
si, či nespadá pod ochranu dohovoru
CITES, inak vám bude bez predloženia
príslušných povolení na colnici skonfiškovaný a môže vám byť uložená pokuta.
Zároveň je potrebné si uvedomiť, že
svojou nevedomosťou a podporou nelegálneho obchodu prispievate k vyhubeniu ohrozených druhov!
Čo je CITES?
CITES (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor,
ktorý bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. Cieľom
dohovoru CITES je postaviť svetový obchod s ohrozenými
druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých

Strana 5

Kokavské zvesti

štátov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením príčinou bezohľadného získavania pre obchodné účely.
Doposiaľ k nemu pristúpilo 175 krajín sveta. Na Slovensku je
dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. V súčasnosti je
problematika dohovoru CITES v Slovenskej republike upravená nariadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v
platnom znení, viacerými nariadeniami Európskej komisie,
ako aj zákonom č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s
nimi a zmenou a doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú
podľa miery ohrozenia obchodovaním rozdelené do 4 príloh
(A, B, C, D). Pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách je
režim obchodovania odlišný. Najprísnejšie je regulovaný
obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. Zmeny
v prílohách sú prijímané po každej konferencii členských
štátov dohovoru CITES (vyradenie, zaradenie, preradenie,
zmena poznámky).
A je potrebné si uvedomiť, že aj keď máme všetky potrebné
doklady pre dovoz takéhoto druhu živého živočícha alebo
rastliny, je potrebné ešte viesť o tom evidenciu v súlade
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s právnymi predpismi a v prípade kúpy živého chráneného
živočícha je potrebné zasielať údaje z evidencie (kópiu druhovej karty chráneného druhu živočícha) príslušnému orgánu
ochrany prírody.
Aktuálne znenie právnych predpisov a iné dôležité informácie
môžete nájsť na stránke www.cites.sk. Oficiálne webové
stránky dohovoru CITES nájdete na adrese www.cites.org.
Nezabudnite!
Ak sa zaujímate o kúpu exotických suvenírov, overte si, či
exempláre živočíchov alebo rastlín nie sú chránené dohovorom CITES a či nepotrebujete na ich dovoz vývozné a dovozné
povolenie. Potrebné informácie môžete získať na uvedených
miestach.
Ministerstvo životného prostredia SR, Výkonný orgán CITES SR, 812 35 Bratislava
Tel: 02/59562170, 59562189, 59562270
Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán CITES SR, 811
04 Bratislava, Tel/fax:02/59375381.
Neberte to na ľahkú váhu! Aj medzi nami, občanmi Kokavy nad Rimavicou, sú už takí, čo sa stali obeťami podvodov s takýmito živočíchmi.
Ing. Iveta Masárová

plné chuti a očakávaní, nakoľko niektoré
ani
nemali
žiadnu
skúsenosť
s rybárčením. Asi po polroku sa nám
podarilo, aj za pomoci rodičov, dať
dokopy rybársku výbavu a boli pripravení stať sa malými rybármi. V marci
boli skúšky, 12 deti získalo povolenie na
rybolov a začalo sa pre nich niečo nové.
Začali sme s obnovou našich kokavských rybníkov a to nasadenie a chuť
pomáhať im môže závidieť väčšina z
nás. Aj s ich pomocou sa nám podarilo Stieranka. Okrem ocenení si deti odniesdokončiť prípravu rybníkov a verím li aj krásne zážitky a už teraz sa pripratomu, že sa o ne budeme spoločne sta- vujeme na ďalšie preteky v roku 2017.
Chcel by som ešte poďakovať aj ostatPísal sa august 2015 a nie je mi celkom
ným chlapcom, menovite: Andrej Bavajasné prečo, ale rozhodol som sa, že by
la, Dušan Cagan, Marian Strigáč, Samusom chcel niečo spraviť pre našu obec
el Žúdel, Matej Bavala, Simon Červea tak trochu aj pre prírodu, a napadlo
nák, Markus Červenák, Andrej Ilčik,
mi, že by bolo fajn, keby som začal od
Martin Kúkol, že im záleží na našej
tých najmenších. Náš rybársky zväz
prírode a pomáhajú aj pri čistení vodnemal nič proti, a tak stačilo zájsť za
ných tokov. Som rád, že nám vyrastá
pani riaditeľkou Mgr. Jankou Gondovou
nová generácia rybárov, ktorí sa budú
a s jej súhlasom mi už nič nestálo
môcť pochváliť peknými úlovkami.
v ceste. Koncom septembra som už
Verím, že aj naďalej bude fungovať
nervózne očakával, či bude záujem aj zo
spolupráca medzi obcou, školou
strany detí, a bol som milo prekvapený, rať, nech aj ostatné deti majú možnosť
a rybárskym zväzom a aj v budúcnosti
keď sa mi ich prihlásilo 24. Šikovné deti vidieť, čo rybárčenie prináša. Nedá mi
nespomenúť chlapcov aj v športovej sa budeme môcť pochváliť úspechmi
činnosti, keď sa 16.4.2016 na VN Skal- v športovej činnosti. Veľká vďaka patrí
ník
prebojoval
Martin
Strigáč aj rodičom, že podporujú svoje deti
v spoločnej kategórii s dospelými v love v tomto koníčku, a v neposlednom rade
pstruha na prívlač až do finále. Na VN aj mojej manželke, že mi toleruje všetok
Kurinec sa dňa 7.5.1016 konala súťaž ten čas, ktorý tomu s radosťou venujem.
v love kapra a za bohatej účasti sa S dobrým pocitom na duši vedúci krúžv detskej kategórii umiestnil Martin ku Zdenko Matušiak. Petrov zdar.
Ňuňuk na druhom mieste a ešte získal
Text a foto: Z. Matušiak
ocenenie za najväčšiu ulovenú rybu. No
a na treťom mieste sa umiestnil Dávid
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Historické okienko

Vianoce sú sviatkom pokoja. Vianoce
1944 ale boli celkom iné. Pán Ján Výrostek na tieto dni spomína takto (upravené):
23. október 1944 – tento deň nemecké
vojská zaútočili od Klenovca cez Sinec a
Chorepu na obec. Do obce dopadlo
niekoľko mín, ktoré zapálili hospodársku budovu Pavla Piliarika, obecného
strážnika, a v evanjelickej záhrade senník. V Novej ulici boli tiež nemecké
obrnené vozy a okolo nich vojaci veselo
čistili postrieľané sliepky. Oheň ich
vôbec nezaujímal. Nakoniec požiar
zlikvidovalo niekoľko občanov, ktorí
dopravili aj striekačku. Trvalo ešte dlho,
kým sa prestalo dymiť. Udalosti vyvolali
chaos u obyvateľov, ktorí v húfoch
opúšťali obec a odchádzali k svojim
kolešniam. Obec ostala takmer prázdna.
Vojsko nebralo ohľad na nikoho, kde
našli byty prázdne, vyrabovali, čo sa

tak sa volá poviedka, ktorú napísal pán
Pavel Spišiak a z ktorej úryvok vám v
tomto predvianočnom čase chceme
sprostredkovať. Poviedka nebola nikde
uverejnená, ale je plná spomienok na
život a dobu, ktorú prežil.

„Moje spomienky sa naraz rozbehli do
minulosti, ďaleko do môjho detstva.
Naraz sa mi zjavila drevená, vybielená
chalupa. Jej očernetú šindľovú strechu
nebolo vidieť pre snehovú perinu, spod
ktorej popred malé okná viseli dlhé
ľadové cencúle. Spomienky bez zaklopania prekročili prah tmavého pitvora
a z pitvora do izby, v ktorej som prvý
raz uzrel svetlo sveta. Vľavo od dverí
ohromné
a širokánske
pecisko

dalo. Obrnené vozy stáli na námestí
a pred Úverným družstvom delo,
z ktorého začali páliť k Bárdy-Šebove
kolešni. Niekoľko granátov poslali aj do
Pastvy a za Piliarikove kolešňu. Keď
nemecká jednotka neskôr odišla, obyvatelia sa vrátili domov. Nebol to však
radostný návrat.
18. december 1944 – do obce prichádzajú ďalšie frontové jednotky nemeckého
vojska. Boli to ustupujúce oddiely Nemcov od Rimavskej Bane, a to zásobovacie oddiely a zdravotná služba.
Umiestnili ich do školskej budovy. Prosili ich, aby nepoškodili inventár
a zariadenie, ale bolo to márne. Lavice
s tabuľami väčšinou spálili, knihy
a úradné spisy roztrhali. Ľudia v obci
dostali strach a boli by zas odišli ku
kolešniam, lenže bola zima, neistota
a mali už aj skúsenosť, že v dome, kde
vojaci nenájdu nikoho, určite všetko
vykradnú a zničia. Vojaci brali, čo sa
dalo, najmä na zásobovanie vojska.

s murovaným sporákom a pecou na
pečenie chleba. Pri ďalšej stene, priliehajúcej k peci, vysoká polica na kuchynský riad, nad ňou drevené vešiaky na
varešky, habarky a lyžice. V kúte izby
za policou vysoko ustlaná posteľ, druhá
v kúte za dverami. V rohu izby, medzi
oknom do ulice a oknom do dvora, ťažký dubový stôl, z jednej a druhej strany
popri
stenách
dubové
lavice
s vyrezávaným operadlom. V rohu za
stolom, kde sa lavice stretávali, stála na
lavici malá trojboká drevená skrinka,
kde otec zamykal dôležité rodinné písma. Nad stolom visela z očernetej hrady
povaly na troch tenkých železných retiazkach petrolejová lampa s bielym
porcelánovým tienidlom. Vo chvíli, keď
moje spomienky vstúpili do izby, dubový stôl bol prikrytý bielym plátenným
obrusom a z povalovej hrady visel nad
stolom malý vianočný stromček. Na
halúzkach sa červenelo niekoľko jabĺčok
a orechy zabalené v pestrých farebných
papierikoch.
Vstúpil som do nášho domu bez zaklopania. Švagriná, žena staršieho brata,
sypala do hrnca s vriacou vodou suché,
hrkotajúce opekance, aby sa sparili,
zatiaľ spod pokrievky na veľkej rajnici
sa šírila dráždivá vôňa dusených údených rebierok a domácej klobásy. Naša
mama kládla na stôl, prikrytý bielym

Posledný deň pred Vianocami sovietske
oddiely obsadili Rimavskú Sobotu. Pohyb nemeckej armády sa stále menil
a ich nervozita čím ďalej, tým väčšmi
stúpala. Práve na Štedrý deň večerom
prišla do Kokavy väčšia skupina Nemcov s delami, ktoré umiestnili na Bakulíniho ulici. Časť vojakov prišla aj do
domu J. Výrosteka, kde sa potom
v kuchyni zohrievali. Spievali si vianočné piesne a mnohí aj slzili, ba niektorí
nahlas plakali. Všetci nadávali na Hitlera
a preklínali vojnu. Boli to väčšinou
starší chlapi. Pochod a zima ich úplne
vyčerpali, takže v teplej kuchyni čoskoro
pospali.
Nasledujúce dni aj pre Kokavu boli
ťažké. Front sa blížil a vo dne aj v noci
sa neprestajne ozývalo silnejúce dunenie
diel. Tie zvuky budili strach, nepokoj
a neistotu. Obyvatelia Kokavy museli
ešte do oslobodenia prežiť niekoľko
ťažkých dní.
Spracovala A.L.

sviatočným obrusom, okrúhly peceň
chleba, pod ktorý nezabudla podložiť 2
– 3 šestáky. Tak to robili celé desaťročia, preto aj tento rok tak to bude. Peceň
chleba bude ležať celé vianočné sviatky
nenačatý, so šestákmi pod sebou, aby
v rodine chlieb a peniaze po celý nasledujúci rok nechýbali. Mladí sa tomu len
smejú, ale mama to robila tak celý život
a tak to robí i teraz, akoby bez toho
obradu nebol Štedrý večer Štedrým
večerom.

Do večerného ticha zaznel slávnostný
hlas zvonov. Ulica bola celá čistučko
biela od snehu. Na nebi sa jagali hviezdy
ako v rozprávke. Za slávnostného hlaholu zvonov sa ľudia blížili ku kostolu.
Kostol bol preplnený a tóny spevu
v kostole silneli, mohutneli a zaznela
pieseň „Narodil sa nám Spasiteľ“. Mal
som vtedy šesť či sedem rokov, mohutné
tóny rezonovali v mojej detskej duši ešte
dlho potom, keď už dávno zatíchli, keď
sme už vyšli z kostola do neskutočne
hviezdnatej noci. Biela mesačná tíšina
pokrývala polia i hory nad dedinou
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i záhrady a domy. Len vŕzganie zamrznutého snehu pod našimi nohami narúšalo posvätné ticho vianočnej noci. Je po
slávnostnej štedrovečernej bohoslužbe,
ľudia si sadajú k štedrovečernej večeri.
Počas večere podchvíľou sa ozývali pod
oknami detské hlasy a znovu pesnička
„Narodil sa nám Spasiteľ“. Mama nakrájala neveľké kusy koláča, pridala niekoľko jabĺčok, orechov a vyniesla na
dvor spevákom.
Spomienky sa nezastavili, po rokoch
prichádzam znova do rodnej Kokavy.
V duchu som sa začal obávať, ako sa
rozcítim, keď budem kráčať zasneženou,

V prvú adventnú nedeľu – 27.11.2016
sme sa stretli na našom námestí pri fontáne, na ktorej je krásny adventný veniec. Je súčasťou našich, hlavne cirkevných tradícií a používa sa pri duchovnej
príprave na Vianoce.

Preto sme sa aj tento rok stretli symbolicky – zástupcovia obce, rímskokatolíckej aj evanjelickej cirkvi, ale aj neveriaci, ktorí prišli, aby sa zúčastnili posvätenia krásneho adventného venca. Pripravili ho zamestnanci Obecného úradu a
dobrovoľní pracovníci, za čo im patrí
poďakovanie. Podujatie otvoril starosta

Začiatok adventu, ktorý môže pripadnúť
na ktorúkoľvek nedeľu medzi 27. novembrom a 3. decembrom, môže trvať
22 alebo 28 dní. V tomto roku, keďže
prvou adventnou nedeľou je tretí decembrový deň, bude kratší - poslednou
adventnou nedeľou je v roku 2016 samotný Štedrý deň, pripadajúci na nedeľu. Advent, podľa tradičných predstáv,
ukončí východ prvej hviezdy na oblohe,
ktorý otvára Vianoce.
Advent, slovo odvodené od latinského
termínu označujúceho príchod, je pre
veriacich časom stíšenia, zbožného rozjímania, kajúcnosti, spovedí - ale i ob-
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bielou, tichou ulicou a zaznie naraz
slávnostný štedrovečerný hlahol zvonov
a hlasy detských spevákov. Ale moje
obavy boli zbytočné. Autá sa postarali
o to, že z tichej bielej ulice sa stala
smutná a nepríjemná čierna čvachtanica,
a že aj sviatočné biele ticho sa celkom
vytratilo. Ale keď som vstúpil do izby,
uvidel som obraz, aký som očakával.
Prikrytý stôl, vianočný stromček, samozrejme, trochu iný, na ktorom boli čokoládové a jagavé ozdoby, a bohatšia večera. Bolo mi zrazu smutno za vidinami
spomienok na Vianoce alebo to bol
smútok za bezstarostným detstvom, za
obce, Ing. Ján Chromek, adventný veniec posvätil Mgr. Jozef Bednárik, farár
rímskokatolíckej cirkvi, a požehnal ho
Mgr. Vladimír Ticháň, farár ev.a.v.
cirkvi. Zároveň sa rozhorela na venci
prvá adventná sviečka. K príjemnej
atmosfére prispeli aj spevokoly obidvoch cirkví.
Naše námestie je krásne, to povie nielen
Kokavčan, ale aj každý návštevník,
ktorý do Kokavy zavíta. V adventnom
období a počas vianočných sviatkov
zdobí námestie aj vkusne vysvietený
stromček. Ten tohoročný krásny smrek
nám podaroval pán Milan Ľupták. Patrí
mu za to naše poďakovanie. Určite ho
hreje dobrý pocit pri srdci, keď vidí tú
krásu ihličnatého stromu, ktorý vyrástol
práve v jeho záhrade a počas týchto dní
skrášľuje námestie pre každého z nás.
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čistými detskými zážitkami, o ktorých
vieme, že sa už nikdy nemôžu zopakovať.
No prišiel som k poznaniu, že k skutočne a dobre prežitému životu patria aj
ilúzie.
Nech Vianoce pre naše deti budú naplnené láskou, starostlivosťou rodičov,
nech nechýbajú spomienky rodičov na
Vianoce
a dodržiavanie
zvykov
a tradícií.“
Spracované
podľa
spomienok
a poviedky P. Spišiaka.
Alena Lančoková
Foto: archív redakcie

2.decembra sa uskutočnilo veselé hudobné predstavenie pre najmenších
Smejko a Tanculienka, s detskými pesničkami od chrobáčikov čmelka Smejka
a lienky Tanculienky, ktoré zapojili do

diania na javisku aj detičky z radov
divákov. Aj keď Mikuláša bolo až o tri
dni, my sme pred predstavením pripravili pre deti stretnutie s Mikulášom
a anjelom, od ktorých dostalo každé
dieťa balíček a zároveň sa s nimi mohlo
aj odfotiť. Tieto darčeky sme mohli pre
deti zabezpečiť vďaka sponzorom. Podporili nás súkromní podnikatelia: Ondrej
Nosáľ, Peter Bajan, Július Zajac ml., Ján
Funtiar, Ivan Demian z Tisovca a predajná firma Rupal – Skalité. Všetkým
srdečne ďakujeme.
Jana Krotáková
Foto: P. Vranský

dobím, kedy nielen počas všetkých štyroch adventných nedieľ, ale i pri ďalších
bohoslužobných príležitostiach (známe
roráty), znejú dávne adventné piesne,
vyjadrujúce radosť a nádej na príchod
malého Ježiška – Spasiteľa.
V advente ožívajú mnohé tradície symbolizujú ich aj adventné vence so
štyrmi sviečkami.
HISTÓRIA ADVENTNÉHO VENCA
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia
hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva
hold tomu, kto je očakávaný a prichádza
zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec
vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý

rozptyľuje temnotu a strach, pretože on
je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).
Adventný veniec „vymyslel“ nemecký
teológ Johann Heinrich Wichern v roku
1838 v hamburskom sirotinci. Tu nad
stolom v jedálni mali opustené deti namiesto svietnika staré koleso z voza, na
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uskutoční sa 17.12.2016 ( sobota)
o 15,00 hodine v evanjelickom kostole v Kokave n/Rim.
Účinkujú:
Vokálna skupina MYSTIC CHOIR
z Rimavskej Soboty
Spevokol evanjelickej cirkvi
z Kokavy n/Rim.
Vstupné: dobrovoľné

uskutoční sa 18.12.2016 o 14,30
v sále Domu kultúry v Kokave
n/Rim.
V programe sa predstavia žiaci Základnej školy a Folklórny súbor
KOKAVAN – detský aj mládežnícky
Vstupné: dobrovoľné
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ktorom horeli sviece. Malí si ho na
začiatku adventu ozdobili čečinou a
Wichern, ktorý sa o siroty staral, aby
im spríjemnil čas čakania na Vianoce,
zapaľoval na svietniku postupne každý
adventný deň novú sviecu. Neskôr
pribudla pod rozžiarené koleso aj pokladnička na milodary. Z vyše dvadsiatich ostali na súčasných adventných
vencoch štyri sviece – predtým mávali
tri z nich tmavofialovú alebo tmavomodrú farbu a ďalšia ružovú – tú ľudia
zapaľovali ako poslednú. Dnes vidieť
najčastejšie štyri sviece rovnakej, obyčajne červenej farby. Ako symbol ľud-
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skej spolupatričnosti sa nestráca ani
hamburská pokladnička a pre mnohých
kresťanov je advent časom intenzívnejšej podpory diakonie, charity: sirôt,
chorých, trpiacich či ľudí bez domova,
na tieto účely sú pripravované rôzne
zbierky a podporné podujatia.
Tvar adventného venca – kruh, symbolizuje aj ľudskú spolupatričnosť a svetlo,
ktoré na ňom postupným zapaľovaním
pribúda,
znázorňuje
cestu k plnému svetlu,
v ktorom príde Ježiš
Kristus.
Zdroj: Internet

Adventný koncert sa koná v našej obci každý rok.
Je spríjemnením očakávania najkrajších sviatkov
v roku – Vianoc. Hlavným organizátorom je MKS
a spevokol evanjelickej cirkvi, ktorý sa naň pripravuje počas celej jesene. Náš spevokol sa stal
neodmysliteľnou súčasťou významných služieb
Božích v liturgickom roku, ale aj iných podujatí
v kostole – sobáš, krst detičiek a podobne. Spevokol nacvičuje už pekných pár rokov Bc. Svetlana Križáková, učiteľka spevu. To,
že si túto prácu odvádza veľmi poctivo a so snahou byť naozaj na úrovni, odovzdať piesne poslucháčovi v čo najlepšom svetle, to všetko cítiť na podujatiach,
ktorých sa spevokol zúčastňuje. Každoročne sme účastníkmi prehliadky spevokolov Rimavského seniorátu, kde naším vystúpením získavame úspech, veľký potlesk a uznanie. To všetko vďaka našej vedúcej, pani Svetlane Križákovej, ktorá
nás naučila všetko potrebné pre zborový spev, štýl jeho prevedenia, správne dýchanie, držanie dychu, a tak vieme vydať zo seba to najlepšie, čo v nás predtým
možno len driemalo. Aj touto cestou sa chcem poďakovať našej vedúcej za prácu,
ktorú s nami robí, a popriať jej mnoho úspechov nielen pri našich vystúpeniach,
ale aj na ostatných podujatiach, ktoré obohacuje svojím hlasom.
Text a foto: JK

BETLEHEMCI V KOKAVE
24. a 25.12. zavítajú do niektorých
domácností, aby zavinšovali pokojné
a požehnané vianočné sviatky
ŽIVÝ BETLEHEM
príďte si pozrieť 25.12.2016 o l4,30 na
námestie pri evanjelickom kostole
Účinkujú: deti a mládež evanjelickej
cirkvi a členovia FS Kokavan
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
MS SČK vás pozýva na Štefanskú
zábavu – 25.12.2016 od 20,00 hodiny
v Dome kultúry v Kokave n/Rim. Do
tanca bude hrať DJ Peter Circus Peniak
Vstupné: v predpredaji 2€, na mieste
4€, predpredaj vstupeniek u p. Danky
Furmanovej

VÍTANIE ROKA 2017
1. januára 2017 o 17,00 hodine na námestí – novoročný príhovor starostu
obce Ing. Jána Chromeka, krátky kultúrny program, ohňostroj
DETSKÉ FAŠIANGOVÉ PODUJATIE
uskutoční sa 27.1.2017 o 17,00 hodine
v Dome kultúry v Kokave – všetky deti
v maskách budú odmenené
RÓMSKY PLES
uskutoční sa 28.1.2017 – srdečne pozýva
KVOZ Láčho drom – Sendreiovci
PLES V KOKAVE
uskutoční sa 4.2.2017 od 20,00 hod.srdečne pozýva MS SČK, vstupenky si
môžete objednať u Mišky Kotalovej
v cukrárni MLYN
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Vianoce už nie sú tým, čím bývali. V
mnohých krajinách stratili svoj náboženský význam a stali sa vyvrcholením obdobia nadmerného utrácania, prejedania a
oslavovania. V súčasnom slávení Vianoc
sa prejavuje ich pohanský predchodca oslava zimného slnovratu. Pre deti sú
Vianoce obľúbené sviatky a u dospelých
vyvolávajú spomienky na staré dobré časy.
Pravé posolstvo Vianoc je ukryté v príbehu o narodení Ježiša Krista, skrze ktorého
sa zjavila „milosť a pravda“ (J 1, 17). Iba
evanjelisti Matúš a Lukáš zaznamenali
udalosť narodenia Pána. Lukášovo podanie je čítané na Štedrý (Dohviezdny) večer
a na I. slávnosť vianočnú (Narodenie
Pána). Preto sa zameriame na narodenie
nášho Pána na základe 1. a 2. kapitoly
Matúšovho evanjelia.
Matúšovo evanjelium (ďalej Mt) napísal
kresťan zo židov okolo roku 80. Evanjelium začína rodokmeňom Pána Ježiša
Krista v Mt 1, 2 – 1, 16, ktorý siaha od
Abraháma k Jozefovi. Na prvý pohľad
vyčerpávajúci rodokmeň má veľký teologický význam. Kľúč k jeho pochopeniu
spočíva vo verši 1, 17: „Všetkých pokolení
od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť,
od Dávida po babylonské zajatie štrnásť
pokolení, a od babylonského zajatia až po
Krista štrnásť pokolení.“ Keďže hebrejské
čísla sa vyjadrujú písmenami hebrejskej
abecedy a hebrejčina nemá samohlásky,
Matúš ako židokresťan nám zašifroval
číslom 14 nasledovný odkaz: číslo 14
odpovedá menu Dávid (D=4, V=6, D=4).
Ak Matúš 3-krát hovorí o 14 generáciách,
znamená to, že ten, kto sa narodí na konci
poradia, je tým, na ktorého sa vzťahujú
všetky sľuby dané domu Dávidovmu. Inak
povedané: posledný v rodokmeni je mesiášsky syn Dávidov. To nie je všetko...
V starozmluvnej knihe Deuteronómium 6,
20 – 25 sa hovorí o Božej ruke, ktorá
mocne vyviedla Izraelitov z egyptského
otroctva. Číselná hodnota hebrejského
slova ruka (jad) je opäť 14 (J=10, D=4).
Matúš nám teda svojím rodokmeňov hovorí o Pánovi Ježišovi, že On je tým, kto
vyvedie ľud Boží z otroctva hriechu.
Týmto máme v rukách dôležitý kľúč k
pochopeniu Kristovho narodenia podľa
Matúša. Po teologicky významnom rodokmeni nasleduje príbeh o Jozefovi (Mt 1,
18 – 25), ktorý odhaľuje tehotenstvo svojej
snúbenice Márie, na ktorom sám nemá
podiel. Vzápätí mu anjel v sne oznamuje,
že Mária počala z Ducha Svätého a že sa u
nej stal Boží zázrak.
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Posledný verš 1. kapitoly uvádza, že Jozef
pomenoval svojho syna Ježiš. Toto meno
je opäť poukazom na dejiny spásy: meno
Ježiš (hebr. Ješua) pochádza z hebrejského
slovesného koreňa j – š - a znamená spasiť, zachrániť. Taktiež Ježiš – Ješua je
skrátená forma mena Józue – Jehošua, pod
ktorého vedením dobyli Izraeliti zasľúbenú zem. Ježiš je nielen nový mesiášsky syn
Dávidov, ktorý prekonáva starozmluvné
vyvedenie z Egypta, ale je aj nový Józue,
skrze ktorého je možné dostať sa do zasľúbenej zeme – do kráľovstva Božieho.
V Mt 2, 1 – 12 nasleduje rozprávanie o
mudrcoch od Východu. Na východe sa
objaví tajomná hviezda a vedie mudrcov
na západ do Jeruzalema, aby vzdali hold
mesiášskemu dieťatku.

Najväčšiu pozornosť tohto rozprávania
vzbudzuje hviezda, ohľadom ktorej jestvuje mnoho teórií. Mohla to byť vybuchujúca supernova, Halleyho kométa či neobvyklá konjunkcia Jupitera a Saturnu. Prvý
výklad je iba špekulácia; pokiaľ by sa
jednalo o kométu, bolo možné ju pozorovať v roku 12 pred n. l., v dobe príliš skorej na Kristovo narodenie; a konjunkciu
bolo možné pozorovať v roku 7 pred n. l.,
stále zavčasu na rok Kristovho narodenia.
Astronomické špekulácie môžeme pokojne odložiť, lebo v Starej zmluve nachádzame najdôležitejšie východisko pre túto
tému. Jedná sa o predpoveď mezopotámskeho proroka Bileáma, súčasníka Mojžiša, ktorý predpovedal hviezdu vychádzajúcu zo židovského národa: „Vyjde hviezda
z Jákoba, povstane žezlo z Izraela“ (Nu
24, 17 - prvá polovica tohto proroctva je aj
na adventnom oltárnom rúchu v našom
evanjelickom kostole). Hoci to Matúš
nikde nezmieňuje, je takmer isté, že považoval mudrcov za potomkov mezopotámskeho proroka Bileáma. Ako inak mohli
poznať hviezdu, ktorá oznamovala narodenie kráľa židovského národa?
Mudrci prišli najskôr do Herodesovho
paláca v Jeruzaleme. Boli natoľko vznešení, že mali prístup ku kráľovskému dvoru
a na ich otázku ohľadom Ježišovho rodiska odpovedala najvyššia náuková autorita
– židovskí veľkňazi a zákonníci, ktorí
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podľa vtedajšieho
židovského historika
Jozefa Flávia vynikali
„presnou znalosťou Zákona
a schopnosťou vykladať zmysel Písma“.
Mudrci vedení svojou hviezdou objavili v
Betleheme, v meste, kde vyrastal kráľ
Dávid, dom a v ňom Ježiša. „Padli na tvár
a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje
klenotnice a obetovali Mu kráľovské dary:
zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11).
Mudrci dosiahli svoj cieľ tak ako kedysi
Bileám a vrátili sa do svojej zeme. Išli
však – ako boli anjelom usmernení v sne –
inou trasou, aby sa vyhli Herodesovi. Ten
vo svojom hneve prikázal vyvraždiť všetkých betlehemských chlapcov.
Príbeh o pohanských mudrcoch zdôrazňuje vieru pohanov a neveru izraelského
ľudu, ktorý keď počuje od mudrcov správu o narodenom Mesiášovi, sa predesí:
„Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a
s ním celý Jeruzalem“ (Mt 2, 3). Hoci
Matúšov príbeh o Pánovom narodení sa od
Lukášovho rozprávania odlišuje, navzájom
sa nevylučujú, ale dopĺňajú. Pri Kristovom
narodení sa napĺňajú Božie slová povedané prorokom: „Takto hovorí Hospodin
mocností: Len malú chvíľu ešte, a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou
zemou. Zatrasiem i všetkými národmi, a
prídu skvosty všetkých národov a naplním
tento dom slávou“ (Ag 2, 6 – 7).
Pri narodení Pána Ježiša skutočne pohol
Hospodin zemou, aby na rozkaz cisára
Augusta „išli všetci, aby sa dali zapísať,
každý do svojho mesta“ (Lk 2, 3). Hospodin pohol i nebom, keď zoslal k pastierom
anjelov s radostnou vianočnou zvesťou
(Lk 2, 8 – 11); a Hospodin pohol aj národmi, keď mudrci z ďalekého pohanského sveta prišli za Kristom a „klaňali sa
Mu“ (Mt 2, 11).
Vianočné sviatky k nám nesú posolstvo o
tom, že nám je daný Boží Syn, Spasiteľ
sveta, ktorý nás môže vyviesť z otroctva
hriechu a smrti. Vianoce nás ale aj upozorňujú na to, že keďže Pán Ježiš dal nám
seba, i my sa máme odovzdať Jemu. Máme Ho prosiť o to, aby v nás vzbudil vieru
skrze Ducha Svätého, aby sme po Ňom
túžili, aby sme dennodenne volali: „Kde je
ten narodený Kráľ židovský? Prišli sme sa
Mu pokloniť“(Mt 2, 2). Iba tak sa naplnia
vianočné slová anjelov: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle!“ (Lk 2, 14).
Mgr. Vladimír Ticháň, evanjelický farár
v Kokave n/Rim.
Foto: internet
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Druhého decembra tohto roku
sme si pripomenuli 25. výročie
smrti vysokoškolského učiteľa,
publicistu PaedDr. Jána Romana.
Narodil sa 1. júla 1919 v Kokave
nad Rimavicou. Otec Ján Roman
(1893-1940), matka Helena, rod.
Bieniková, (1895-1967). Manželka Zuzana, rod. Číková, (19222013). V manželstve sa im narodili tri deti: Darina, Ján a Tatiana, všetci učitelia základných škôl.
Ľudovú a meštiansku školu s jednoročným kurzom absolvoval
v roku 1935 v Kokave nad Rimavicou. Štúdium začal na Učiteľskom ústave v Lučenci, po jeho zrušení pokračoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, kde v roku 1939 maturoval.
Skúšku učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy zložil 31. novembra 1941 a pre meštianske školy 12. júna 1947 v Banskej
Bystrici. V roku 1956 začal popri zamestnaní diaľkovo študovať
na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor Samostatná
slovenčina. Štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku
1961.
Po ukončení učiteľského ústavu v rokoch 1939-1940 pôsobil ako
učiteľ na školách v Dolných Príbelciach, Horných Strhároch,
Šoltýske a Utekáči. V rokoch 1946-1950 bol odborným učiteľom
na Štátnej meštianskej škole v Kokave nad Rimavi-

Novinár
publicista,
spisovateľ,
scenárista
obrazových
publikácií
Vladimír
Babnič,
umelecké
meno Ľudovít Tulčan, sa narodil 14. decembra 1926 v
Kokave nad Rimavicou. Otec František
Babnič (1895-1944), kokavský notár,
matka Mária, rod. Jeremová, (1899-1971).
Mal brata Pavla (1922-1939) a sestru
Teréziu, vydatú Michalovú, (1939-2004).
Základnú školu vychodil v Kokave nad
Rimavicou. Po skončení od roku 1940
študoval na gymnáziu v Trenčíne a v Banskej Bystrici, štúdium ukončil maturitou v
roku 1946. Pred skončením stredoškolských štúdií sa stal vojakom, dobrovoľníkom čsl. armády na Slovensku. V partizánskej vojne pôsobil v oddiele Vpred,
ktorému velil M. P. Osipov, krycie meno
Morskoj, v skupine osobitného poslania.
Mal viacero vojenských i občianskych
vyznamenaní a medailí.
V roku 1946 sa zapísal na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratisla-
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cou. V roku 1950 bol vymenovaný za okresného školského inšpektora na ONV v Lučenci a v roku 1951 na ONV v Poltári.
V rokoch 1951-1960 bol riaditeľom Osemročnej strednej školy
v Kokave nad Rimavicou. V rokoch 1960-1966 pôsobil ako
stredoškolský profesor na JSŠ v Poltári a v rokoch 1966-1980 na
Gymnáziu v Hnúšti.
Základnú vojenskú službu vykonával vo vojnových rokoch. Bol
priamym účastníkom SNP ako povstalecký vojak, začo bol držiteľom ocenení a vyznamenaní: Pamätná medaila SNP, Čestné
uznanie ZPB, Čestný odznak I. čsl. partizánskej brigády, Čestný
odznak hrdinu ZSSR mjr. A.S.Jegorova. Za pedagogickú činnosť
bol v roku 1955 vyznamenaný ministrom školstva a bol mu udelený čestný titul Vzorný učiteľ.
Počas svojej pedagogickej činnosti vychoval mnoho významných
osobností, vykonával volené funkcie miestnej správy v Kokave
nad Rimavicou. V období 1.9.1945 - 31.12.1945 tajomník RNV,
2.1.1946 - 31.1.1949 podpredseda MNV, vo februári 1948 bol
zvolený za predsedu Akčného výboru, 3.1.1949 - 31.8.1950
predseda MNV. Od roku 1954 do 1960 člen KNV v Banskej
Bystrici, od roku 1958 poslanec a člen výboru v Kokave nad
Rimavicou. Pôsobil aj ako predseda TJ Tatran a predseda MO
SČSP v Kokave nad Rimavicou. Bol riadny člen Matice slovenskej. Roky sa venoval výskumu kokavského nárečia, ktoré vydal
v roku 1976 pod názvom Kokavské nárečie. Zomrel 2. decembra
1991 v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný.

ve. Vo štvrtom semestri pre vážne ochorenie musel štúdiá prerušiť a nastúpil na
dlhodobú liečbu v sanatóriu vo Vyšných
Hágoch. Ešte počas liečby sa oženil
s Vierou Laurencyovou, rehabilitačnou
sestrou. V decembri 1951 sa im v Bratislave narodil syn Vladimír.
V rokoch 1951-1960 bol Vladimír Babnič
redaktorom týždenníka Život, v rokoch
1961-1967 redaktorom v časopisoch Nové
slovo, Predvoj, Svět v obrazech. V januári
1968 založil agentúru Tatrapress, kde bol
do roku 1969 šéfredaktorom. Po augustovej okupácii agentúru zrušili, z práce ho
vyhodili - dva roky bol nezamestnaný. V
roku 1972 nastúpil ako redaktor do vydavateľstva Šport, kde pripravil do tlače
Pamätnicu k 40. výročiu JRD Pokrok
Poltár (jeho súčasťou bola Kokava), akou
sa mohlo pochváliť máloktoré družstvo.
Neskôr ho preložili do redakcie kníh,
odkiaľ v roku 1990 odišiel do dôchodku.
Od roku 1951 pravidelne publikoval reportáže, črty, fejtóny, poviedky v rozličných
časopisoch a novinách. Je autorom rozhlasových hier Jazmín vonia v jeseni (1962),
Cyrilko (1964) a literárnych pásiem Nedokončená kronika - o detstve a mladosti
Vladimíra Clementisa, a Puknutá struna o kokavskom primášovi Vojtechovi Radi-

Text a foto: Pavol Haluka
čovi. Väčšinu literárnej a publicistickej
tvorby tvoria udalosti z obdobia SNP,
najmä román Život, láska moja (1964),
kniha reportáží a čŕt Štepy pre vnukov
(1984) a väčšina poviedok. S fotografom J.
Vlachom vydal knihu Poľovníckym chodníčkom (1968), vo vydavateľstve Obzor
Bratislava knihu Skoro všetky perly Tekova. Za reportáže k 50. výročiu SNP v
Národnej obrode a Bojovníku získal cenu
v súťaži Slovenského literárneho fondu,
rovnako tak za novelu Dravec z Katrinho
brala (1984), určenú detskému čitateľovi.
Vydal spomienky na udalosti v ČSR
v auguste 1968 pod názvom Na večné
časy (1998). Je autorom próz Med a blen
(2002) a Vo veľkej vojne Malá vojna
(2004).
Nezabudol ani na rodný kraj, vo vydavateľstve Šport v roku 1987 vyšla kniha pod
názvom Chodníkmi Slovenského rudohoria, s fotografiami významného čs. fotografa J. Sekala, z ktorých dvadsať je situovaných do okolia Kokavy. V spolupráci s
povereníčkou obchodu a predsedníčkou
Vládneho výboru SNR pre cestovný ruch
Ing. P. Višňovcovou bol zakladateľom
rekreačného strediska na Línii, s osobitným zreteľom na zimné športy. Zomrel po
dlhej a ťažkej chorobe 5. novembra 2011 v
Bratislave, kde je aj pochovaný.
Text a foto: Pavol Haluka
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Projekt Včelí kRaj, ktorý zážitkovou
formou učí o fascinujúcom živote
včiel, ukončil už štvrtú sezónu na
vzdelávacej včelnici v Kokave nad
Rimavicou – Liešnici. Aký bol uplynulý rok a čo nové prinesie rok 2017?
Školy zblízka aj zďaleka
Projekt sa teší veľkej obľube u základných a stredných škôl v regióne.
Liešnica je dobre dostupná vlakom a
školy na trati Utekáč – Lučenec Fiľakovo radi navštevujú kokavský
projekt. Tento rok sa stal Včelí kRaj
cieľom koncoročných výletov aj
škôl zo širšieho okolia a prichádzali
školy aj zo vzdialenejších okresov
banskobystrického a košického
kraja. Vzdelávacia včelnica bola
cieľom aj mnohých letných táborov.
V roku 2016 sa stalo na „jeden deň včelárom“ až 500 žiakov.
Noví včelári medzi nami
Veľkej pozornosti sa tešia aj včelárske
kurzy pre začínajúcich včelárov. Od
apríla do augusta navštívilo 13 kurzov
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130 ľudí z celého Slovenska, dokonca aj
zo zahraničia. Kurzy sú u začínajúcich
včelárov veľmi žiadané a pokojné prostredie liešnickej doliny je skvelým
prostredím na vzdelávanie. Účastníci
oceňujú krajinu Kokavska, navštevujú
aj miestne turistické atrakcie a využívajú rôzne miestne služby.
Aj pre širokú verejnosť
Záujem o včely a ich produkty je u
malých aj u veľkých. Dôkazom sú akcie
pre verejnosť, ktoré v roku 2016 navštívili naozaj všetky vekové skupiny. Či už
počas individuálnych návštev včelnice,
alebo počas organizovaných akcií. V
tomto roku bola pre verejnosť veľkým

lákadlom akcia „Včelárov obed“, počas
ktorého návštevníci ochutnali, ako by
naše menu vyzeralo bez opeľovačov, a
zároveň si pochutnali na bohatom menu,
ktoré vzniklo aj vďaka dôslednému
opeleniu našimi hmyzími pomocníkmi.
Liešnicu tak navštívia ročne stovky

Po jesennej časti sú futbalisti A mužstva Kokava n/Rim. na
štvrtom mieste, kde strácajú len 4 body na lídrov súťaže, ktorými sú mužstvá Tisovca a Radzoviec, nakoľko majú po 32
bodov. Na treťom a štvrtom mieste sú družstvá Santrio Láza
a Kokava n/Rim. Po zápase v Jesenskom, kde po I. polčase
naši vyhrávali 3:2 a súper bol doslova odovzdaný, sa vinou
prístupu našich futbalistov k ďalšiemu vývoju zápasu otočil
výsledok v prospech súpera. Podobný zápas naše družstvo
odohralo s Hnúšťou, kde nepremenili vyložené šance a zápas
sa skončil remízou. Tieto dva zápasy odsunuli naše
A mužstvo po jesennej časti na štvrté miesto v tabuľke, kde
mohli byť lídrom.
Napriek všetkému chceme poďakovať našim futbalistom za
snahu, obetavý prístup a prácu, ktorú odvádzajú na majstrovských zápasoch. Poďakovanie patrí trénerom všetkých mužstiev za odvedenú prácu, ako aj obci za finančné zabezpečenie
a hlavnému sponzorovi, pánovi Ondrejovi Nosáľovi, za podporu našich futbalových kolektívov.
Štatutárnym zástupcom TJ Štart Kokava nad Rimavicou a
jeho predsedom je Ing. Ján Chromek.
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zvedavcov, ktorí takto zažijú život včiel
a proces výroby medu zblízka.
Nová dominanta areálu – včelín
V roku 2016 sa upriamila energia aj na
stavbu nového objektu – drevostavbu
včelína. Ten bude slúžiť na umiestnenie
včelích úľov, ktoré budú chránené pred
nepriazňou počasia, zároveň však poslúži aj na vzdelávanie počas daždivých
alebo horúcich dní.
Čo nás čaká v roku 2017?
V novom roku plánujeme pokračovať v
našich vzdelávacích aktivitách, no
chceme ich však aj rozšíriť o nové vzdelávacie atrakcie. Chceli by sme upriamiť
pozornosť na význam tradičného hospodárenia a prírodných vzťahov v krajine,
preto by sme chceli na našej vzdelávacej včelnici začať aj s chovom
oviec, sliepok a indických bežcov.
Všetky tieto tvory pomáhajú krajinu udržiavať v súlade s prírodou a
zároveň ich ďalšie produkty, ako
vlna či vajíčka, dávajú možnosť
rozšíriť ponuku remeselných tvorivých dielní pre deti, ktoré už, žiaľ,
často strácajú vzťah k hospodárskym zvieratám. Taktiež plánujeme pokračovať v ponuke kurzov
pre záujemcov o včelárenie, no
ponuku chceme rozšíriť aj o kurzy pre
pokročilých či rodiny s deťmi. Pre veľký
záujem a príjemnú spätnú väzbu verejnosti by sme aj v ďalšom roku pripravili
program pre verejnosť spojený s kulinárskymi zážitkami.
Text a foto: Mgr. Dávid Turčáni

FK Štart Kokava nad Rimavicou má tri mužstvá:
- mužstvo dospelých „A“ – V. liga skupina D, krajská súťaž
(tréner Július Kulich, vedúci mužstva Peter Cvengroš)
- mužstvo dospelých „B“ – VI. liga – MO LC, okresná súťaž
(tréner Slavomír Šáli, vedúci mužstva Peter Bajan, manažér
Ivan Šáli)
- mužstvo žiakov – 1. trieda, okresná súťaž (tréner Vojtech
Horváth, asistent trénera Peter Karkus, vedúci mužstva Roman Horváth)
Mužstvo dorastencov zo súťaže odstúpilo z dôvodu malého
počtu mužstiev v danej triede a tiež pre slabé výsledky, ktoré
dosahovali.
Kokava mužstvo A: Bohumil Dominik, Lukáš Stieranka,
Slavomír Skrutek, Róbert Wereszký, Tibor Püspöky, Jakub
Becáni, Miroslav Oláh, Marek Chromek, Ján Becáni, Peter
Radič, Dávid Kamas, Marcel Tyčka, Róbert Škrabák, Daniel
Čávoj.
Kokava mužstvo B: Tomáš Bauer, Michael Barutiak, Radovan Dubovec, Dominik Kamas, Miroslav Hronec, Andrej
Rončák, Miroslav Barutiak, Milan Vrábeľ, Daniel Čávoj,
Andrej Šuniar, Slavomír Skrutek, Castravet Ion, Róbert Škra-
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bák, Norbert Lámer, Ján Obročník, Mário Bomba, Pavel Suja, Horváth, Jaroslav Berky, Michal Bambura, Daniel Šuniar,
Matej Kubinec, Ľubomír Čombor, Ján Nemčík st., Ján Ne- Adam Stieranka, Vladimír Kosoň, Enrico Horváth, Martin
mčík ml., Marian Kutlák, Martin Kutlák.
Bambura.
Mužstvo žiakov: Kristián Ridzoň, Andrej Bavala, Peter Kar- Viac informácií o futbalových družstvách si môžete nájsť na
kus, Matúš Kurčík, Dominik Gondáš, Ivan Antal, Martin internetovej stránke futbalnet.sk
Filipiak, Miroslav Fízer, Daniel Vaňo, Peter Horváth, Roman Peter Cvengroš

Pred koncom roka je čas zrekapitulovať
našu činnosť v kokavskom SPORT
CENTRE.
Veľmi nás teší účasť cvičiacich senioriek, ktoré napriek svojmu veku
a rôznym zdravotným ťažkostiam nevynechajú ani jeden tréning a poctivo navštevujú SPORT CENTRUM dvakrát do
týždňa. Niektoré seniorky majú dávno
po 70-ke a napriek tomu pravidelne
cvičia. Preto chceme zdôrazniť, že vek
nie je prekážkou, len výhovorkou.
V kokavskom SPORT CENTRE sa
tešíme
zvýšenému
záujmu
o posilňovanie, hlavne zo strany žien.

Tiež nás teší záujem o bojové športy,
kde sa naši bojovníci zúčastnili súťaže.
Dňa 2. októbra 2016 sa v Bánovciach
nad Bebravou konal 3. ročník NOGI
CUPu v brazílskom jui jitsu. V kategórii
do 99 kg sa jej zúčastnil aj Ján Šuniar
z Kokavy n/Rim. a v konkurencii ostrieľaných borcov sa ako mladý nováčik
nestratil a medzi dospelými skončil na 3.
mieste.
V septembri prebehol nábor nových
členov do klubu pretláčania rukou (armwreslingu) pod vedením reprezentanta
Slovenska Jána Vojenčiaka. Trocha sme
sklamaní z menšieho záujmu chlapcov
z Kokavy. Napriek tomu, že sme za pár
rokov fungovania klubu pretláčania
dosahovali úspechy nielen u nás na
Slovensku, ale aj na európskych

a svetových súťažiach, záujem
mladých ľudí o tento šport
klesá, keďže sa z Kokavy neprihlásil ani jeden chlapec. Teší
nás aspoň účasť dievčat, ktorých sa na tréningy prihlásilo
šesť, a štyria chlapci dochádzajú z okolitých obcí. Preto
chceme aj touto cestou osloviť
mladých ľudí, hlavne od 14 do
18 rokov, nech prídu medzi nás,
budú vítaní.
Rušno bolo aj v jesenných
súťažiach armwreslingu. Majstrovstvá sveta sa konali v bulharskom
Blagoevgrade a kokavský klub armwreslingu reprezentoval úradujúci majster
Slovenska Michal Golian.
V najťažšej juniorskej kategórii nad 80 kg získal bronz na
pravú ruku. Mišo je len prvý
rok medzi juniormi a má obrovské predpoklady do budúcnosti, čo potvrdil aj reprezentačný tréner. Všetci sme mu
držali palce a tešíme sa z jeho
úspechov.
16. novembra sa konalo
v Tvrdošíne krajské kolo súťaže SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV. Súťaže sa zúčastnili aj dievčatá
Martina Ďurianová a Simona Jančová
v kategórii do 60 kg. Žiaľ, nemali
v tento deň trocha šťastia a nepostúpili
do bystrického finále. Všetci,
ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach z každého kraja,
postúpili do finále SILNEJ
RUKY do Banskej Bystrice,
ktoré sa konalo 23. novembra.
Michal Golian jednoznačne
zvíťazil aj v krajskom kole, aj
vo finále v Banskej Bystrici
a stal sa už druhýkrát najsilnejším stredoškolákom na Slovensku. GRATULUJEME!!!
Začiatkom novembra prebehla

rekonštrukcia posilňovne, boli vyrovnané podlahy a osadený nový koberec, tiež
vystierkovaná popadaná omietka a bolo
vymaľované. Posilňovacie stroje sme
nanovo rozmiestnili a získali sme tak
viac miesta na cvičenie. Teší nás aj
zakúpenie bezpečnostných kamier, ktoré
pokryjú objekt SPORT CENTRA. Ďakujeme Obecnému úradu v Kokave za
investíciu do posilňovne.
Príďte si zacvičiť do zrekonštruovanej
posilňovne a urobiť niečo pre svoje
zdravie.
Otváracia doba sa nezmenila, otvorené
máme po – pi od 17:00 do 20:00
a vstupné je stále rovnaké: 8€ mesačná
permanentka a 1€ jeden vstup.
Z kokavskej posilňovne vám želáme
šťastné a veselé vianočné sviatky.
Text a foto: B. Trvalec
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