Kokava nad Rimavicou

Kultúrny kalendár
2017

ROK 2017

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.

Obec Kokava nad Rimavicou si v roku 2017 pripomenie:
70. výročie vzniku Dychovej hudby Kokavčanka

Január
Medzinárodný mesiac kreativity
1.1.2017 - 24. výročie vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
1.1. – Svetový deň pokoja a mieru ( vyhlásený pápežom Jánom Pavlom
VI. v roku 1967)
1.1.1985 -z bývalej Osvetovej besedy vzniklo Miestne kultúrne stredisko
1.1.1933 – sa narodil v Kokave Ondrej Ňuňuk, učiteľ, autor učebných
pomôcok, plastickej mapy pre 5. roč. a iných zemepisných pomôcok
2.1.1945 - muži vo veku od 16 do 65 rokov museli nastúpiť na námestie
v Kokave a Antek určil tých, ktorí boli odvlečení Nemcami na nútené
práce do Tisovca
4.1. – Svetový Braillov deň (vyhlásila Svetová slepecká únia – WBU
v r. 2001)
6.1. - Traja králi - deň pracovného pokoja
6.1. – Svetový deň vojnových sirôt
7.1. – Medzinárodný deň programátorov
18.1.1892 - zomrel v Kameňanoch Michal Miloslav Bakulíni
18.1. - Svetový deň boja proti lepre
19.1.1993 – prijatie Slovenskej republiky za člena OSN
19.1. - Svetový deň náboženstiev
23.1. - Medzinárodný deň patriotizmu
24.1. - Medzinárodný deň komplimentov
24.1.1936 - sa narodila v Kokave Naďa Rappensbergerová-Jankovičová,
akademická maliarka, grafička, žije v Bratislave
25.1. - Sviatok obrátenia Pavla (deň super pranostík )
26.1.1936 - sa narodil v Kokave Pavol Bienik, Mgr. dirigent,
klarinetista, stredoškolský profesor v Žiline. Je zakladateľom a
predsedom organizačného výboru celoslovenských súťaží študentov
konzervatórií
26.1. - 72. výročie oslobodenia obce Kokava vojskami ČA
26.1. - Medzinárodný deň colníctva
26.1. - Deň bez internetu
27.1. - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
28.1. - Deň ochrany osobných údajov

Podujatia:
Obec Kokava n/Rim.
1.1. – ohňostroj v obci- vítanie roku 2017, príhovor starostu, kultúrny
program
26.1. - pietny akt položenia kvetov pri pamätníku padlých, rozhlasová
relácia o oslobodení Kokavy - venované 72.výr. oslobodenia obce
MKS
27.1. - fašiangové podujatie v maskách pre deti
- výroba fašiangových masiek s deťmi ZŠ
MĽK
26.1. - Poznáš svoju obec? - kvíz pre žiakov 4. ročníka, súťaž Osmijanko
Volejbalový klub mužov a žien
6.1. – novoročný volejbalový turnaj - mix
Základná škola
- zápis prvákov
Turistický oddiel
Novoročný turistický pochod Havrilovo-Pereš-Cisárska hoľa-SlopovoKokava n/R. - Zdehynovo- Liešnica – Kokava n.R.
Klub dôchodcov a ZO SZZP
11.1. – posedenie v novom roku
KVOZ Láčho drom
28.1. – Roma ples – II. ročník

Február
2.2. - Deň zasvätený Bohu ( vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II.,
oslavuje sa od roku 1977 )
3.2.1919 – sa odohralo v Kokave prvé ochotnícke divadelné predstavenie
po zániku Rakúsko-Uhorska
4.2. - Svetový deň proti rakovine
4.2. - Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti
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
6.2. – Svetový deň bez mobilu
8. 2.1993 - prijatie SR za člena UNESCO
11.2. - Svetový deň chorých a trpiacich (vyhlásený pápežom Jánom
Pavlom II.)
12.2. – Svetový deň manželstva
14.2. - Deň svätého Valentína - Deň zamilovaných
15.2.1857 - sa narodil v Betliari Samuel Bancík, senior ev. a. v. cirkvi,
farár v Kokave v r.1890-1925, mal veľkú zásluhu na výstavbe nového
ev. kostola po požiari v r.1911, zomrel 22.6.1925 v Kokave, kde je aj
pochovaný
15.2.1596 – podpísali predstavitelia Kokavy v miestnom chráme
vyhlásenie, ktorým sa zaväzovali dodržiavať evanjelické vieroučné
články – 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
15.2. – Deň osamelých
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. - Medzinárodný deň materinskej reči (UNESCO)
21.2. - Medzinárodný deň sprievodcov cestovného ruchu
21.2.1847 - sa narodil v Kokave Karol Knöpfler, sklársky podnikateľ
22.2. - Európsky deň obetí zločinu
22.2. - Deň sesterstva, Medzinárodný deň skautiek
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

Podujatia:
MKS
28.2. – fašiangová pochôdzka masiek po obci
MĽK
24.2. - Medzinárodný deň materinského jazyka - II. stupeň - kvíz zo SJ,
čítanie 4. ročníkov každý týždeň, súťaž Osmijanko
ZO SZZP - 10.2. – fašiangový pampuškový večierok v kult. dome
Klub dôchodcov – 22.2. – ukončenie fašiangov s pampuškami
MS SČK - 4.2. - ples s hudobnou skupinou AKCENT
Základná škola - lyžiarsky výcvik - 7. ročník, karneval
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
1.3. - Medzinárodný deň boja proti atómovým zbraniam
3.3. - Deň boja spisovateľov za mier ( Pen Klub)
7.3. - Svetový deň modlitieb
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
9.3. - Deň paniky
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
15.3. - Svetový deň spotrebiteľských práv
18.3. - Svetový deň sociálnej práce
19.3. - Medzinárodný deň astronómie
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. - Svetový deň divadla pre deti a mládež ( od r. 2001)
20.3. - prvý jarný deň, jarná rovnodennosť ( deň a noc sú rovnako dlhé)
21. 3. - Medzinárodný deň invalidov
21.3. - Svetový deň poézie
21.3. - Svetový deň lesov
21.3. - Svetový deň zdravého spánku
21.3. - Medzinárodný deň bábkarstva
21.3. - Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie
22.3. - Svetový deň vody
23.3. - Svetový meteorologický deň

23.3.1912 - položený základný kameň ev. kostola po zhorení
24.3. - Svetový deň tuberkulózy
24.3. – Medzinárodný deň úspešných ľudí
25.3. - Deň zápasu za ľudské práva - pamätný deň
25.3. - Medzinárodný deň spevu
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
27.3. - Medzinárodný deň divadla
28.3. - Deň učiteľov (deň narodenia J. A. Komenského)
30.3. - Deň lekárov

Podujatia
MKS
8.3. – rozhlasová relácia venovaná 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, súťaž 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
Hradová
Otvorenie turistickej sezóny - Kokava-Farkaška-Močiar-Diel-Kokava

Apríl
Apríl

- Mesiac lesov
- Mesiac multikultúrnej komunikácie
- Mesiac uvedomenia si stresu
1.4. - Medzinárodný deň vtáctva
1.4. – Medzinárodný deň zábavy v práci
2.4.- Medzinárodný deň detskej knihy - deň narodenia dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana Andersena
7.4. - Svetový deň zdravia
8.4. - Medzinárodný deň Rómov
12.4. - Svetový deň letectva a kozmonautiky
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
13.4. - Deň nespravodlivo stíhaných - pamätný deň
13.4. – Medzinárodný deň pamiatok
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.1736-1780, kde aj zomrel
2.1.1780, pochovaný je v Kokave
16.4. - Svetový deň hlasu
18.4. - Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel
18.4. - Svetový deň kultúrneho dedičstva
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
23.4. - Svetový deň knihy a autorského práva (UNESCO)
23.4. - Deň skautov
24.4.1938 - sa narodil v Kokave Igor Kovačovič, folklorista, tanečný
choreograf, podpredseda MS, čestný občan Kokavy nad Rimavicou
26.4. - Svetový deň duševného vlastníctva
27.4.- Svetový deň grafiky alebo Svetový deň dizajnu

27.4. – Deň stromov – Zasaď strom
27.4.- Svetový deň združených miest
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
28.4.- Medzinárodný deň smútku, Svetový veterinárny deň,
Medzinárodný deň astronómie
29.4.- Medzinárodný deň tanca
29.4. – Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami
29.4.1946 - bola v Kokave zriadená Miestna osvetová rada, ktorej
predsedom sa stal Štefan Bobro
30. 4. - Medzinárodný deň boja proti hluku
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

Máj
- Mesiac lásky

1.máj - Sviatok práce - deň pracovného pokoja
1.5.1885 - zomrel v Kokave gróf Július Forgáč, zakladateľ továrne na
tabuľové sklo, posledný gróf rodiny Forgáčovcov v Kokave
2.5. - Deň obetí holokaustu
2.5.- Svetový deň vtáčieho spevu
3.5. - Svetový deň slobody tlače, Deň slnka
3.5.1925 - sa narodil v Kokave Ondrej Radič, dlhoročný primáš ľudovej
hudby v Kokave, zomrel 7.11.2000 v Kokave, kde je aj pochovaný
4.5. - Výročie úmrtia M. R. Štefánika - pamätný deň
4.5. - Medzinárodný deň hasičov
4.5. - Svetový deň solidarity
8.5. - Svetový deň Červeného kríža
8.5. – Deň víťazstva nad fašizmom, štátny sviatok
9.5. - Deň Európy (v r. 1949 založili Radu Európy v Londýne)
10.5. - Deň astronómie
12.5. - Deň matiek
12.5.1931 - sa narodila v Kokave Viera Handzová - Miháliková, spisovateľka,
prekladateľka a redaktorka, vnučka J. Výrosteka. Zomrela v Bratislave
15.6.1997
12.5. - Medzinárodný deň sestier, venujúcich sa ošetrovaniu chorých
15.5. - Svetový deň rodiny
16.5.1862 - sa narodil Ján Hello, lekárnik a zakladateľ Úverného družstva
v Kokave, zomrel 9.3.1929 v Kokave, kde je aj pochovaný
16.5.1925 - sa narodil v Kokave Štefan Repčok, dlhoročný osvetový
pracovník, funkcionár OÚ, zberateľ historických faktov o Kokave a
kokavskom folklóre, zomrel 27.10.2006 v Hnúšti, pochovaný je v Kokave
17.5. - Svetový deň telekomunikácií
18.5. - Medzinárodný deň múzeí
20.5. – Svetový deň masmédií, Medzinárodný deň stepu
21.5. - Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj (UNESCO)
23.5. - Medzinárodný deň mlieka
24.5.- Svetový deň národných parkov
28.5. - Medzinárodný športový vyzývací deň - Challenge day
28.5. – Deň Amnesty International, Európsky deň susedov
28.5. - Medzinárodný deň džezu
29.5. – Deň bez mobilov (iniciovaný v ČR v r. 2004)
31.5. - Deň otvárania studničiek, Svetový deň bez tabaku (WHO)

Podujatia:
MKS
1.5. – stavanie mája a kultúrny program
9. 5. - krátky program pri pamätníku padlých a pietny akt pri príležitosti
skončenia II. svetovej vojny ( 72.výročie)
SLOVES pri OÚ
- posedenie s pracovníčkami obce pri príležitosti Dňa matiek
- zájazd po historických pamiatkach Slovenska
MĽK
9.5. - Deň Európy - kvíz zo zemepisu zameraný na Európu
ZO SZZP
1. 5. - turisticko-zdravotná vychádzka
5. 5. - brigáda v Parku padlých hrdinov
Turistický oddiel
Klenovský Vepor
Základná škola s materskou školou
14.5. - program ku Dňu matiek - MŠ
MO Slovenského rybárskeho zväzu
preteky v lovení kaprov
MO SČK
1.5. - májová veselica pri KD
Klub dôchodcov
8.5. - Deň matiek - posedenie v Klube dôchodcov

Jún
1.6. - Medzinárodný deň detí
1.6. - Svetový deň mlieka
5.6.1945 - sa narodil v Kokave Pavol Haluka, staviteľ, publicista,
historik - amatér, funkcionár mládežníckych organizácií, predseda Klubu
mládeže, autor pomníka padlých v II. svetovej vojne v Kokave nad Rim.,
čestný občan obce Kokava nad Rimavicou. Žije v Prahe
5.6. - Svetový deň životného prostredia
7.6. - výročie Memoranda národa slovenského - pamätný deň
8.6. - Svetový deň oceánov
8.6. - Deň najlepších priateľov
14.6. - Svetový deň darcov krvi ( od r. 2004)
14.6.1904 - sa narodil v Sučanoch Jozef Beláčik, vedúci notár a osvetový
pracovník v Kokave, spoluzakladateľ organizovaného folklóru v
Kokave, režisér ochotníckeho divadla v Kokave, zomrel v Bratislave
16.7.1984
15.6.1940 - sa narodil v Kokave Milan Bobro, Doc., RNDr., CSc.,
geológ, vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ, spoluautor
vyše 250 vedeckých prác, odborných posudkov a expertíz v oblasti
mineralógie. Umrel 18.7.2008 v Košiciach. Urna s jeho telesnými
pozostatkami je uložená v kokavskom cintoríne
16.6. - Medzinárodný deň utečencov
17.6. - Deň otcov
18.6.1961 - zriadená Osvetová beseda uznesením pléna MNV č.14/1961,
prvý predseda Pavol Zajac
21.6. - Svetový deň hudby
21.6. – prvý letný deň, letný slnovrat, Deň kvetov, najdlhší deň v roku
22.6. - Svetový deň hier
23.6.1929 – MO MS v Kokave odhalil na budove bývalej evanjelickej
školy pamätnú tabuľu národovcovi M. M. Bakulínimu, ktorý tu pôsobil v
r.1842 - 1848
26. 6. - Svetový deň boja proti drogám
27.6.2015 – zomrel v Kokave Ján Baník, pedagóg, riaditeľ. V roku 1957
založil v Kokave Lesnícku majstrovskú školu, jedinú svojho druhu na
Slovensku. Škola vychovávala s obmenami absolventov – odborníkov
pre lesné hospodárstvo až do roku 1989. Publikoval v časopisoch Les,

Zemědělská škola a i. Držiteľ celoštátnych najvyšších vyznamenaní:
pedagogické – Plaketa J.A.Komenského: „Zaslúžilý učiteľ“
rezortné: „Budovateľ socialistického lesníctva“
Narodil sa v Španom Poli 14.3.1929
27. 6. - Svetový deň diabetikov
27.6. - Deň seniorov, Deň rodičov
27.6.1948 - schválenie zriadenia miestneho rozhlasu Obecnou radou
v Kokave, montáž vedenia a zariadenia - miestna firma Šmatlík
29.6.1940 – bol slávnostne otvorený Kultúrny dom v Kokave nad
Rimavicou (staré kino), medzi darcami boli – Úverové družstvo,
Urbárska a pasienková spoločnosť, Clara Utekáč, firma Kiwisch and
Company, učitelia ľudovej a meštianskej školy a iní. Zbierku na
postavenie KD zorganizovali matičiari v celkovej hodnote 340 tisíc
korún
V júni 1919 bola založená Miestna osvetová komisia v Kokave n/Rim.

Podujatia:
MKS
3.6. - Stretnutie heligónkarov – XX. ročník
26.6. – divadelné predstavenie Buďme ľudia
Klub dôchodcov - 12.6. – brigáda – okolie Klubu dôchodcov
Turistický oddiel – Veľká Fatra - výstup na Tlstú a Ostrú
MO SČK
3.6. - Hraj, zbieraj, vyhrávaj - Deň detí v amfiteátri
- mobilný odber krvi – termín sa spresní podľa NTS
ZO SZZP – zber liečivých rastlín
ZUŠ - koncert detí na záver školského roka
Základná škola
2. 6. - športovo-branný deň k MDD
- rozlúčka s deviatakmi
- Juniáles – kult. program
Materská škola - rozlúčka s deťmi predškolského veku
Poľovnícke združenie KOKAVA I. a Poľovnícke združenie DIEL
-slávnostná schôdza pri príležitosti Mesiaca poľovníctva

Júl
1.7. - Medzinárodný deň družstevníctva
- Medzinárodný deň vtipov
- Deň architektúry (UNESCO)
- Svetový deň bez mäsa
1.7.1919 - sa narodil v Kokave Ján Roman, PaedDr., učiteľ, riaditeľ
OSŠ, stredoškolský profesor, publicista, autor knihy "Kokavské nárečie",
zomrel v Kokave 2.12.1991, kde je aj pochovaný
2.7. – Medzinárodný deň družstiev
3.7.1922 - sa narodil v Chyžnom Ján Gallo, Doc. PhDr., CSc., učiteľ a
kantor v Kokave od r.1943 do r.1953, viedol v Kokave cirkevný miešaný
spevokol, v r.1947 založil mandolínový súbor v Kokave, potom
sláčikový súbor a dychovú hudbu, zberateľ ľudových piesní z Kokavy a
blízkeho okolia, boli vydané SAV v Bratislave v II. zväzku Slovenských
ľudových piesní. Zomrel 10.12.2008 v Prešove
5.7. - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - štátny sviatok
- Deň zahraničných Slovákov - pamätný deň
- Deň workholikov
6.7.1913 - bola posviacka nového evanjelického kostola, ktorú za účasti
mnohých veriacich vykonal biskup Heinrich Geduly
6.7.1939 - sa narodila v Trenčíne Terézia Michalová, rodená Babničová,
Mgr., detské roky prežila v Kokave. Učiteľka, novinárka, spisovateľka.
Umelecké meno Ľuba Kokavská. Zomrela v máji 2004 v Bratislave
6.7. – Medzinárodný deň bozkávania (bozkov) od r. 2003
7.7. - Medzinárodný deň družstevníctva, Deň čokolády
8.7. – Deň videohier
9.7. - NZ ČSR prijalo zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti a zákon
č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc a č. 54/1959 Zb. o múzeách a
galériách
9.7. - Svetový deň veterinárnych lekárov
11.7. - Svetový deň populácie
13.7.1950 - sa narodila v Kokave Jana Haluková, rodená Romaniaková,
kultúrno-výchovná pracovníčka, od roku 1999 na Úrade vlády ČR
v Prahe, tajomníčka fóra slovenských aktivít. Žije v Prahe

16.7.1819 - sa narodil v Pondelku (Hrnčiarska Ves) Michal Miloslav
Bakulíni, v júni 1929 mu bola v Kokave odhalená pamätná tabuľa na
dome, v ktorom žil
17.7. - výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR – pamätný deň
23.7. – Deň rodičov
24.7.1927 - zmena názvu obce na dnešný Kokava nad Rimavicou
25.7.1903 - sa narodil v Kokave Štefan Bobro, učiteľ a riaditeľ
meštianskej školy, folklorista a spevák ľudových piesní, zomrel 8.6.1972
v Kokave, kde je aj pochovaný
25.7.1916 - sa narodil v Kokave Pavol Spišiak, herec, režisér a
organizátor ochotníckeho divadla v Kokave, autor publikácie Ochotnícke
divadlo v kokavskom regióne v rokoch 1872 - 1992, zomrel 4.8.1998 v
Kokave, kde je aj pochovaný
28. 7. 1872 - bolo hrané prvé ochotnícke divadlo v Kokave: V. Vraný Láska zdolá všetko a Popol v oku
29.7.1937 – sa narodil v Kokave Ladislav Valent, zakladajúci člen obce
Slovákov a jej prvý predseda v Sokolove, ako aj predseda regionálnej
obce Slovákov, zomrel 1.7.1997 v Sokolove
30.7. - Medzinárodný dňa priateľstva
- júl 1970 - vznik mládežníckeho FS Kokavan

Podujatia:

MKS - príprava FF Koliesko 2017
SLOVES pri OÚ - športový deň spojený s členskou schôdzou
TJ - volejbalový oddiel
volejbal mix- turnaj " O putovný pohár starostu obce "
Turistický oddiel
Pieniny, Červený kláštor, Staroľubovniansky hrad
ZO SZZP
Kúpanie v termálnych kúpaliskách – na Slovensku a v Maďarsku
OZ pre kultúru a šport
14. a 15.7. – Country fest
MS SČK
Júl -august 2017 – zdravotný dozor na akciách v obci

August
1.8.1929 sa narodil v Kokave Pplk. Ing. Ján Poliačik, vojak z povolania,
vysokoškolský učiteľ, zomrel 12.8.1996 v Žiline
1.8.1969- otvorený Klub mladých v Kokave, vedúci Pavol Haluka
3.8.1911 - vyhorela Kokava - pamätný deň, 106 rokov od vyhorenia
Kokavy, zničených bolo 128 obytných domov, 216 hospodárskych
budov, evanjelický kostol s dvomi cirkevnými školami, Zajacov mlyn,
obchody, hostinec
3.8.1931 - bola založená Pamätná kniha Dobrovoľného požiarneho zboru
- J. Beláčik
4.8. - Deň Matice slovenskej
6.8. - Deň boja proti atómovému nebezpečenstvu
8.8.1904 - úradný názov obce z Kokova zmenený na Rimakokova
9.8. – Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta
12.8. - Medzinárodný deň mládeže
12.8.1940 - sa narodil v Kokave Rudolf Stehlík, osvetový pracovník,
majster - rezbár, výrobca drevených kyjatických hračiek, zomrel náhle
15.11.2010, pochovaný je v Kokave n/R.
13.8. – Medzinárodný deň ľavákov
14.8.1921 Divadelná spoločnosť Roľníckej besedy s členmi divadelného
krúžku Remeselníckeho spolku upravili v lese v Bohatom tanečné
koliesko, na ktorom usporiadali v tento deň prvú tanečnú zábavu
19.8. - Svetový humanitárny deň
22.8. - Medzinárodný deň zdravotne postihnutých
23.8. – Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu, Medzinárodný deň
spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie
27.8.1897 bol v Kokave založený Remeselnícky spolok pod názvom
Kokavský remeselnícky čítací a vzdelávací kruh
29. 8. - 73. výročie SNP
30.8.1944 - bol v Kokave utvorený Revolučný národný výbor,
predsedom bol Ján Žilák

Podujatia:
Obec Kokava nad Rimavicou a spoluusporiadatelia
3.8. - 6.8. - KOLIESKO 2017 - festival ľudovej kultúry - stretnutie
mladých folkloristov – XXVII. ročník
28.8. - pietny akt k 73. výročiu SNP
KVOZ Láčho drom
18. a 19.8. - Balvalfest – 17. ročník
ZO SZZP
- kúpanie v termálnych vodách v Maďarsku
TJ - volejbalový oddiel žien
volejbalový turnaj - miešané družstvá
SLOVES pri OÚ
kúpanie v termálnych vodách v Maďarsku
Turistický oddiel
Západné Tatry - Baníkov, Roháče

September
1. 9. - Deň Ústavy SR - štátny sviatok
1.9. - Medzinárodný deň mieru
1.9.1907 – bola v Kokave zriadená štátna „opatrovňa“ (t.j. materská
škola), na ktorú miestny veľkostatkár Karol Knöpfler venoval 6 tisíc
korún s tou podmienkou, že sa v nej bude hovoriť iba po maďarsky.
Prvou opatrovateľkou sa stala Gizela Pecková
1.9.1935 - zomrela v Kokave Adela Takáčová, zakladateľka a režisérka
ochotníckeho divadla v Kokave, narodila sa 29.12.1882 v Rim. Bani
1.9.1957 - vznikla v Kokave n/R. lesnícka škola, jediná svojho druhu na
Slovensku, trvala do roku 1989, za toto obdobie – 1500 absolventov,
riaditeľom školy bol počas celého obdobia Ing. Ján Baník
2.9. - Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
4.9.1985 - bol v Kokave slávnostne otvorený Klub dôchodcov, mal 35
členov, predsedom bol Pavol Zajac
4.9.1922 – bola v Kokave otvorená meštianska škola
7.9.2013 – bola osadená Pamätná tabuľa nestorovi fujaristov Jurajovi
Kubincovi na Salajke, autorom návrhu časti tabule ešte v roku 2010 bol
Rudolf Stehlík
8.9. - Medzinárodný deň solidarity novinárov
8.9. - Deň boja proti negramotnosti (UNESCO)
9.9. - Deň baníkov a energetikov, Deň európskeho kultúrneho dedičstva
9.9.1928 - bola v Kokave založená Slovenská liga, prvý predseda Pavel
Bysterský
9.9. – Deň obetí holokaustu a rasového násilia
12.9.1887 - sa narodil v Domaníži Andrej Rybárik, úradník, spisovateľ,
prozaik vyznamenaný pápežským veľkokrížom Svätej stolice „Pro
ecclesia et pontifice". Zomrel v Kokave 18.8.1965, kde je aj pochovaný
13.9. – Deň pozitívneho myslenia
14.9. - Dni európskeho kultúrneho dedičstva - (European Heritage Days) sú
významným celoeurópskym podujatím organizovaným od roku 1992 pod záštitou Rady Európy.
Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september približne v 50 štátoch Európy. Majú za cieľ
prostredníctvom množstva aktivít a projektov pripomínať širokej verejnosti význam a bohatstvo
európskeho kultúrneho dedičstva. Toto podujatie taktiež prispieva k zviditeľneniu miest a obcí v
oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok.

15.9. - Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja
15.9. - Medzinárodný deň demokracie

16.9.1811 - sa narodil v Kokave Móric Patzek, MUDr., župný a stoličný
lekár, rytier husárskeho rádu Františka Jozefa, zomrel v Rimavskej
Sobote 25.7.1885, kde je aj pochovaný
17.9.1936 - sa narodil v Kokave Miloslav Greksák, Doc., RNDr, CSc.
biochemik, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ, je autorom 85.
pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných
vedeckých časopisoch, autor 3 realizovaných patentov
a
vysokoškolských skrípt. Žije v Bratislave
19.9. - Deň vzniku SNR
21.9. - Medzinárodný deň mieru, Svetový deň bez áut (od r. 2000)
21.9. - Svetový deň boja proti Alzheimerovej chorobe
22.9. – prvý jesenný deň – rovnodennosť, deň aj noc sú rovnako dlhé
24.9. - Medzinárodný deň nepočujúcich
26.9. 2004 – odhalenie pamätníka Karolovi Kuzmánymu v parku pri
evanjelickom chráme v Kokave n./Rim.
27.9. - Svetový deň cestovného ruchu
28.9. - Svetový deň srdca, Svetový deň za právo vedieť
30.9. - Svetový deň námorníctva
- Medzinárodný deň prekladateľov

Podujatia:
MKS
12.9. – Divadlo DRAK Prešov – Kubo
- nábory do súborov záujmovej umeleckej činnosti, otvorenie krúžkov
a kurzov pre deti
- naplánovanie a zosúladenie podujatí so ZŠ na školský rok 2016- 2017
ZŠ s MŠ – imatrikulácia prvákov, podujatie k Dňu zdravej výživy
Športový klub nohejbalistov
Účasť na turnaji vo Vinodole – „O pohár starostu obce Vinodol“
ZO SZZP - posedenie pri guláši
Klub dôchodcov - posedenie pri guláši
MĽK - Deň prvej pomoci – pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci
MS SČK – mobilný odber krvi
Turistický oddiel
Západné Tatry - IX. ročník výstupu hasičov a policajtov

Október
- Mesiac úcty k starším
1.10. - Medzinárodný deň hudby (UNESCO)
- Svetový deň cyklistiky
- Medzinárodný deň lekárov
- Svetový deň vegetariánstva
- Svetový deň seniorov ( OSN )
1.10. 1869 - bol v Kokave zriadený poštový úrad,
v r.1908 telegraf, v r.1930 telefón
2.10. - Svetový deň hospodárskych zvierat
3.10. - Svetový deň úsmevu
4.10. - Svetový deň ochrany zvierat
4.10.1935 – prišiel do Kokavy rozhlasový autobus Rádiožurnálu
z Košíc. Jeho prostredníctvom sa popoludní a večer uskutočnil prvý
priamy rozhlasový prenos z našej obce o jej minulosti a ľudových
zvykoch. Z reproduktora na námestí počúvalo toto vysielanie vyše 1500
obyvateľov Kokavy
5.10. - Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)
6.10. - Deň obetí Dukly - pamätný deň
7.10. - Medzinárodný deň za odstránenie chudoby
7.10. – Svetový deň ľudských sídiel
8.10.1934 – sa narodil v Kokave Ivan Handzo, lekár a publicista, zomrel
19.1.2012, popri svojej lekárskej kariére napísal množstvo odborných
vedeckých prác i knihy, novinové články, rozhlasové a televízne scenáre
9.10. - Svetový deň pošty, Medzinárodný deň zborového spevu
10.10. - Svetový deň duševného zdravia
11.10. – Medzinárodný deň dievčat ( vyhlásilo VZ OSN v r. 2011)
13.10. – Svetový deň zraku
14.10.1945 - učiteľky založili v Kokave Slovenský zväz žien, prvá
predsedníčka pani učiteľka Pantučková, 3.12.1945 - došlo k spojeniu so
Živenou
14.10.1915 - sa narodil v Dobrej Nive Ján Cúth, evanj. farár, predseda
Demokratickej strany, podpredseda MNV, v Kokave pôsobil v r.19441958. Zomrel v Banskej Bystrici 4.10.1982
15.10. - Deň bielej palice (Svetová únia nevidiacich)
16.10. - Svetový deň výživy ( OSN )

24.10. - Deň OSN, Svetový deň informačného rozvoja, Medzinárodný
deň školských knižníc
24.10. - Deň osvetových pracovníkov
25.10. – Európsky deň občianskeho práva
27.10. - Deň černovskej tragédie - pamätný deň
27.10. – Svetový deň audiovizuálneho dedičstva
28.10. – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
28.10.1920 – po prvýkrát účinkoval v Kokave spevokol, ktorý so
školskou mládežou založil a viedol učiteľ Andrej Lipták
29.10. – Deň narodenia Ľudovíta Štúra
30.10. - výročie Deklarácie slovenského národa - pamätný deň
31.10. – 500 rokov Pamiatky reformácie - pamätný deň
31.10. - Svetový deň sporenia
Posledný októbrový týždeň – Týždeň boja proti stresu

Podujatia
MKS
13.10. – kultúrny program k Mesiacu úcty k starším v spolupráci
s organizáciami v obci
21.10. – kult. podujatie venované 70. výročiu vzniku Dychovej hudby
Kokavčanka
MĽK - čítanie so žiakmi I. stupňa
ZO SZZP
- turisticko-zdravotný pochod na Ďubákovo
- spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
s jubilujúcimi členmi ZO SZZP
Klub dôchodcov
12.10. - úcta k starším, jubilanti
Základná škola
školské kolo recitačnej súťaže "TIMRAVINA STUDNIČKA"
MS SČK
stretnutie so staršími členmi MS SČK k Mesiacu úcty k starším v Klube
dôchodcov
Turistický oddiel
Fabova hoľa

November
1.11. - Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja
2.11. – Pamiatka zosnulých
2.11.1949 – sa narodil v Kokave Leon Sokolovský, PhDr., CSc., historik
a heraldik, univerzitný profesor, zakladateľ a prvý vedúci Katedry
archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte UK
(2000 – 2011), čestný občan Kokavy nad Rimavicou, autor kníh Stručné
dejiny Malohontu do roku 1803, Správa stredovekej dediny na
Slovensku, Pečate a znaky stolíc na Slovensku. Objavil pôvodný
historický erb Kokavy zo 16. stor. a inicioval jeho znovuzavedenie do
používania. Žije v Bratislave
5.11.1918 - bola v Kokave vytvorená Miestna národná rada, jej
predsedom bol Ján Beracko - Madarás
6.11.1886 - sa narodil v Tisovci Hugo Hanes, evanjelický farár,
posledný z doterajších siedmich kokavských seniorov, redaktor a
majiteľ okresných novín, v Kokave pôsobil v r. 1931-1944, zomrel
10.7.1945 v Martine
6.11.1956 – sa narodila v Kokave Miroslava Dobrotová – Baníková,
Doc., MUDr., PhD., vedúca Národného centra hemostázy a trombózy
Univerzitnej nemocnice v Martine, vysokoškolská učiteľka, autorka
a spoluautorka učebnice hematológie pre stredné školy, vysokoškolských
skrípt z hematológie a transfuziológie pre lekárske fakulty. Pravidelne
publikuje v odborných domácich i zahraničných časopisoch. Žije
v Martine
10.11. - Svetový deň vedy pre mier a rozvoj
10.11. - Svetový deň mládeže
12.11.1935 - bola založená Pamätná kniha v Kokave – zaslúžil sa o to
p. Výrostek
12.11.1960 - sa narodil v Hnúšti Milan Galko, RNDr., detské roky prežil
v Kokave, pracuje ako hydrogeológ Stredoslovenských vodární a
kanalizácií v BB, zmapoval výskyt bocianov bielych v okr. BB a
Brezno, metodickú činnosť Horskej služby v okrese BB, vypracoval
podklady z ornitologického mapovania okolia Kokavy n / R.
13.11.1949 sa narodil v Kokave Igor Túnyi, RNDr., CSc., absolvent
Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe,
špecializácie geomagnetizmus, bývalý riaditeľ Geofyzikálneho ústavu

SAV v Bratislave, člen Predsedníctva SAV, špecializoval sa na výskum
zemského magnetizmu, žil v Dunajskej Lužnej. Zomrel 9.12.2014
13. 11. - Medzinárodný deň nevidiacich a slabozrakých
13.11. - Svetový deň akosti
14.11. - Svetový deň diabetikov
16.11. - Medzinárodný deň tolerancie (prijatie Charty UNESCO v r.
1945 v Londýne)
17.11. - Medzinárodný deň študentstva
17.11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
18.11. - Medzinárodný deň bez fajčenia (vyhlásený Medzinárodnou
úniou proti rakovine)
19.11.1824 - sa narodil v Lovinobani Ľudovít Gáber, evanjelický a. v.
kokavský farár (1867 – 1890) a malohontský senior, v mladosti národný
buditeľ – štúrovec, publicista, ľudovo-výchovný pracovník. Zomrel 6. 9.
1890 v Kokave, kde je aj pochovaný. V cintoríne má obnovený pomník
20.11.1923 - bola založená Obecná knižnica v Kokave, prvý knihovník
Ondrej Lipták - správca Ľudovej školy
21.11. - Svetový deň televízie, Svetový deň pozdravov, Svetový deň
filozofie
23.11.1922 - bol založený MO MS v Kokave, pri zakladaní mal 27
členov, predsedom bol Ondrej Lipták
26.11.1908 - príchod prvého vlaku do Kokavy
26.11. – Svetový deň časopisov
27.11.1985 - uznesením plenárneho zasadania MNV Kokava č. 20/1985
boli schválené erb, zástava a pečať obce, ktoré sa s menšími úpravami,
zodpovedajúcimi historickej predlohe zo 16. storočia a schválenými
Obecným zastupiteľstvom 25.8.1995, používajú ako oficiálne symboly
obce aj v súčasnosti
27.11.1918 – sa na školách v Kokave začalo opäť vyučovať iba po
slovensky (maďarčina bola povinne zavedená v roku 1879)
30. 11. - Deň počítačovej bezpečnosti

Podujatia:

Ev.a.v. a rímskokatolícka cirkev – ekumenická pobožnosť v Dome
smútku pri príležitosti Pamiatky zosnulých
Turistický oddiel
Martinský výstup na Jaseninu (Kokava-Diel-Jasenina-Chladná studňaLínia-Farkaška-Kokava n/R.)

December
1.12. - Svetový deň boja proti AIDS ( WHO,UNESCO,UNICEF )
3.12. - Medzinárodný deň zdravotne postihnutých
5.12. - Deň dobrovoľníkov pracujúcich v neziskových organizáciách
6.12. - Mikuláš
7.12.1919 - sa narodila v Kokave Mária Matulová (Bobrová), dlhoročná
členka ženských organizácií v Kokave a nositeľka mnohých
vyznamenaní, zapisovateľka Živeny, predsedníčka SZŽ, 52
rokov
členka ČSČK, folkloristka, dlhoročná vedúca DFS Kokavan, zomrela
4.10.2010 v Košiciach, pochovaná je v Kokave
8.12.1928 - bola v Kokave založená Živena, mala 32 členov, prvá
predsedníčka Irma Liptáková
10.12. - Deň ľudských práv, Medzinárodný deň vysielania pre deti
11. 12. 1927 – bola v Kokave založená miestna organizácia telocvičnej
jednoty „Sokol“ (jej prvým náčelníkom sa stal Václav Klikár a
predsedom Štefan Zajac)
14.12.1926 - sa narodil v Kokave Vladimír Babnič, umelecké meno
Ľudovít Tulčan, novinár, publicista, spisovateľ. Diela: Život, láska moja,
(román), Poľovníckym chodníčkom, Skoro všetky perly Tekova, Štepy
pre vnukov, rozhlasové hry a príspevky do časopisov, zomrel 5.1.2011 v
Bratislave
16.12.1930 - sa narodil v Kokave Richard Blech, filmový kritik,
historik, encyklopedista, publicista
16.12.1918 - zmena názvu obce z bývalého RIMAKOKOVA na
Rimavská Kokava, od roku 1920 do r. 1927 sa používal názov
KOKAVA
16.12.1918 - sa obecný výbor uzniesol, že úradná reč bude slovenská,
od 27.11.1918 sa aj na školách začalo vyučovať v slovenčine (maďarčina
bola povinne zavedená v roku 1879)
18.12.1939 - sa narodil Pavel Bielčik, Majster ľudovej umeleckej
výroby, úradník, výrobca ľudových hudobných nástrojov, člen tria
fujaristov z Kokavy
18.12. – Deň slovenskej poštovej známky
19.12.1948 - bol prvýkrát postavený v Kokave na námestí vianočný
stromček
20.12. - Medzinárodný deň ľudskej solidarity

21.12. – prvý zimný deň, slnovrat, najkratší deň v roku
24.12.1935 - sa narodil Štefan Šulek, folklorista, spevák kokavských
ľudových piesní, zomrel 7.2.2005
24.12. - Štedrý deň - deň pracovného pokoja
25.12. - Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
26.12. - Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
30.12. – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu
31.12. - Silvester - starý rok
31.12.1922 sa narodila v Kokave ThBc. Darina Bancíková, prvá
evanjelická farárka na Slovensku, zomrela 30.7.1999, pochovaná je
v Kokave. V r. 2001 jej bola odhalená Pamätná tabuľa na ev.a.v. kostole
31.12.1930 - z podnetu kokavského notára Jozefa Beláčika sa prvýkrát
na silvestrovskej zábave čítala "Kokavská trúba", ktorá sa vydávala
každoročne
31.12.1823 - v Klenovci sa narodil F. Samuel Figuli, v službe tureckého
sultána sa zúčastnil Krymskej vojny v Rusku a neskôr talianskeho
národnooslobodzovacieho odboja vedeného G. Garibaldim. Potom sa
dostal do Ameriky, kde pôsobil v období občianskej vojny známej ako
„Juh proti Severu“ (1861-1864) v Lincolnovej armáde. Údajne dosiahol
hodnosť generála. Pravdepodobne ako prvý Slovák získal americké
občianstvo. Zomrel 24.12.1880 počas návštevy svojej sestry v Kokave,
kde je aj pochovaný. Jeho hrob dodnes označuje kamenný pomník, na
ktorom má vytesaný stručný životopis

Podujatia:
MKS
6.12. - Mikuláš, stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom
a divadelné predstavenie profesionálneho divadla Clipperton – Zbojník
Rumcajs
10.12. – adventný koncert v kostole
17.12. - vianočný program (ZŠ, MKS), vianočné ľudové výrobky
MĽK – akcia k adventu, vianočné výzdoby s deťmi
MS SČK - mobilný odber krvi
- burza zimných športových potrieb
- medovníčky s Kvapkou krvi na vianočnom programe
Ev. a. v. cirkev
17. 12. - vianočné stretnutie s cirkevníkmi vyššieho veku
Turistický oddiel - Luciin nočný výstup na Farkašku

Oznamy MKS
Pri MKS v Kokave nad Rimavicou sú zriadené tieto súbory záujmovej
umeleckej činnosti: detský folklórny súbor Kokavan (ktorého
zriaďovateľom je aj Základná škola), mládežnícky folklórny súbor
Kokavan, folklórna skupina - seniori, Ľudová hudba Ondreja Radiča,
heligónkari, fujaristi, dychová hudba Kokavčanka, a mládežnícke
divadlo STUŽKA.
Rozpis skúšok:
Pondelok: 14,30 – 16,30 hod. – DFS – staršie deti
Streda:
13,00 – 15,00 hod. – DFS - prípravka
15,00 – 16,30 hod. – mládežnícke divadlo
Piatok: 17,00 - 20,00 hod. –17,00 ĽH Ondreja Radiča, FS Kokavan
18,00 - 19,00 hod. – spevokol
Sobota: 17,00 - 20,00 hod. - FS Kokavan, seniori
Nedeľa:
9,30 – 11,30 hod. - DH Kokavčanka
17,00 – 19,00 hod. - heligónkari

Oznamy MĽK
Miestna ľudová knižnica je otvorená nasledovne:
Pondelok:
VOĽNÝ DEŇ
Utorok až piatok:
8, 30 – 12, 00 13, 00 – 16, 30
Sobota:
14, 00 - 17, 45
Zápisné na jeden kalendárny rok: dospelí, študenti = 0,65 €
deti, dôchodcovia = 0,35 €
Poplatok za výpožičky: detská literatúra = 0,05 €
literatúra pre dospelých = 0,15 € , časopisy = 0,10 €
medziknižničná výpožičná služba /MVS/ = 2 €
Poplatok za stratené knihy: 1 kniha = nadobúdacia cena + 2,65 €
za stratu náučnej knihy sa platí dvoj až päťnásobok ceny knihy + 2,65 €
Používanie INTERNETU: členovia knižnice 0,02 €, nečlenovia 0,03 €
Poplatok za fotokópie: formát A4 – 0,10 €, obojstranne – 0,15 €
Jana Krotáková, vedúca MKS

Oznamy evanjelickej a .v. cirkvi v Kokave
Služby Božie v ev. a. v. kostole: každú nedeľu o 9,30 hod.
Zelený štvrtok o 17,00 hod.
Veľký piatok o 9,30 hod.
Štedrý večer o 17,00 hod.
Starý rok o 17,00 hod.
Adventné večerné služby Božie - každý štvrtok o16,00 hod.
Pôstne večerné služby Božie - každý štvrtok o 16,00 hod.
Besiedky s deťmi - každú sobotu o 15,00 hod.
Biblická hodina pre starších- každý štvrtok v zimnom období o 16,00 h.
Spevokol - nácviky podľa potreby, piatky

Mgr. Vladimír Ticháň
farár ev. a. v. cirkvi v Kokave n/R.

Oznamy rímsko-katolíckej cirkvi v Kokave
Sväté omše v rímskokatolíckom kostole v Kokave:
každú nedeľu o 10,00 hod.
Sväté omše v Utekáči – každú nedeľu o 8, 30 hod.
Sväté omše v Zlatne – každú sobotu o 17,00 hod.
Sväté omše cez sviatky - tak ako v nedeľu
Sväté omše cez týždeň - zimný čas o 17,30 hod.
- letný čas o 18,00 hod.
Svätá omša každý piatok za účasti detí
Jún - Prvé sväté prijímanie
Jún – Odpustová slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla

Mgr. Jozef Bednárik
farár rím.-kat. cirkvi v Kokave n/R.

Zbor pre občianske záležitosti
pri Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou
ZPOZ v Kokave nad Rimavicou vykonáva počas roka občianske
obrady, ako uvítanie detí do života, uzavretie manželstiev, občianske
pohreby a iné obrady, ktoré sa konajú v obradnej sieni Obecného úradu
či v Dome smútku v obci, alebo vo voľnej prírode. Počet týchto obradov
je závislý od požiadaviek občanov.
Významné podujatia ZPOZ v roku 2017
Marec: Podujatie venované Dňu učiteľov
Jún :
Rozlúčka so žiakmi, ktorí končia ZŠ
August : Prijatie účastníkov folklórneho festivalu KOLIESKO 2017
Október: Stretnutie najstarších občanov obce - jubilantov pri príležitosti
Októbra - mesiaca úcty k starším
November : Pietny akt Pamiatky zosnulých
December : Vyhodnocovacia členská schôdza ZPOZ
Bc. Zuzana Lásková
matrikárka

Anna Šuleková
predsedníčka ZPOZ

F I T N E S - otváracia doba
PONDELOK AŽ PIATOK : od 17,00 do 20,00 hod.
SOBOTA:
od 14,00 do 17,00 hod.
NEDEĽA:
voľný deň
Sídlo prevádzky FITNES: Hviezdoslavova ul. 48, Kokava nad
Rimavicou ( budova za amfiteátrom)
Zodpovedný za prevádzku: Peter Cvengroš

VÝBER Z LITERATÚRY O KOKAVE NAD RIMAVICOU
Geometrico - topographica decriptio territorii Kokava. Geometricko - topografický
opis územia Kokavy. Editor: L. SOKOLOVSKÝ. Rimavská Sobota, Gemerská
vlastivedná spoločnosť, 1979
HALUKA, P. : Zničenie Kokavy 3. augusta 1911. Praha, 1999
HALUKA, P. : Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou. Praha, vlastným nákladom
2003
HALUKA, P. : Železničná trať Poltár – Utekáč. Praha, vlastným nákladom 2008
HALUKA, P. : Veľký požiar. Nitra, Slovenský CHOV, 2011
HALUKA, P. – SOKOLOVSKÝ, L. : Heraldické a sfragistické symboly
Cirkevného zboru ECAV Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou, Obecný
úrad, 2011
HANDZOVÁ, V. – VÝROSTEK, J. : Pamäť pamätí. Bratislava, Tatran, 1986
REPČOK Š. : Kronika organizovaných foriem folklóru v Kokave nad Rimavicou.
Bratislava, združenie Prebudená pieseň, 2001
REPČOK Š. : Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou a okolia. Lučenec,
Novohradské osvetové stredisko, 1999
REPČOK Š. : Neuveriteľné príhody a ľudové povery z Kokavy nad Rimavicou a
okolia. Lučenec, Novohradské osvetové stredisko, 2001
REPČOK Š. : Tradičná kokavská svadba. Lučenec, Novohradské osvetové
stredisko, 2002
ROMAN, J. : Kokavské nárečie. Martin, Osveta, 1976
SOKOLOVSKÝ, L. : Podoby a osudy erbu Kokavy nad Rimavicou. Kokava nad
Rimavicou, Obecný úrad, 1996
SPIŠIAK, P. : Kokava nad Rimavicou v období neskorého feudalizmu a
kapitalizmu. Martin, Osveta, 1990
SPIŠIAK, P. : Ochotnícke divadlo v kokavskom regióne v rokoch 1872 –1992.
Martin, Osveta, 1992
ŽILÁK, J. – KAFKA, R. – REPČOK, Š. : Sklárne v Malohonte. Bratislava,
GUnaGU, 2001

Kalendár výročí, ktorý vám predkladáme, je plný mien významných
osobností a udalostí viažucich sa na našu obec. Okrem toho obsahuje aj
prehľad kultúrno-spoločenských udalostí a podujatí počas celého roka.
Budeme radi, keď sa nám podarí zorganizovať pripravované aktivity
a programy a poteší nás aj záujem všetkých, ktorí vedia, že rozvíjať
kultúrne dedičstvo bolo, je a bude vždy dôležitou súčasťou nášho života.
Nemôžeme zaručiť, že kalendár je absolútne kompletný. Je to
materiál, ktorý sa dá dopĺňať každý rok. Preto ak máte nejaké materiály
na doplnenie, radi ich uverejníme.
Veríme, že tento kalendár splní svoje poslanie – a to včas a
spoľahlivo informovať jeho používateľov.
Jana Krotáková
vedúca MKS
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