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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa 15. decembra 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. 6/2016 OZ z dňa 10.11.2016 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 15. decembra 2016.
3. Informáciu starostu obce, že
v stanovenom termíne do 21.11.2016
neboli doručené žiadne interpelácie.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že dnešné riadne rokovanie OZ
bolo riadne pripravené a pozvánky
a materiály boli zaslané včas.
5. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o ponuke SSE, a.s. na vykonanie
rekonštrukcie verejného osvetlenia
s tým, že predkladateľ ponuky mal spracovať za spoluúčasti nášho zamestnanca
p. Ľubomíra Repku analýzu potreby
výmeny svietidiel a následne návrh
paušálnej sumy, ktorú by obec mesačne
uhrádzala. Súčasťou ponuky bola rekonštrukcia na náklady dodávateľa, 10ročná záruka a servis opráv do 24 hodín.
Analýza bola spracovaná a zaslaná počas rokovania OZ, preto o návrhu bude
rokovať OZ na najbližšom riadnom
zasadnutí.
6. Informáciu starostu obce k návrhu
úpravy prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
Obci Kokava nad Rimavicou, ktorou sa
upravuje výška nájomného za nebytové
priestory vo vlastníctve obce. Jedná sa
o zvýšenie nájomného za nebytové priestory, v ktorých sú poskytované zdravotnícke,
lekárenské,
bankové
a poisťovacie služby a prevádzkovanie
stávkových kancelárií. K zvyšovaniu
ceny nájmu dochádza z nasledovných
dôvodov: ceny nájmu v zdravotnom
stredisku neboli menené od uzatvorenia
prvých nájomných zmlúv a taktiež tu
dochádza k strate. Po overení výšky
nájomného v okolitých obciach bol
predložený návrh tak, ako je uvedené
v prílohe.
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7. Informáciu o úprave cien nájomného
za obecné byty v zmysle Opatrenia MF
SR o regulácii cien nájmu bytov podľa
jednotlivých kategórii.
8. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
3/2016 neboli vznesené žiadne pripomienky a odporučenie, aby materiál bol
prerokovaný a schválený.
9. Informáciu starostu obce, že Obec
Kokava nad Rimavicou v roku 2016 na
vývoz a uloženie odpadu vynaložila
finančné
prostriedky
vo
výške
74137,48€. Príjmy od fyzických
a právnických osôb za poplatok za odpad boli vo výške 47883,75€. Na skládku bolo vyvezených 778 ton tuhého
komunálneho odpadu, čo vytvorilo stratu cca 26 tis. €. Z uvedeného dôvodu je
navrhnuté zvýšenie poplatku u fyzických
osôb z 0,0411na osobu a deň na 0,0466€
na osobu a deň, t.j. z 15€ na 17€, a pri
množstvovom zbere za jeden liter odpadu pri zbere do 50 a 110 l kuka nádob
z 0,0150€ za liter na 0,0175€/1 liter, pri
1100 l kuka nádobe z 0,0140€ na
0,0156€ /liter odpadu a pri 5000 l nádobe z 0,013€ na 0,015€/liter odpadu, čím
sa strata čiastočne zníži.
10. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
4/2016 neboli vznesené žiadne pripomienky a odporučenie, aby materiál bol
prerokovaný a schválený.

11. Informáciu
starostu
obce
k zostaveniu návrhu rozpočtu Obce
Kokava nad Rimavicou na rok 2017
a ďalšie roky 2018-2019 ako nezáväzné.
Po predložení návrhov poslancov OZ,
komisií OZ a plánovaných zámerov
v zmysle Plánu rozvoja obce bol spracovaný návrh rozpočtu obce na rok 2017,
ktorý bol prerokovaný na zasadnutí OR.
12. Skutočnosť, že návrh programového
rozpočtu obce na rok 2017 a viacročný
rozpočet na roky 2018 – 2019 bol
v zákonom stanovenej lehote zverejnený
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pred rokovaním OZ na úradnej tabuli
v dobe od 30.11.2016 do 15.12. 2016.
13. Ústne správy o činnosti komisií OZ
od
ostatného
zasadnutia
OZ
s konštatovaním, že správy predložili 3
komisie OZ: komisia školstva, komisia
kultúry, mládeže a športu, komisia
ZPOZ. Komisia sociálna a bytová a pre
otázky rómskej komunity, komisia životného
prostredia,
výstavby
a územného plánovania, komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb,
cestovného ruchu, dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany verejného
poriadku a komisia finančná a pre správu obecného majetku zasadnutia nemali.
14. Informácie
p.
starostu
o pripravovaných a realizovaných projektoch, prácach a akciách v obci.
15. Informácie z rokovaní Zastupiteľstva
BBSK, Klubu starostov, Združenia
Skládky TKO, Mikroregiónu SinecKokavsko a MAS.
16. Informáciu starostu obce ako štatutárneho zástupcu zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou o vyhlásení
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy
s materskou školou v Kokave nad Rimavicou, Štúrova 70, s predpokladaným
nástupom od 25. marca 2017, s určením
požadovaných predpokladov, požiadaviek, určením termínu a miesta na predloženie žiadosti o účasť na výberovom
konaní.
17. Informáciu Ing. Jána Chromeka
o záujme spoluvlastníkov „novekovského kaštieľa“ na možný odpredaj nehnuteľnosti.
18. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa
pozvánky a doplnenie programu rokovania OZ: v bode 13/ Rôzne: doplniť o podbod:
- Informácia o vyhlásení výberového
konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky
ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou.
2. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
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
5420,00 € podľa položiek uvedených
v prílohe tohto uznesenia a navýšenie
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celkových výdavkov rozpočtu vo výške
5420,00 € podľa rozpisu uvedeného
v prílohe tohto uznesenia. Rozpočtové
opatrenie neovplyvní rozpočtovaný
výsledok hospodárenia obce.
3. Predĺženie súčasných nájomných
zmlúv uzavretých obcou, ktorých platnosť končí k 31.12.2016, na základe
predložených žiadostí, za doterajších
nájomných podmienok pre nájomcov:
- Ivan Suchan, Kokava n/R., - byt na
ihrisku na dobu do 31.12.2017
- Ion Castravet, Kokava n/R – byt na
zdravotnom stredisku na dobu do
31.12.2018 najdlhšie však do doby, kým
bude vykonávať lekársku prax zubného
lekára v Obci Kokava nad Rimavicou.
- N-Global,s.r.o., Kokava n/R., - sklad
Rovienka na dobu do 31.12.2017
4. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy č. 2/2012 uzavretej obcou na pozemok pod predajným stánkom na Nám.
1.mája, ktorej platnosť končí k
31.12.2016, na základe predloženej
žiadosti pre nájomcu:
- Jaroslav Chromek, Sídlisko Rovienka
1288/15, Kokava n/R., na dobu do
31.12.2017 a zníženie nájmu o 50% po
dobu neprevádzkovania stánku na
čiastku 13,75 €/mesačne.
5. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy č. 2/2009 uzavretej obcou na pozemok pod stánkom rýchleho občerstvenia na Nám. 1. mája, ktorej platnosť
končí k 31.12.2016, na základe predloženej žiadosti pre nájomcu:
- Zdenka Nosáľová, Sídlisko Rovienka
1284/1, Kokava n/R., na dobu do
31.12.2017 a zníženie nájmu o 50% po
dobu neprevádzkovania stánku na
čiastku 13,75 €/mesačne.
6. Predĺženie súčasnej nájomnej
zmluvy č. 2/2015 uzavretej obcou na
pozemok pod novinovým stánkom na
Sídlisku Rovienka, ktorej platnosť
končí 31.12.2016, na základe predloženej žiadosti pre nájomcu:
- firmu BONEX AGRO, s.r.o., Partizánska 1, Kokava nad Rimavicou,
v zastúpení p. Michaelou Bosmanovou,
na dobu do 31.12.2017 a zníženie nájmu o 50% po dobu neprevádzkovania
stánku na čiastku 21,25 €/štvrťročne.
7. Žiadosť o dokúpenie pozemku k
existujúcemu pozemkua vysporiadanie
pozemku pod rodinným domom v obci
Kokava nad Rimavicou, v k.ú. Kokava
nad Rimavicou pre žiadateľa: Ján
Pehel Sendrei, rod. Pehel Sendrei, nar.
05.06.1992, trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Kyseľovo č. 93/29,
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ktorý je vo vlastníctve Obce Kokava nad
Rimavicou, parcela registra C – č.
9643/2 vo výmere 24 m2 – ostatné plochy, parcela registra C - č. 9643/4 vo
výmere 12 m2 – ostatné plochy, parcela
registra C – č. 1375/2 vo výmere 4 m2 ostatné plochy, parcela registra C – č.
5483/30 vo výmere 122 m2 - zastavané
plochy a nádvoria a parcela registra C
– č. 5483/31 vo výmere 100 m2 – zastavané plochy a nádvoria, v zmysle § 9a,
ost. 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.
8. Odpredaj pozemkov v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, nachádzajúcich sa na
Daxnerovej ul., ktoré sú vo vlastníctve
obce, v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
ako priľahlú plochu k zastavanému
pozemku a vysporiadanie pozemku pod
garážou s podmienkou, že návrh na
vklad do Správy katastra predložia
kupujúci pre žiadateľov:
- Stanislav Borák, rod. Borák, a manž.
Elena, rod. Lámerová, obidvaja trvale
bytom Kokava nad Rimavicou, Daxnerova 753/23, pozemok – zastavané plochy, parcela registra C číslo 9905/4 vo
výmere 23 m2 v cene 5,00 €/m2.
- Dagmar Plichtová, rod. Gaštanová,
trvale bytom 050 01 Revúca, Jasná
777/6, pozemok – zastavané plochy,
parcela registra C číslo 9905/5 vo výmere 36 m2 v cene 5,00€/m2.
9. Východiskové ceny za prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve
obce s účinnosťou od 1.1.2017, upravujúce prílohu č. 1 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, ktoré tvoria prílohu
tohto uznesenia.
10. VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa
materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území Obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2017 - bez pripomienok.
11. VZN č. 4/2016 o poplatku za komunálny odpad na území Obce Kokava
nad Rimavicou s účinnosťou od
1.1.2017 - bez pripomienok.
12. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu programového rozpočtu
Obce Kokava nad Rimavicou na rok
2017 a viacročného rozpočtu na roky
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2018 – 2019, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou.
13. Rozpočet Obce Kokava nad Rimavicou a programový rozpočet na rok
2017, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou na prenesené
a originálne kompetencie ako vyrovnaný:
v príjmovej časti vo výške: 1 759 395
EUR
vo výdavkovej časti vo výške: 1 759 395
EUR
a viacročný rozpočet na roky 2018 2019 ako nezáväzný - bez výhrad.
14. Rozpočet Základnej školy s MŠ
v Kokave nad Rimavicou na rok 2017,
ktorý je súčasťou rozpočtu Obce Kokava nad Rimavicou vo výške 648 510 €,
z toho na prenesené kompetencie vo
výške 457037,00 € , na originálne kompetencie vo výške 191473,00 € a na
roky 2018-2019 ako nezáväzný – bez
výhrad.
15. Plán hlavných úloh a kontrolných
akcií hlavného kontrolóra na I. polrok
2017 - bez pripomienok.
16. Na základe návrhu OR a po odsúhlasení starostom obce, v zmysle čl. 2,
odst. 6) Zásad o odmeňovaní poslancov
OZ v Kokave nad Rimavicou - mimoriadnu odmenu pre každého poslanca
OZ za rok 2016 vo výške 140,00 € a na
návrh starostu obce členom Obecnej
rady 200,00 €.
C/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme
a lehote zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
- VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa
materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území Obce Kokava nad Rimavicou na rok 2017
- VZN č. 4/2016 o poplatku za komunálny odpad na území Obce Kokava nad
Rimavicou
- Rozpočet a programový rozpočet
Obce Kokava nad Rimavicou na rok
2017 a viacročný rozpočet na roky
2018-2019, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ na
prenesené a originálne kompetencie
T: ihneď po dobu 15 dní
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií
OZ a interpelácie poslancov OZ
T: na najbližšej porade vedenia obce
Za správnosť: Siheľská Veronika
Upravila JK

Strana 4

Kokavské zvesti

február 2017

i ľuďom z blízkeho či vzdialenejšieho okolia spríjemniť všetky
chvíle, ktoré život prináša.
Rok 2016 bol na občianske obrady bohatý. Veríme, že v roku
Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ v Kokave nad Rimavi2017 tomu nebude inak a podarí sa nám našu členskú základňu
cou tak ako po predchádzajúce roky i v roku 2016 pracoval
rozšíriť. Budeme veľmi radi, keď opäť nájdeme nových mlaa snažil sa svojou činnosťou občanom
dých ľudí, ktorí sa tejto práci budú venopripraviť čo najpríjemnejšie chvíle.
vať (detských recitátorov, speváčky,
Počnúc uzavretiami manželstva tak
varhanistky, rečníkov i recitátorky).
v obradnej sieni, ale i mimo nej, ďalej
uvítania detičiek do života, až po tie
Prehľad občianskych obradov v roku
najsmutnejšie obrady - rozlúčky so zo2016
snulými.
- uvítania detí do života 11 (spolu uvítaAj v roku 2016 ZPOZ okrem bežných
ných detí 16)
obradov uskutočnil „Deň učiteľov“, kde
- uzavretie manželstva 9 (4 mimo obradboli privítaní všetci pedagógovia
nej siene - Penzión Močiar)
a pedagogickí pracovníci ZŠ a MŠ
- deň učiteľov 1
v našej obci. Dovolili sme si pozvať na
- rozlúčka so ZŠ 1
zlaté a strieborné svadby občanov našej obce, ktorí na naše
- Október- mesiac úcty k starším 1
pozvanie reagovali veľmi pozitívne. Ocenili našu snahu
- účasť na krajskej prehliadke ZPOZ 1
a s radosťou skonštatovali, že nezabúdame ani na nich. Rozlúč- účasť na celoslovenskej prehliadke ZPOZ 1
ka žiakov so ZŠ, ktorí opúšťali svoje školské lavice po devia- pamiatka zosnulých 1
tich rokoch, je už dlhoročnou tradíciou,
- občianske pohreby 24
ktorú rok čo rok organizujeme
s potešením. Október je „mesiacom úcty
Informácia o členoch ZPOZ v roku 2016:
k starším“ a pri tejto príležitosti sme
 Ing. Ján Chromek - starosta obce, sobáprivítali najstarších občanov našej obce.
šiaci, rečník
Možno by niekto neveril, akí vedia byť
 Anna Šuleková - sobášiaca, rečníčka,
75-roční, 80,85,90 či starší ľudia vďační,
recitátorka, predsedníčka ZPOZ, vedenie
keď si na nich spomenieme a vyjadríme
PK (pamätnej knihy)
im našu vďačnosť a úctu. Medzi tie
 Zuzana Lásková - matrikárka, organizásmutné chvíle, ktoré sprevádzajú život
torka, recitátorka, garant ZPOZ
každého človeka, patrí i pietny akt „pa Zuzana Gibalová
- varhanistka
miatky zosnulých“. Všetky rodiny, ktoré
v priebehu roka stratili svojich drahých blízkych, boli na tento  Ing. Silvia Švingálová - varhanistka, speváčka
pietny akt pozvané a vo veľkom počte sa ho zúčastnili. Prácou  Silvia Halajová - speváčka
ZPOZ sú i výročné, jubilejné či pozdravné relácie v miestnom  Marcela Vývleková - speváčka
rozhlase, a to pri príležitosti výročia úmrtia, ale i pri životných  Samuel Žúdel - detský recitátor
jubileách či vianočných sviatkoch. Svojou prácou sa ZPOZ  Martina Severíniová - detská recitátorka
v Kokave nad Rimavicou snaží svojim obyvateľom, ale
Bc. Zuzana Lásková, matrikárka
Foto: J.Spišiak

Úspechy
žiakov
na
súťažiach
a olympiádach
Školský rok sa prehupol do svojej druhej
polovice. Žiaci dostali hodnotenie svojej
práce a snaženia sa. No nielen známky,
ale aj účasť a umiestnenia na súťažiach
a olympiádach hovoria o usilovnosti
našich žiakov. Pochváľme aspoň najšikovnejších, ktorí sa umiestnili na prvých
miestach.
Okresné kolo súťaže v cezpoľnom behu:
1. miesto Milan Chovan 8.B trieda, postup na kraj
2. miesto Katarína Chovanová 8.B
Futbal COCA COLA CUP:
1. miesto, postup do krajského kola
Okresné kolo v basketbale:
1. miesto dievčatá, postup na región
3. miesto chlapci
Olympiáda slovenského jazyka:

3. miesto Terézia Kantorová 9.A
Olympiáda anglického jazyka
2. miesto Kristián Ridzoň 8.A
3. miesto Veronika Porubiaková 7.B
Technická olympiáda
3. miesto Jakub Jánoš
Streľba zo vzduchovky okresné kolo:
3. miesto Linda Skruteková 7.A
V druhom polroku nás čakajú regionálne
a krajské kolá súťaží a okresné kolá
predmetových olympiád z matematiky,
geografie, fyziky, biológie, ako aj športové súťaže vo volejbale a ľahkej atletike.
Veríme, že naši žiaci budú aspoň tak
úspešní ako doteraz.
Čo nás čaká okrem učenia?
Škola je nielen „učením živá“, ale aj
množstvom školských či mimoškolských

aktivít, ktoré vyplývajú z učebných osnov alebo sa organizujú pre žiakov
v spojitosti s regionálnymi tradíciami či
významnými svetovými dňami. Najbližšie našich žiakov čaká lyžiarsky výchovnovzdelávací výcvik v lyžiarskom stredisku Krahule a v jarných mesiacoch škola
v prírode pre žiakov 3. a 4. ročníka
v Rajeckých Tepliciach.
Z tradičných aktivít pripravujeme fašiangový karneval, aktivity ku Dňu vody,
Dňu Zeme a Dňu mlieka. Pre žiakov
druhého stupňa sa pripravuje zábavnovzdelávací kvíz o ľudských právach.
Hoci je prvý jún ešte ďaleko, už teraz
premýšľame nad programom, ktorý by sa
deťom páčil a pobavil ich.
Nuž aj taká je škola – zábavná a poučná.
Mgr. Janka Gondová, riad. ZŠ s MŠ
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S batôžkom kníh, palicou v ruke
a najčastejšie oblečeného do rimavského
kroja – tak ho stretávali ľudia pred vyše
storočím na jeho potulkách po rodnom
kraji, ale i po iných stoliciach. Poznali
ho veľkí aj malí vo väčších i celkom
malých dedinách. Bol priateľom všetkých dobrých ľudí. Chodil v temnotách
a roznášal svetlo.

Matej Hrebenda sa narodil 10. marca
1796 v Rimavskej Píle. Ako desaťročnému mu zomrela matka a otec sa o deti
nedokázal postarať. Už vtedy, ako malý
chlapec začal strácať zrak. V deviatom

roku už večer pri svetle čítať nemohol,
v pätnástom roku už ani vo dne. Sám vo
vlastnom životopise napísal: „Lásku ku
knihám som získal už v detstve a nikdy
som sa jej nevzdal. Ale čo mi bolo ukrátené na zraku, to mi bolo vynahradené
na pamäti.“
Literatúra sa stala zdrojom jeho obživy.
Z chorého chlapca sa stal najskôr mendík – pomocník v ľudovej škole a fare,
neskôr dedinský hlásnik, ktorý písal
príležitostné a gratulačné veršovačky.
Nakoniec bol predajca kníh, ktorý putoval po celej monarchii. V roku 1816 bol
mendík, potom hlásnik v Kokave. 20.
januára 1825 vstúpil do manželstva.
Manželskou sa mu stala dcéra kokavských pastierov Zuzana Gabaj. Sobáš sa
konal v kokavskom chráme. V obecnej
kronike je zaznamenané, že bol mendík,
potom hlásnik a napísal 200 veršov na
2330 stranách. 9. augusta 1831 mu na
choleru zomrela manželka, s ktorou žil
šesť a pol roka. Spolu mali syna Šimona
Mateja, ktorý sa narodil 28. októbra
1826, a dcéru Julianu, narodenú 29.
mája 1829.
Neskoršie ako hlásnik pôsobil aj v iných
gemerských obciach. Druhýkrát sa oženil s Annou Choljavou. Obidvaja postihnutí, on slepý a ona chromá, ale boli
šťastní a spokojní. Nič nemali a nič im

Dňa 26.1.2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO
SZPB v Kokave nad Rimavicou. ZO má 38 väčšinou starších
členov. Predseda ZO vo svojej správe zhodnotil činnosť za
rok 2016.
V januári sme sa zúčastnili pietneho aktu pri príležitosti oslobodenia obce Červenou armádou. V máji bolo uskutočnené
kladenie vencov so spomienkou na ukončenie vojny. Po pietnom akte sa konala slávnostná členská schôdza s podaním
občerstvenia v Klube dôchodcov. Prvoradý cieľ našej ZO je
spolupráca so ZŠ v Kokave nad Rimavicou pri formovaní
mladej generácie, ktorá je ovplyvňovaná prostredníctvom
médií rôznymi „pseudohistorikmi“. Naša krajina môže byť
právom hrdá na svoju históriu. Vystúpením v SNP ukázala
celému svetu, že aj malý národ dokáže hrdinsky bojovať za
svoju slobodu, za svoje sebaurčenie v Európe. Po dohode s
vedením ZŠ sa žiaci vo väčšej miere zúčastnili na pietnych
aktoch v obci. V júni sme zorganizovali zájazd do Múzea SNP
v B. Bystrici v zložení 24 žiakov vyšších ročníkov ZŠ a 24
členov SZPB. Cestou do B. Bystrice sme položili kytice vďa-

nechýbalo.
V roku
1833
si
postavili
domček
v Hačave.
Naďalej
chodil po
Slovensku,
bol
aj
v Prahe,
Pešti, Viedni a na Dolnej zemi. Na cestách zachraňoval staré knihy, pričinil sa
o budovanie knižníc. Matici slovenskej
daroval 16 zväzkov cenných kníh, neskoršie ešte 10 zväzkov a niekoľko kalendárov. Gymnáziu v Revúcej, do ktorého vkladal veľké nádeje, venoval všetky úspory a celú svoju knižnicu.
Na cestách ho od roku 1842 sprevádzal
pomocník, ktorý aj zapisoval jeho zozbierané piesne a jeho verše. Tieto verše
nie sú známe ako napríklad Hviezdoslavove, ale dokázal ľuďom otvoriť oči
a nadchnúť ich pre čítanie, napriek tomu, že sám bol slepý.
História sa mu zato v roku 1955 odvďačila mesiacom knihy. Je zaujímavé, že
mesiac knihy zostal, ale už málokto vie,
že toto podujatie na podporu čítania a
predaja kníh malo a má pripomenúť
Mateja Hrebendu – Hačavského (10.
marec 1796 – 16. marec 1880).
Spracovala: Alena Lančoková

ky na cintoríne padlých vojakov Tlstý Javor, na cintoríne
obetí 2. svetovej vojny v Čiernom Balogu a pri pamätníku
umučených v Nemeckej. 6. septembra sa pre starších žiakov
uskutočnila prednáška historika a lektora múzea v Lučenci p.
Chrastinu na tému 2. svetová vojna a priebeh SNP v Kokave
nad Rimavicou. Po prednáške sa uskutočnilo kladenie vencov
k pamätníku hrdinov pri príležitosti 72. výročia SNP, na ktorom sa zúčastnilo spolu až 120 žiakov a občanov. Koncom
mesiaca august sa členovia ZO podieľali na rekonštrukcii
pamätníka na Ujati. Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so
ZO SZPB v Utekáči pri organizovaní našich akcií. Nejde nám
len o spoluprácu medzi ZO, ale aj o celkovú spoluprácu občanov našich obcí.
Záverom by som chcel poďakovať za spoluprácu, ako aj za
finančnú pomoc OÚ v Kokave nad Rimavicou a tiež členkám
ZPOZ v Kokave nad Rim. za kultivovaný prednes príležitostných básní na pietnych akciách v parku hrdinov.
Pavel Zdút – Šťastný, predseda ZO SZPB
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Od začiatku roka knižnica v spolupráci
so ZŠ usporiadala 42 akcií, na ktorých
sa zúčastnilo 685 osôb:
28.01.2016 sa konal kvíz pre 4. ročník k
oslobodeniu Kokavy pod názvom Poznáš svoju obec? Zúčastnilo sa jej 31
detí + 3 pedagógovia, súťažili 4 družstvá
po 4-och žiakov, všetci získali odmenu.
18.02.2016 knižnica spolu so školou
pripravila súťaž pri príležitosti Dňa
materinského jazyka pre 8. ročník. Súťažilo 12 žiakov, z ktorých najlepší 6
boli ocenení.

Od začiatku šk. roka chodili žiaci tretích
ročníkov do knižnice, kde čítali knihy a
zároveň súťažili o najlepšieho čitateľa.
Akcia vyvrcholila 1. a 2. júna 2016
kvízom o prečítaných knihách. Najlepšie
4 deti dostali pred Vianocami a aj teraz
knižné odmeny. V roku 2016 boli v
knižnici 13x, spolu to bolo 196 návštevníkov.
18.03.2016 sa konal maratón čítania so
siedmakmi (32 + 2 osoby). Pre víťazov
sme pripravili knižné ceny.
10.03.2016 sme s 1.B triedou robili
jarnú výzdobu k Veľkej noci (11 + 1).
Pri príležitosti marca - mesiaca knihy
prišli do knižnice 4 triedy, prváci a druháci (45 + 4 osoby).

Vyhlásili sme najlepšieho detského
čitateľa, stala sa ním Blahútová Betka,
ktorá prečítala 14 kníh v sledovanom
období január - marec, ako odmenu
dostala vecný dar.
1. a 2. apríla sa konala akcia Noc s Andersenom, prítomných bolo 10 detí + 3
dospelí:
Mgr. Lukašáková, Mgr. Škodová a ja.
21.4. 2016 pri príležitosti Svetového dňa
kultúrneho dedičstva sme spolu s etno-

Kokavské zvesti

logičkou pripravili pre tretiakov a štvrtákov výpravnú prezentáciu o slovenskom ľudovom umení. Prítomných bolo
64 žiakov + pracovníčka múzea.
7. 6. 2016 - špeciálna trieda (6 +1) bola
na návšteve v knižnici, kde si žiaci pozerali knihy.
10.8.2016 - Letný tábor z Hámra - regionálna hodina v našej obci. 37 detí + 2
vychovávatelia navštívili knižnicu za
účelom zozbierania regionálnych informácií.
22.9.2016 - piate ročníky - metodická
hodina: Knižnica a jej funkcia (28 + 2)
13.10.2016 - čítanie rozprávok so 4.
triedou (12 + 1)
14.10.2016 - čítanie rozprávok so 4.
triedou (11 + 1)
21.10.2016 - čítanie rozprávok so 4.
triedou (12 + 1)
3.11. 2016 - čítanie rozprávok so 4.
triedou (14 + 1)
4. 11. 2016 - čítanie rozprávok so 4.
triedou (14 + 1)
10.11. - 11.11. čítanie rozprávok so 4.
triedou (26 + 2)
15.11.2016 - beseda s J. Banášom (29
účastníkov)
24.11. 2016 - čítanie rozprávok so 4.
triedou (15 + 2)
21.12.2016 - kalendárne zvyky a tradície
(48 + 4)

V tomto období sa znova zaevidovalo
271 čitateľov
návštevníci 3041
výpožičiek 6 159, z toho prolongácií 2
832
Tržba
za registrácie: 101,70 €
za upomienky: 66,30 €
za výpožičky: 441,75 €
za internet: 107,76 €
za prefocovanie: 151,55 €
za časopisy: 14,10 €
iné, MVS, straty: 78,04 €
Spolu: 961,20 €
Text a foto: A. Murínová
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Pod týmto názvom sa v MĽK konal
kvíz, ktorý je venovaný výročiu oslobodenia našej obce od fašizmu. Kvízu sa
zúčastnili žiaci 4. A, B triedy (spolu 28
žiakov). Súťažili v 7 družstvách po 4
žiakoch.
Umiestnenie:
1. Ďurian, Skrutek, Krištofová, Bambura
- 4.A
2. Sojková, Sendreiová, Ikheloufi, Stieranka - 4.B
3. Kirajnová, Oláhová, Beňušová, Radičová - 4.A
4. Murínčeková, Dekan, Radič, Radičová - 4.B
Tieto družstvá boli aj vecne odmenené.
Je to súťaž, pri ktorej deti musia poznať
nielen históriu, ale aj súčasnosť svojej
obce.

Kvíz sa uskutočnil v spolupráci s Mgr.
Struhárikovou a Mgr. Liptákovou, ktorým za spoluprácu ďakujeme.
Text a foto: A. Murínová

Miestna ľudová knižnica v Kokave
nad Rimavicou
oznamuje občanom, že vďaka FONDU NA PODPORU UMENIA zakúpila 95 nových titulov v hodnote 1000 €,
ktoré je možné zapožičať si v knižnici.
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SCHILL Robert – 70. výročie nar. (14.2.1947 Kokava nad
Rimavicou) – amatérsky fotograf, člen Okresného štúdia
AMFO pri NOS v Lučenci. Fotografovaniu sa začal venovať
v r. 1975. Od roku 1978 sa zúčastňoval okresných, krajských

a celoštátnych výstav amatérskej fotografie nielen doma, ale
aj v zahraničí (Maďarsko, Nemecko, Poľsko). Držiteľ mnohých ocenení.
Robert Schill hovorí:
„S fotografovaním som vážnejšie začal v roku 1975 a od roku
1978 som sa zúčastňoval aj fotografických výstav. Fotografia
sa tak stala mojím koníčkom, ktorý ma drží dodnes.
Na tom, že som fotografovať vôbec začal a že som sa fotografiou začal váž-nejšie zaoberať, má najväčšiu zásluhu kokavský rodák, fotograf pán Štefan Repčok, ktorý mi ako prvý
vysvetlil a ukázal, čo to tá fotografia vlastne je, a naučil ma
vidieť veci tak, ako som ich dovtedy nevidel.
Jeho prostredníctvom som sa tiež zoznámil s mnohými vynikajúcimi fotografmi vo vtedy veľmi známom a úspešnom
stredoslovenskom AM-FOKLUBe, ktorého členom som sa
neskôr stal.
Vynikajúcich ľudí, fotografov, ktorých som pri práci s fotografiou spoznal, bolo veľmi veľa a určite by som ich ani pri
najlepšej vôli nedokázal všetkých vymenovať.
Fotografoval som vždy za daného osvetlenia, bez prisvetľovania alebo nebodaj blesku, a keďže som fotografoval z ruky
a bez statívu, často som používal citlivejšie filmy aj na fotografovanie krajiny.
Po nafotení niekoľkých filmov potom nasledovala tá radostná
a aj najnapínavejšia časť práce pri vyvolávaní filmov a neskôr
pri zväčšovaní fotografií v tmavej komore, v mojom prípade
panelákovej kúpeľni. Samozrejme, že nie z každého nafotografovaného políčka filmu vznikla výstavná fotografia, niekedy sa darilo viac, niekedy menej.“
JK
Foto: M. Abelovský
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Miroslav Moncoľ sa narodil 27. februára 1957 v Hnúšti. Je
ženatý, manželka Milka, s ktorou má dve deti – dcéru Martinku a syna Mateja. Spolu sa tešia z troch vnúčat. Tento rok sa
dožíva významného životného jubilea – 60 rokov. My mu
prajeme veľa pevného zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti
v kruhu svojich najbližších. Nech rozdáva krásu ľudového
umenia ešte veľa rokov.
Miro Moncoľ sa aktívne zapojil do folklórneho diania
v Kokave n/R. ešte v ZDŠ. Ako 10- ročný začal tancovať
v DFS Kokavan, neskôr pôsobil v mládežníckom súbore Kokavan, v súčasnosti sa venuje folklóru vo folklórnej skupine
ako tanečník, spevák a inštrumentalista. Jeho najobľúbenejšími nástrojmi, na ktorých nielen hrá, ale ktoré si sám aj vyrába,
sú fujara a drumbľa. Je jedným z popredných výrobcov tohto
hudobného nástroja na Slovensku. Miro je zručný človek,
zdobí kožené opasky a kapsy, vyrába pracky. Mosadz sa pod
jeho rukami mení aj na blanciare či spony do vlasov pre dievčatá.
Skutočným unikátom je však kokavská pracka na opasok. Je
cifrovaná najviac zo všetkých. Chcete vedieť, prečo sú na nej
hady a ako vznikajú poctivé ornamenty na opaskoch
a prackách?
M. Moncoľ hovorí: „Hady sú z pastierskej mytológie ako
ochrancovia stáda, ale aj príbytku. Tieto ornamenty vznikajú
rytím, razením, ale aj pilovaním do mosadze. Okrem toho, že
to zdobím, si sám vyrábam aj všetky nástroje na túto výrobu:
rydlá, razníky a rôzne iné pomôcky aj na rezanie kože.“
Kokavská pracka je skutočným skvostom medzi slovenskými
ľudovo-umeleckými šperkami. Takto sa vyjadril jeden
z najstarších ľudových výrobcov a hodnotiteľov na Slovensku, pán Jozef
Lenhart
z Bojníc (vyrobil opasky
a pracky aj pre
náš súbor).
M. Moncoľ je
členom
kokavského tria
fujaristov,
pokračovateľa
prvého skupinového
zoskupenia fujaristov, ktoré
vzniklo práve
v Kokave nad
Rimavicou, vtedy v časti Utekáč, a boli to slávni Kubincovci.
V ich práci pokračujú súčasní fujaristi Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav Moncoľ. Všetci traja sú držiteľmi najvyššieho
ocenenia na Slovensku – Ceny Dr. Ladislava Lenga za interpretáciu a výrobu ľudových hudobných nástrojov. Kokavskí
majstri vkladajú do výroby svojich nástrojov celé svoje srdce
a bohaté životné skúsenosti. V ich interpretácii znejú piesne
z Kokavy nad Rimavicou a blízkeho okolia na mnohých folklórnych festivaloch.
Jana Krotáková
Foto: archív M. Moncoľa
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Hromnice
Ktovie, či je ešte taký deň v roku, ku
ktorému sa viaže toľko ľudových pranostík, ako je 2. február. Aj keď v súčasných kalendároch patrí tento deň
menám Erik, Erika, tradične je druhý
február zviazaný so sviatkom, ktorý má
korene v predkresťanskej, staroslovanskej kultúre a je známy ako Hromnice.
Na Hromnice o hodinu více - to je hádam najzákladnejšia a najznámejšia
charakteristika tohto dňa. A treba dodať,
že aj najnespochybniteľnejšia, pretože
krátenie nocí je úkaz, ktorý pozorujeme
všetci, prinajmenšom aspoň tí, ktorí ráno
vstávame pred siedmou a tešíme sa, že
už nie je taká tma.
Ďalšie pranostiky sú také ako všetky
ľudové pranostiky - raz sedia, inokedy
nie. Väčšina z nich prorokuje, že ak je
na Hromnice poriadna, tuhá zima, znamená to skorý príchod jari a pekné leto,
a naopak, teplé Hromnice veštia studenú
jar a zlú úrodu. Napríklad:
Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
Keď sú na Hromnice veľké chumelice,
veselo si puká sedliak zo svetlice.
Keď slnko svieti na Hromničku, zbieraj
slamu na chodníčku.
Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje
napije, tak v marci zmrzne.
Radšej vidí bača na Hromnice vlka v
košiari ako sedliaka v košeli.
Keď sú tiché, teplé Hromnice, budú
búrlivé a snežné Kvetnice.
Keď sú na Hromnice snežné povetrnice,
objaví jar skoro usmievavé líce.
Iné hromničné pranostiky sa obmedzujú
len na konštatovanie, že Hromnice sú
začiatkom konca zimy.
Prešli Hromnice, koniec sanice.
Hromnice, zimy polovice.
Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy
více.
Fašiangy
Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch
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kráľoch a končí v utorok pred popolcovou stredou.
V tomto čase, keď na poli nebolo čo
robiť, užívali si ľudia predchádzajúcich
generácií čas, ktorému sa hovorilo fašiangy. Vo viacerých etnografických
záznamoch sa spomína mnoho krajovo
sa líšiacich zvykov. Fašiang býval o
dosť hlučnejší a odviazanejší než dnes.
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa
pred pôstom). V Česku sa toto slovo
zachovalo ako masopust, na Slovensku
sme však neskôr prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy), zo slova vastschane, čo znamená asi posledné čapovanie.
V tomto pochmúrnom čase, keď
nebolo na poli čo robiť, využíval
sa tento čas fašiangov na rôzne
zábavy. Keďže prasatá boli už
dosť dorastené, bývali zabíjačky. Bolo dosť mäsa, preto sa
odbavovali i svadby.
Fašiangové masky
Pred negatívnymi silami ochrániť a zabezpečiť úrodný rok a
plodnosť hospodárskych zvierat
mali i masky, ktorých vzhľad
poväčšine prechádzal z generácie na generáciu. Zábavy si pri tom užili
tiež dosť. Najtypickejšou maskou bol
Turoň, predstavujúci silu zeme, symbol
zdravia, vitality, plodnosti (doteraz je
symbolom sily zemského živlu v slnečnom horoskope býk). Fašiangy boli
podľa zvykov a obyčajov najbujarejšie
obdobie z celého roka. Ľudia očakávali,
že sa skončí zima a príde jar. Obliekali
sa do masiek, ktoré mali okrem zábavy
aj ochranný význam, mali chrániť pred
zlom.
Masky majú hlboký psychologický
význam. Tým, že nám berú tvár, identitu, oslobodzujú nás od konvencií. Sme
anonymní, a tým pádom nie sme zodpovední za nič, čo spravíme. Z toho žije i
súčasná internetová chatová
(četová) ľahkovážna komunikácia, na ktorú naletia hlavne
naivní ľudia. Ak vás teda už
trápia zimné tmavé večery,
oblečte si masku a dajte zbohom depresii. Veď za dverami
je jar.
Fašiangové masky boli najmä
zvieracie a vyzerali hrôzostrašne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu
moc a ľudia verili, že démoni
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a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich
obťažovať. Kedysi nesmel chýbať Turoň, medveď, vlk. Dnes sa poväčšine aj
muži prezliekajú za ženy a naopak. V
maskách sa vždy zvýrazňujú atribúty
výzoru, charakteru alebo zlozvykov
opačného pohlavia. Fašiangové obchôdzky sprievodu dedinou mali rituálny priebeh. Ich významom bolo dobrorečenie, dobrožičenie pre navštívený
dom. Želalo sa, aby sa darilo po zdravotnej aj hospodárskej stránke. V prvej
polovici 20. storočia k maskám pribudol
aj vojak so šabľou a práve na túto šabľu
napichovali gazdiné potravinové podarúnky pre masky. Každá obec má svoje
tradičné vinšovačky a masky na dvore
domu nikdy nezabudli domácich vyzvŕtať. V sprievode nechýbal ani ľudový
zabávač, ktorý zábave udával tempo.

Fašiangy a my
Jedlo
V domoch sa pieklo mäso, slaninka s
klobáskou, varila huspenina, vyprážali
šišky a fánky. Bolo zvykom riadne sa
najesť pred obdobím pôstu. Typické boli
aj obchôdzky v maskách, kde mládež
získavala jedlo, z čoho sa potom niečo
spoločne pripravilo. Niekde sa všetko
odnieslo na priadky, kde dievčatá pripravili pohostenie.
Koniec Fašiangov a následný pôst
Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred popolcovou stredou. Fašiang
končil pochovávaním basy. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné
nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba. Pre všetkých kresťanov
je 40-dňový pôst obdobím stíšenia, pokánia, v ktorom sa snažia o prehĺbenie
viery v Boha a lásky k blížnym.
Fašiangy sú zároveň príležitosťou pre
tradičné kultúrno-spoločenské stretnutia
a deti v tomto období obľubujú karnevaly. V niektorých vidieckych lokalitách si
záver fašiangov dodnes zachováva svoju
špecifickú atmosféru. Napríklad aj pochovávanie basy zostáva stále živou a

Strana 9
obľúbenou tradíciou, niekde sa vykonávajú, i keď už v redukovanej forme,
obchôdzky po dedine, s maskami i bez
nich. Čo by sme si teda mohli z fašiangových tradícií preniesť do dnešnej
doby? Fašiangové obchôdzky mali význam aj v tom, že sa domu vinšovalo
dobroprianie: „Dajže, Bože, dobrý deň,
aby vás nestihla povodeň.” „Bodaj by
vám zdravie slúžilo a nie sucho, ale
dážď pole rosilo.” „Láska a zmierlivosť
nech je váš stály hosť.”
Ak sú už fašiangové sprievody a záverečné oslavy fašiangov v mnohých regiónoch len spomienkou, mohli by sme
si aspoň medzi sebou popriať dobro,
dobrú úrodu a svornosť nielen v rodinnom kruhu, ale tiež v celej spoločnosti.
Popolcová streda
Po rušných fašiangoch nasledovala popolcová streda, ktorou a začínal štyrid-
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sať dní trvajúci veľký pôst. Nebola zasväteným dňom, kto však nebol hatený
nejakou súrnou prácou, pokladal si za
svoju povinnosť zájsť v ten deň do kostola na popolec. Názov dňa "popolcová
streda" pochádza zo zvyku páliť palmy,
u nás bahniatka z Kvetnej nedele minulého roka. Takto získaný popol sa potom
používa pri bohoslužbe popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom
na čelo. Tento symbol sa vzťahuje na
blízkovýchodnú tradíciu našich predkov,
čiže sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Stále je
zvyk hovoriť, keď človek urobí chybu,
že si teraz "sype popol na hlavu", aby
napravil, čo spôsobil a pokazil, a vyprosil si tak od Pána Boha odpustenie.
Podľa starého zvyku pozostávala popolcová streda z nejakej pôstnej polievky a
z cestovín s makom („válkov“, čiže

Z Kultúrneho kalendára v Kokave n/Rim. na rok 2017 vyberáme:
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ
OSN) vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj.
Predsedníctvo Matice slovenskej vyhlásilo rok 2017 za Rok
Jozefa Miloslava Hurbana, nakoľko si v tomto roku pripomenieme 200 rokov od narodenia tejto výnimočnej osobnosti
našich národných dejín.
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šúľancov). Zbožnejšie ženičky zjedli až
večer niečo na zahnanie hladu.

V období po popolcovej strede sa už
neorganizujú žiadne zábavy a podľa
kresťanských tradícií sa má vtedy človek
pripraviť fyzicky aj duševne na jeden z
najdôležitejších sviatkov - Veľkú noc,
ktorú toto vierovyznanie spája so vzkriesením Ježiša.
-JKFoto: P. Vranský, internet

ky – tzv. „Muránske artikuly“( na ktorých bola pravdepodobne najstaršia pečať obce, kde sú znázornené tri gátrové píly),
čím potvrdili príslušnosť celej obce k reformácii
15.2.1996 – bol odhalený erb Kokavy na budove Obecného
úradu
20.2.1914 - sa narodil v Kokave Pavol Zajac - učiteľ, folklorista, dlhoročný vedúci DFS Kokavan, zomrel 10.2.2000
v Hnúšti, pochovaný je v Kokave
20.2.1859 - sa narodil v Kokave Ondrej Radič - hudobník,
tvorca Vrchárskej nálady, viedol vlastnú hudobnú cigánsku
školu, zomrel 29.7.1923 v Kokave, kde je aj pochovaný, obec
Kokava mu dala spraviť v roku 2008 náhrobný kameň
20.2.1972 – zomrel MUDr. Xaver Rybárik, pochovaný je
v Kokave. Ako lekár pôsobil v Kokave a v Utekáči, ako prvý
mal vo svojej ordinácii röntgen, narodil sa 11.12.1921
v Černíku. Písal aj divadelné hry a inú prózu
21.2.1847 - sa narodil v Kokave Karol Knöpfler, sklársky
podnikateľ
24.2.1887 - sa narodil v Klenovci baťko Ján Výrostek, posledný evanjelický učiteľ, kantor, kronikár obce, osvetový
pracovník, spoluzakladateľ organizovaného folklóru v Kokave
v r. 1933, zomrel v Košiciach 9.3.1965, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou

Február
3.2.1919 – sa odohralo v Kokave prvé ochotnícke divadelné
predstavenie po zániku Rakúsko-Uhorska
6.2.1930– sa narodil v Kokave Ján Petrenka, prof., Ing., rektor
VŠE v r.1990-91, teraz profesor Ekonomickej univerzity
6.2.1948 - sa narodil v Rimavskej Sobote Pavol Bútor, folklorista, tanečný choreograf, vedúci FS LIPA od r. 1975 (predtým Dimitrovec), detstvo prežil v Kokave, zomrel náhle
5.7.2013 v Bratislave, pochovaný je v Kokave
8. 2.1993 - prijatie SR za člena UNESCO
Podujatia:
14.2. - Deň svätého Valentína MKS
Deň zamilovaných
28.2. – fašiangová pochôdzka ma15.2.1857 - sa narodil v Betliari
siek po obci
Samuel Bancík - senior ev. a. v.
MĽK
cirkvi, farár v Kokave v r.189024.2. - Medzinárodný deň materin1925, mal veľkú zásluhu na výského jazyka - II. stupeň - kvíz zo
stavbe nového ev. kostola po požiaSJ, čítanie 4. ročníkov každý týžri v r.1911, zomrel 22.6.1925 v
deň súťaž Osmijanko
Kokave, kde je aj pochovaný
ZO SZZP - 10.2. – fašiangový
15.2.1596 – podpísali predstavitelia
pampuškový večierok v kult. dome
Kokavy v miestnom chráme vyhláKlub dôchodcov – 22.2. – ukončesenie, ktorým sa zaväzovali dodrnie fašiangov s pampuškami
žiavať evanjelické vieroučné článMS SČK - 4.2. - ples s hudobnou
skupinou AKCENT
Základná škola - lyžiarsky výcvik - 7. ročník, karneval
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Materská škola - detský karneval
Ev. a. v. cirkev - detský maškarný fašiangový ples na fare
Urbárska a pasienková spoločnosť - 25.2. - valné zhromaždenie
TJ- nohejbalový oddiel – turnaj o Pohár starostu obce
Poľovnícke združenie KOKAVA I. a DIEL - výročná schôdza
MO Slovenského rybárskeho zväzu - výročná schôdza
Turistický oddiel – Vysoké Tatry - Hrebienok
Kokava n.R.-Sedlo Chorepa-Bodnárka-Sinec- Kokava n.R.
Marec
- Mesiac knihy, Mesiac internetu, Medzinárodný mesiac
vtáctva
7.3.1923 – sa narodil v Kokave Pavel Piliarik – Bučko, sólový
spevák kokavských ľudových piesní, ktoré nahral na gramoplatne, tanečník vo folklórnej skupine, zomrel 29.3.1963
8.3. - Medzinárodný deň žien, Deň ženských práv a medzinárodného mieru (OSN), Svetový týždeň žien
8.3.1921 - sa narodil v Tisovci Viktor Matula, plukovník,
partizán, vojenský atašé v Moskve, zomrel 2.7.1990 v Kokave, kde je aj pochovaný
12.3. - Celosvetový ekumenický deň modlitby
15.3.1937 - sa narodil v Kokave Richard Kafka - vedúci závodu na výrobu hliníka a technický riaditeľ a.s. v Žiari nad
Hronom, zomrel 4.8.2015 v Žiari n/Hronom, kde je aj pochovaný
20.3.1893 - narodil sa v Kokave, osada Cisársko, Ján Račák,
zakladateľ a jediný tajomník Rímsko-katolíckej jednoty na
Slovensku so sídlom v Kokave.
Zomrel 20.4.1980 v Kokave, kde je
aj pochovaný
20.3. - prvý jarný deň, jarná rovnodennosť (deň a noc sú rovnako
dlhé)
23.3.1912 - položený základný
kameň ev. kostola po zhorení
26.3.1952 - sa narodil v Rimavskej
Sobote Vladimír Pener, MUDr., do
18-teho roku života žil v Kokave,
teraz lekár Fakultnej nemocnice
Neurologickej kliniky v Bratislave,
lekár futbalovej reprezentácie SR
Podujatia:
MKS
8.3. – rozhlasová relácia ženám
19.3. – profesionálne divadelné predstavenie pre deti PACI
PAC
MĽK
- návštevy žiakov v Mesiaci knihy - metodické hodiny, príp.
podľa požiadavky,
- čítanie štvrtých ročníkov každý týždeň, Osmijanko
- maratón čítania pre II. stupeň
- vyhlásenie najlepšieho detského čitateľa k Medzinárodnému
dňu detskej knihy (2.4.)
Klub dôchodcov
15.3.- výročná schôdza
Základná škola
Hviezdoslavov Kubín
podujatie k svetovému Dňu vody
MS SČK
23.3. – mobilný odber krvi v Kokave n/Rim.
Turistický oddiel
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Hradová
Otvorenie turistickej sezóny - Kokava-Farkaška-Močiar-DielKokava
Apríl
Apríl - Mesiac lesov
- Mesiac multikultúrnej komunikácie
- Mesiac uvedomenia si stresu
12.4.1866 - zomrel v Kokave Štefan Pekár, evanjelický farár,
senior, publicista, zakladajúci člen Učenej spoločnosti malohontskej. Pochovaný je v Kokave, kde pôsobil v r.1832 - 1866
14.4. – Veľký piatok
15.4. – Biela sobota
16.4. – Veľkonočná nedeľa
17.4. – Veľkonočný pondelok
15.4. – Deň narcisov, Deň boja proti rakovine
15.4.1708 - sa narodil v Tisovci Andrej Struhár, evanjelický
farár, náboženský spisovateľ, pôsobil v Kokave v r.17361780, kde aj zomrel 2.1.1780, pochovaný je v Kokave
22.4. - Deň Zeme
23.4.1949 - z MO SSM vznikla MO ČSM. Prvý predseda
Štefan Struhárik, posledný Pavol Haluka. ČSM pracovala v
obci do r.1969
24.4.1938 - sa narodil v Kokave Igor Kovačovič, folklorista,
tanečný choreograf, podpredseda MS, čestný občan Kokavy
nad Rimavicou
28. 4. 1986 - zomrel v Kokave - časť Utekáč, Salajka, Juraj
Kubinec, nestor slovenských fujaristov, zakladateľ prvého
fujarového tria na Slovensku, narodil sa 19.5.1890 v osade
Čechánky
29.4.1946 - bola v Kokave zriadená
Miestna osvetová rada, ktorej predsedom sa stal Štefan Bobro
Podujatia:
MKS
23.4. – koncert skupiny KOLLÁROVCI
HIOS Veľký Krtíš, NOS Lučenec
a MKS
28.4. – Krajský detský folklórny festival – krajská súťaž
MĽK
Vyhlásenie najlepšieho detského čitateľa k Medzinárodnému dňu detskej knihy (2.4.)
18.4.- Svetový deň kultúrneho dedičstva - prednáška o slov.
ľudovom umení, beseda so spisovateľom
ZŠ s MŠ – 12.4. Škola života – prvá pomoc
ZO SZZP - výročná schôdza
ZUŠ - triedny koncert
TJ – volejbalový oddiel mužov a žien
veľkonočný volejbalový turnaj – mix
Turistický oddiel - Látky – Bratkovica – Prameň Ipľa – Vrch
Drahová – Kokava n/R.,
Zbojská – Čertova Dolina
MO Slovenského rybárskeho zväzu
Preteky v lovení pstruhov
MS SČK
1.4. - burza letných športových potrieb a oblečenia
15.4. - Deň narcisov – celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine
ZO SZZP – výročná schôdza
-JKFoto: P. Vranský, E. Doricková
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Kalendár turistických podujatí Turistického oddielu v Kokave
nad Rimavicou
Január
Novoročný turistický pochod
Havrilovo-PerešCisárska hoľaSlopovo-Kokava
n.R.
Zdehynovo- Liešnica – Kokava
n.R.
Február
Vysoké Tatry Hrebienok
Kokava n.R.-Sedlo Chorepa-Bodnárka-Sinec- Kokava n.R.
Marec
Hradová
Otvorenie turistickej sezóny Kokava-Farkaška-Močiar-DielKokava
Apríl
Látky – Bratkovica – Prameň Ipľa – Vrch Drahová – Kokava
n.R.
Zbojská – Čertova Dolina
Máj
Klenovský Vepor
Jún
Veľká Fatra - výstup na Tlstú a Ostrú
Júl
Pieniny, Červený Kláštor, Staroľubovniansky hrad
August
Západné Tatry - Baníkov, Roháče
September
Západné Tatry - IX. ročník výstupu hasičov a policajtov
Október
Fabova hoľa
November
Martinský výstup na
Jaseninu (KokavaDiel-JaseninaChladná studňaLínia-FarkaškaKokava n.R.)
December
Luciin nočný výstup
na Farkašku
Termíny budú určené podľa podmienok a požiadaviek
a zverejnené na internetovej stránke obce Kokava nad Rimavicou.
Text a foto: Elena Doricková
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Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou srdečne
pozýva detičky na hudobno-zábavný koncert PACI PAC.
Uskutoční sa 19. marca 2017 o 16,00 hodine v Dome kultúry
v našej obci. Vstupné je 6€. Vstupenky si môžete zakúpiť
v kancelárii MKS alebo online na predpredaj.sk
PACI PAC predstavia svoj vynovený program pre deti.
Nebudú chýbať pesničky z ich prvého DVD a pridajú aj
novučičké z DVD - Pesničková encyklopédia. Urobíme si
spolu Vláčik, zaskáčeme si na Opicu, zadupeme na Slona,
zatlieskame si Ťapi ťap, zacvičíme si na Rozcvičku a vybláznime sa na ďalších chytľavých pesničkách PACI PAC.
Na záver sa spolu pofotíme a ako už býva u nás zvykom,
deti neodídu naprázdno.

KOLLÁROVCI
Miestne kultúrne stredisko srdečne pozýva občanov na koncert obľúbenej hudobnej kapely KOLLÁROVCI. Uskutoční
sa 23. apríla o 17,00 hodine v sále Domu kultúry v Kokave
nad Rimavicou. Vstupné 10€. Vstupenky s označením sedadiel si môžete zakúpiť v predpredaji v kancelárii MKS.
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých
talentovaných hudobníkov. Svojím hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i
za hranicami Slovenska. Ich živá hudba, temperamentný
spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru,
ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev, vyvolá nadšenie a dobrú
náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím
goralským temperamentom si získavajú priazeň u mnohých
fanúšikov. Nosným pilierom ich repertoáru je slovenská
ľudová pieseň, ktorá v ich prevedení dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. V
ich podaní si môžete taktiež vypočuť vlastné skladby z ich
autorskej dielne. Kollárovci majú vydaných 8 hudobných
CD a 4 DVD, ktoré by nemali chýbať ani u vás doma. Ročne
absolvujú množstvo koncertov a vystúpení. Zoskupenie
kapely tvoria šiesti členovia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové obsadenie: husle, kontrabas, soprán
a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie nástroje.
Príďte si vychutnať jedinečné vystúpenie temperamentných
Kollárovcov a zaspievať si s nimi ich najväčšie hity!
-JK-

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, kŕmitka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu , tel.0907181800
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Na začiatku nového roku 2017 sa poobhliadnime za rokom minulým a urobme
si stručnú bilanciu aj v našom klube.
Základ nohejbalového klubu v Kokave
nad Rimavicou tvoria nasledovní hráči:
Bambura J., Barto P., Beracko S., Brezina Š., Cvengroš P., Hronec J. st.,
Hronec J. ml., Hronec M., Poch
P., Šuniar J., Žilák Ľ. st. Títo
členovia sa v rámci svojich možností pravidelne stretávali v pondelok a štvrtok počas letných
mesiacov na multifunkčnom
ihrisku a v zimných mesiacoch v
telocvični základnej školy. V
rámci pravidelných turnajov
reprezentujeme našu obec nielen
v oblasti Gemera či Malohontu,
ale aj v Ponitrí a pod Tatrami.
Už tradične prvý turnaj v roku
organizuje náš klub pod záštitou
starostu obce. Tohto turnaja sa
celkom zúčastnilo 8 družstiev z Klenovca (2), Hradišťa (1), Vinodolu (2), Važca (1) a domáci (2 družstvá). V tomto
turnaji zvíťazil prekvapivo Važec, Kokava obsadila druhé a štvrté miesto.
Podobná zostava družstiev sa stretávala
aj na ostatných turnajoch. Klub mal
tento rok dosť problémov s vycestovaním na turnaje (dovolenky, choroby,
práca a pod.). Vynechali sme turnaj v
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Dobrej Nive a Vinodole. Mimo už spomenutého turnaja v Kokave sme sa zúčastnili turnajov v Klenovci, Hradišti a
vo Važci.
V krátkosti spomeniem ostatný turnaj vo
Važci, ktorý sa konal 26.11.2016, týždeň

po majstrovstvách sveta v nohejbale v
Brne. Silne obsadeného turnaja sa zúčastnilo až 9 družstiev. Zaujímavosťou
bolo, že na tomto turnaji hrali traja hráči,
ktorí pred týždňom reprezentovali na
MS Slovensko. Za Svit to boli bratia
Hulínovci (Igor a Marek), ligoví hráči
Košíc, a za Klenovec hosťoval reprezentant Milan Černota (Revúca). Prvenstvo
získal Svit pred Vinodolom, Kokava v
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zostave Bambura, Barto, Brezina získala
2 body a obsadila 8. miesto.
Najbližšie nás čaká vo februári jubilejný
X. ročník nohejbalového turnaja o Pohár starostu obce v Kokave nad Rimavicou. Verím, že sa ho, tak ako po iné
roky, zhostíme so cťou.
Tieto tradičné turnaje nie sú len o bodoch, víťazstvách či prehrách.
Ide tu aj o zábavu, stretnutia s
priateľmi. Schválne som
podrobne nerozoberal výsledky. Časť z nich bola hodnotená priebežne. Za tie roky
nášho účinkovania sme nazbierali množstvo trofejí,
ktoré máme vystavené v
bufete pri futbalovom ihrisku.
Nohejbal je pekný šport,
ktorý sa dá realizovať od
najmladších žiakov, ale aj v
dôchodkovom veku. Nie je
náročný na výstroj. Bolo by
dobre, keby sa aj náš klub postupne
rozrastal a omladzoval.
Na záver sa chcem poďakovať starostovi
obce Ing. J. Chromekovi za podporu pri
organizovaní turnaja o Pohár starostu
obce, zastupiteľstvu obce za odsúhlasenie príspevku na využívanie telocvične,
ako aj vedeniu ZŠ za ochotný prístup pri
poskytovaní telocvične pre klub.
Text a foto: P. Barto

Vážení milovníci folklórneho umenia!
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO je jedným z hlavných organizátorov folklórneho festivalu KOLIESKO, ktorý sa koná každý rok v
Kokave nad Rimavicou. V tomto roku to bude už XXVII. ročník - od 3.8. do 6.8.
2017.
Oznamujeme vám, že aj združenie KOLIESKO je každý rok zaregistrované ako
prijímateľ 2% z daní. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venovať 2% zo svojich odvedených daní a ste milovníkmi a obdivovateľmi folklóru, ponúkame vám práve naše
združenie KOLIESKO.
Potrebné údaje k vyplneniu tlačiva na poukázanie 2% zo zaplatenej dane:
Obchodné meno alebo názov:
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO
Sídlo: 985 05 Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája č. 10
Právna forma: Občianske združenie, IČO: 37829084
Aktuálne informácie a potrebné tlačivá nájdete na: www.rozhodni.sk
Združenie KOLIESKO vám ďakuje za podporu.
Foto: P. Vranský
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