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2. Žiadosť
Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa 9. marca 2017 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.
7/2016 OZ z dňa 15. decembra 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 9. marca 2017.
3. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli zaslané
včas.
4. Informáciu o poskytnutí dotácie podľa
VZN č. 1/2007 pre ZO SZZP v Kokave
nad Rimavicou, ako príspevok na
činnosť organizácie.
5. Informáciu o poskytnutí dotácie
podľa VZN č. 1/2007 pre Základnú
organizáciu Slov. zväzu protifašistických bojovníkov v Kokave nad Rimavicou, ako príspevok na činnosť organizácie.
6. Informáciu o poskytnutí dotácie
podľa VZN č. 1/2007 pre rímskokatolícku cirkev v Kokave nad Rimavicou,
ako príspevok na zorganizovanie
medzinárodného turnaja v tenise.
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie
Miestnemu spolku SČK v Kokave nad
Rimavicou na financovanie aktivít spolku
v obci s odporúčaním, aby o výške dotácie
rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa
VZN č. 1/2007 pre OZ priaznivcov športu
a kultúry v Kokave nad Rimavicou na
realizáciu Country festivalu 2017
s odporúčaním, aby o výške dotácie rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
9. Poďakovanie všetkým členom inventarizačných komisií, ktorí sa podieľali na
vykonaní fyzickej inventarizácie majetku
obce k 31.12.2016.
10. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o prijatí Prevádzkového poriadku pre
Fitnes-centrum v Kokave nad Rimavicou
s účinnosťou od 15. marca 2017 a zmene
správcu v tomto objekte. Zároveň poďakoval za niekoľkoročnú prácu a dobrú
spoluprácu doterajšiemu správcovi p.
Bohumilovi Trvalcovi.

11. Informatívnu
správu
o zameraní
v investičnej a neinvestičnej výstavbe obce
v roku
2017,
o pripravovaných
a realizovaných
projektoch,
prácach
a akciách v obci.
12. Informáciu o prehodnotení ÚPD obce
Kokava nad Rimavicou, ktoré bolo vykonané podľa § 30, odst.4, zákona č.50/1975
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v dobe od
22.12.2016 do 31.1.2017 – bez pripomienok.
13. Ústne správy predsedov komisií OZ
o činnosti od ostatného rokovania OZ.
Správy predložili predsedovia komisií
zriadených OZ: komisia finančná a pre
správu obecného majetku, komisia školstva, komisia kultúry, mládeže a športu,
komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania, komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb, cestovného ruchu, dopravy, verejnoprospešných
prác a ochrany verejného poriadku, komi-

sia sociálna a bytová a pre otázky rómskej
komunity. Komisia ZPOZ zasadnutie
nemala.
14. Informáciu o výsledkoch výberového
konania na funkciu riaditeľa Základnej
školy s MŠ v Kokave nad Rimavicou,
ktoré
sa
konalo
13.2.2017,
s konštatovaním, že za riaditeľku bola
zvolená jediná uchádzačka, Mgr. Janka
Gondová.
15. Informácie Ing. Chromeka, starostu
obce, z rokovaní Zastupiteľstva BBSK,
Klubu starostov, Združenia Skládky TKO,
Mikroregiónu Sinec-Kokavsko a MAS.
16. Informáciu p. Turčániho, zástupcu OZ
Včelí
kRaj,
o pripravovaných
a realizovaných aktivitách tohto združenia.
17. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa pozvánky – bez pripomienok

o dokúpenie
pozemku
k existujúcemu pozemku a vysporiadanie
pozemku pod garážou v obci Kokava nad
Rimavicou, v k.ú. Kokava nad Rimavicou, pre žiadateľku Eriku Štullerovú,
rod. Štullerovú, trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Huta č. 659/37
podľa predloženého GP, parcela registra
C - č. 9795/2 vo výmere 6 m2 – zastavané
plochy 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.
Žiadosť
o dokúpenie
pozemku
k existujúcemu pozemku a vysporiadanie
pozemku pod rekreačnou chatou
v rekreačnej oblasti Kokava-Háj, v k.ú.
Kokava nad Rimavicou, podľa predloženého GP, parcela registra C - č. 7400/476
vo výmere 20 m2 – zastavané plochy pre
žiadateľov: Jaroslav Jelcha, rod. Jelcha,
a manž. Alžbeta, rod. Gibalová, obaja
trvale bytom 979 01 Rimavská Sobota, J.
Bogdana 1721/1 – v podiele ½
a Ľubica Kminiaková, rod. Kanátová,
trvale bytom 980 31 Hodejov –
v podiele ½ v zmysle § 9a, ost. 8, písm.
b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení
ako
priľahlú
plochu
k zastavanému pozemku v cene 10,00
€/m2, s podmienkou, že návrh na vklad
do Správy katastra predložia kupujúci.
3. Prenájom majetku obce Kokava
nad Rimavicou v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a to: poľnohospodárske pozemky v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, ktoré sú presne špecifikované, vrátane výmery v prílohe, vedené na
listoch vlastníctva č. 3430, 126,1825 – za
dohodnutú ročnú cenu nájmu vo výške
696,37 € a ostatných dohodnutých
zmluvných
podmienok
uvedených
v nájomnej zmluve - pre žiadateľa: NOPOL, s.r.o., Ul. 9.mája 479/40, 987 01
Poltár, ktorá je väčšinovým spolupodielnikom Združeného poľnohospodárskeho
družstva Poltár a hospodári na poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, na účely využitia pozemkov na poľnohospodárske účely.
4. Žiadosť firmy INFINITY Master,
s.r.o., so sídlom Hnúšťa, Klokočova
737/8, na prenájom nebytových priestorov v objekte kabín na športovom ihrisku
na zriadenie prevádzky „Rýchle občerstvenie – bufet“ za nasledovných podmienok:
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- doba nájmu - doba určitá do
31.12.2017
- ročné nájomné vo výške 400,00 €
v zmysle
Zásad
o hospodárení
s majetkom obce
- paušálne poplatky na náklady za el.
energiu, vodné a stočné vo výške 100,00 €
.
5. Dotáciu v zmysle VZN č. 1/2007 pre
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Kokave nad Rimavicou vo výške
350,00 €, ako príspevok na finacovanie
činnosti a aktivít spolku v obci.
Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.
1/2007 vo výške 300,00 € pre OZ priaznivcov športu a kultúry v Kokave nad
Rimavicou, ako príspevok na spolufinacovanie projektu „COUNTRY FESTIVAL 2017“, ktorý sa uskutoční dňa 14. 15. júla 2017.
6. Podmienky verejnej obchodnej súťaže pre predaj nehnuteľného majetku
obce, ktorý je vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou pozemok parcela registra C číslo 2750/3 –
trvalé trávnaté porasty vo výmere 15308
m2 v k.ú. Kokava nad Rimavicou zapísaných na liste vlastníctva č. 1825.
Jedná sa o pozemok v extraviláne obce.
Predmetný pozemok nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami,
záložnými právami a ani inými právami
tretích osôb. Pozemok sa predáva za účelom výstavby podnikateľských objektov so
zabezpečením zamestnanosti v zmysle
zásad a regulatív pre priemyselnú výrobu,
stavebníctvo, distribúciu a sklady, a to
v súlade s regulatívmi funkčného využitia
a priestorového usporiadania územia,
stanovenými v záväznej časti platného
Územného plánu obce Kokava nad Rimavicou a zámer na jeho odpredaj bol schválený uzn. č. 3/2012-B/2 zo dňa 24.5.2012.
Podmienky súťaže:
- Minimálna cena za predaj pozemku vo
výmere 15308 m2 je 1,00 € /m2.
- Účastník súťaže môže predložiť iba
jeden súťažný návrh.
- Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie
fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú
voči obci ani organizáciám zriadených
obcou žiadne dlžoby.
- Právnické osoby sú povinné predložiť
spolu so súťažným návrhom originál výpisu z obchodného registra alebo iný doklad
preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli.
- Fyzická osoba musí najneskôr v deň
podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18
rokov.
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- Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu s návrhom originál
výpisu živnostenského oprávnenia, nie
starší ako 1 mesiac.
- Súťažný návrh musí byť spracovaný v
slovenskom jazyku.
- Účastníci súťaže predložia podnikateľský zámer využitia, špecifikáciu investičného zámeru s konkrétnymi aktivitami,
zjednodušený projekt dispozičného riešenia stavieb, predpokladané náklady, ktoré
preinvestujú na prípravu a uskutočnenie
navrhnutého
investičného
zámeru,
a predpokladaný počet pracovných miest.
- Predložený návrh nie je možné meniť a
dopĺňať ani ho upravovať po uplynutí
lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).
- Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú
doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v
prípade zistenia neúplnosti súťažného
návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej
verejnej súťaže.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v
prípade formálnych nedostatkov, ktoré
nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať
uchádzača na jeho doplnenie.
- Účastníci súťaže nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených so súťažou.
- Kritériom pre určenie víťaznej ponuky
bude ponuka, ktorá z pohľadu účelu a ceny
za predmet obchodnej verejnej súťaže
s príslušenstvom bude najlepšie vyhovovať vyhlasovateľovi.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne,
ak uzná za vhodné, aj všetky doručené
návrhy. Je oprávnený vybrať si ten návrh,
ktorý bude pre neho najvýhodnejší.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
ponúknuť uzavretie kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá
záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej
ak nepodpíše kúpnu zmluvu v lehote do
15 dní od doručenia kúpnej zmluvy.
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v kúpno-predajnej zmluve uviesť podmienku, že kupujúci bude povinný začať
so samotnou realizáciou výstavby objektov najneskôr do dvoch rokov od kúpy
a uviesť predkupné právo v prospech obce
Kokava nad Rimavicou za kúpnu cenu, za
ktorú bol pozemok predaný v prípade, že
by žiadateľ chcel pozemok predať alebo
by nesplnil ostatné uvedené podmienky
v kúpnej zmluve.
- Návrh na vklad do Správy katastra
a poplatky s tým súvisiace prekladá
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a hradí kupujúci.
7. Plány hlavných úloh a kalendár zasadnutí
Obecného
zastupiteľstva
a Obecnej rady v Kokave nad Rimavicou
na rok 2017, podľa písomne predloženého návrhu.
8. Plány práce na rok 2017 komisií
Obecného zastupiteľstva podľa predložených návrhov pre:
komisiu finančnú a pre správu obecného
majetku
komisiu podnikateľskej činnosti, obchodu,
služieb, cestovného ruchu, dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany verejného
poriadku
komisiu kultúry, mládeže a športu
komisiu školstva
komisiu sociálnu a bytovú a pre otázky
rómskej komunity
komisiu životného prostredia, výstavby
a územného plánovania
Zbor pre občianske záležitosti
9. Správu o výsledkoch inventarizácie
majetku obce Kokava nad Rimavicou
k 31.12.2016 predloženú predsedom ÚIK
- bez pripomienok.
10. Vymenovanie
vyraďovacej
a likvidačnej komisie za účelom vyradenia a určenia spôsobu likvidácie vyradeného nadbytočného a neupotrebiteľného
majetku v zložení podľa predloženého
návrhu p. starostom:
Mgr. Štefan Aschenbrenner, člen OR predseda komisie
Ing. Juraj Hronec, zástupca starostu
Michal Žák, člen OR
Elena Doricková, prednostka OcÚ
Jana Krotáková, člen

Vážení občania,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci nariadil vykonať opatrenie – celoplošnú deratizáciu v mestách
a obciach okresu Poltár v termíne od
10.5.2017 do 30.6.2017. Deratizáciu,
čiže reguláciu živočíšnych škodcov,
potkanov a myší, musí vykonať obecný úrad, právnické osoby a fyzické
osoby, podnikatelia prostredníctvom
oprávnených firiem na vykonávanie
deratizácie. Občania túto deratizáciu
musia vykonať prostredníctvom
oprávnenej firmy alebo dostupnými
prípravkami na tento účel, ktoré sú v
predajniach. Doklad o nákupe prípravku je potrebné si uchovať po dobu 3
mesiacov pre prípad kontroly splnenia
nariadeného opatrenia. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke
obce www.kokava.sk.
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Janka Tóthová, člen
Mgr. Janka Gondová, člen
11. Plán kultúrnej činnosti – kultúrny
kalendár na rok 2017 - bez pripomienok.
12. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 - bez
pripomienok.
C/ KONŠTATUJE
Po preskúmaní územného plánu môže
aktuálna ÚPD obce Kokava nad Rimavicou naďalej efektívne pôsobiť bez
akýchkoľvek ďalších zmien a doplnkov.
D/ UKLADÁ
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1. Všetkým vedúcim organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
predložiť návrhy na vyradenie prebytočného
a neupotrebiteľného
majetku
v písomnej forme
p. Dorickovej, prednostke OcÚ
T: do 31.03.2017
2. Vyraďovacej a likvidačnej komisii
a/ zvolať zasadnutie komisie a rozhodnúť
o vyradení a spôsobe likvidácie vyradeného neupotrebiteľného a nadbytočného
majetku podľa predložených návrhov.
T: do 30.04.2017
Z: Mgr. Štefan Aschenbrenner, predseda
komisie

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často.
Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny,
prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia
možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba do polovice naplneného – už viac nevpraceme.
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b/ správu vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení a spôsobe likvidácie
vyradeného
neupotrebiteľného
a nadbytočného majetku predložiť na
rokovanie OZ v mesiaci jún 2017
Z: Mgr. Štefan Aschenbrenner, predseda
komisie
3. p. Elene Dorickovej, prednostke OcÚ
a/ na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií OZ
a interpelácie poslancov OZ
T: na najbližšej porade vedenia obce
Veronika Siheľská

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.
Ak nechceme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať fľaše alebo škatule a zošliapavať ich, aby
nezaberali veľa miesta, polystyrén lámať a podobne, neraz to
skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa
kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadkami nie je komfortné ani hygienické.
Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových
nádob a upokojíme sa, až keď problém „vyriešia“ zberové
spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie
poloprázdnych, vzduchom naplnených kontajnerov je
nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén)
zmenšiť a až potom... šup do kontajnera!
Autor: ENVI - PAK, a.s.

(10,3 km). Po snehu sme si prešli ešte
trasu z Tlstého javora na Zákľuky (cca
12 km). 1. mája sme sa vybrali zdolať
Fabovu hoľu zo Zbojsk (15,16 km) a 14.
mája sme prešli z Lehoty nad Rimavicou
cez zlatňanský kopec na Ďubákovo (25
km). Takže pre začiatok už máme
v nohách pár kilometrov a ďalej to už dokáže zvládnuť takéto prechádzky,
vyvolávajú v človeku chuť zažiť to ešte
Aj tento rok sme začali už tradičnými pôjde čoraz ľahšie.
raz.
turistickými akciami – novoročným
Turistický oddiel najbližšie pripravuje
turistickým pochodom z Havrilova cez
turistický pochod k prameňu Ipľa,
Sedlo Pereš, Cisársku hoľu a Slopovo do
k pamätníku pripomínajúcemu haváriu
Kokavy nad Rimavicou (14,5 km)
vojenského lietadla z roku 1956. Tešíme
a v apríli otvorením turistickej sezóny
sa na účasť každého z vás.
turistikou z Kokavy n.R. cez Kečku,
Farkašku, Lipovo, Diel späť do Kokavy
Elena Doricková
n.R. (22,24 km). Vo februári sme boli
Foto:
E.
Doricková,
M. Vrábeľ
pozrieť na Hrebienku ľadové sochy Krásne chvíle, strávené v prírode
a prešli
sme
okolo
Rainerovej v spoločnosti
príjemných
ľudí
a Zámkovského chaty na Skalnaté pleso a s dobrým pocitom, že každý z nás
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S batohmi na pleciach

Na začiatku školského roka sme sa
s deťmi rozprávali o ich snoch i tých
najskrytejších túžbach. Idea jedného zo
žiakov vo mne ako vyučujúcej zapálila
iskru a rozhodla som sa, že chcem spolu
s deťmi spoznávať našu prírodu. Naše
túžby a sny cestovať za poznaním sme
zastrešili turistickým krúžkom. Od začiatku školského roka sme absolvovali 6
vychádzok do bližšieho i vzdialenejšieho
okolia. Navštívili sme turisticky vychytené a známe miesta, ako Pustý hrad vo
Zvolene, hvezdáreň Vartovka v Banskej
Bystrici či bývalú banskú dedinku Špania Dolina. Naša doterajšia bilancia, 875
precestovaných kilometrov a 55 kilometrov prejdených vlastnými nohami, hovorí za všetko. S každým jedným výletom
sa nám spájajú mnohé zážitky, pri ktorých nám doteraz nabehne úsmev na
tvári. Spoločné cestovanie, spoločné
stravovanie a spoločné hľadanie správnej cesty na turistickej mape − to všetko
je to, čo sceľuje náš kolektív a posilňuje
vzťahy. A čo si najviac cení na cestovateľskej turistike naša pravidelná výletnička Miška Gombalová? „Veselé zážitky, čerstvý vzduch, učenie sa samostatnosti, ale hlavne cestovanie bez rodičov.“ :-)
Text a foto: Mgr. Eva Adamove

Hviezdoslavov Kubín
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Recitácia. To nie je len naučiť sa text,
postaviť
sa
pred
publikum
a odverklikovať ho bezchybne od začiatku až do konca. Zmyslom recitácie je
stotožniť sa s textom, uchopiť ho svojím
srdcom a predniesť ho ako svoju vlastnú
výpoveď − výpoveď svojej osobnosti
stotožnenej s autorovou. Toto vnútorné
precítenie bolo v tomto ročníku silne
zastúpené u recitátorov z našej základnej
školy. Po úspešnom školskom kole,
v ktorom naši žiaci od najmladších až po
tých končiacich ukázali zaľúbenie v
umeleckom slove, sa našim žiakom
úspešne darilo aj na okresnom kole
v Poltári. Žiaci Miloš Janoštiak, Šimon
Juhaniak, Anna Šatarová a Dominik
Ďurian sa vďaka svojim kvalitám prebojovali na regionálne kolo konajúce sa
v Novohradskom osvetovom stredisku.
Veľkým prekvapením je pre nás nový
recitátorský talent ukrývajúci sa v tichej
Aničke, ktorá krátkou a vtipnou rozprávkou o neskúsenej muche Bz
a panovačnej mušacej star Bzzzzzz zaujala odbornú porotu natoľko, že 5. mája
v Banskej Bystrici mohla okúsiť čaro
krajského kola recitačnej súťaže pod
titulom Sládkovičova Radvaň. Všetkým
zúčastneným blahoželáme k ich výkonom a veríme, že literatúra bude blízka
ich srdcu i naďalej.
Text a foto: Mgr. Eva Adamove

Sládkovičova Radvaň

jún 2017

kakao? Tieto otázky riešia vo svojom
predstavení Martin Ňuňuk, Emma Sojková, Nela Vrábľová a Daniela Blahutová, ktorí sa umiestnili na krásnom treťom mieste spomedzi veľmi silnej konkurencie starších žiakov.
Ani kolektív divadelného súboru Stužka,
ktorý pracuje pri MKS, nezaháľal.
V apríli sa zúčastnil krajskej súťažnej
prehliadky Zochova divadelná Revúca s
predstavením Fragmenty cesty. Predstavenie vzniklo na motívy knihy Karola
Horáka Päť hier alebo Hrdina menom
hra. Každý, kým sa stane človekom,
musí prejsť cestu, aby ním bol. Členovia
súboru cez jednoduché fragmenty života
ukazujú, že táto cesta nie je jednoduchá.
Od pôrodu cez uvedomenie si seba,
školu, prvú lásku, vzťah k rodičom či
dospelosť sa snažia cez úlomky života
vypovedať skúsenosť tak, ako ju zažili(zažívajú).
Ich snaha bola odmenená druhým miestom. Predstavenie získalo aj Cenu diváka a Cenu laickej poroty. K zaslúženému
úspechu prispeli: Andrej Bavala, Lenka
Blahutová, Jaroslav Dečeko, Martin
Doricko, Dominik Ďurian, Martina Ďurianová, Simona Jančová, Tereza Kantorová, Alexia Kasárová, Soňa Ňuňuková,
Katarína Repková, Katarína Severíniová, Ján Šuniar, Matúš Trnavský, Veronika Vrábľová a Viktória Vranská.
Obe predstavenia boli zrealizované pod
režijnou taktovkou Evy Švingálovej,
ktorá týmto v mene súboru ďakuje rodičom členov, ktorí nikdy neodmietnu
s čímkoľvek pomôcť. Veľká vďaka patrí
pani Milade Bolyošovej a Arpádovi
Saboovi z Lučenca za cenné rady a podporu.
Text a foto: Mgr. Eva Švingálová

DEŇ VODY
Súťaž Sládkovičova Radvaň je krajská
prehliadka v umeleckom prednese detí a
dospelých, detských recitačných kolektívov a divadiel poézie v Banskej Bystrici. Divadelný súbor Eňoňuňo, ktorý
pracuje pri našej základnej škole, sa
tento
rok
zúčastnil
súťaže
s predstavením Fóbia.
Ako všetci dobre vieme, fóbia
je iracionálna, neadekvátna reakcia človeka na podnet, prejavujúca sa strachom. Tak uvádzajú múdre knihy. Ale
čo robiť, ak sa naozaj bojíte zaspať? Čo
ak je, nebodaj, pod posteľou nejaká
príšera a vám už nepomáha ani horúce

Dňa 22.3.2017 sme si v našej škole
pripomenuli Deň vody. Jeho organizácie
a priebehu sa zhostili žiaci 7. – 9. ročníkov pod vedením pani učiteľky A. Ďurianovej. Aktivity boli venované žiakom
prvého stupňa.
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V úvode bola deťom pustená prezentácia
o vode a jej význame pre živočíchy
a rastliny, potom nasledoval rozhovor
k danej téme. V ďalšej časti prebehli
aktivity pre deti, prostredníctvom ktorých sa aktívne venovali téme VODA:
chytanie rybiek na udicu, puzzle, pexeso, ochutnávka rôznych druhov vôd,
súťaž o najväčšiu bublinu a iné. V tretej
časti vytvárali žiaci kolektívne dielo, ako
napr. papierové akvárium, oblak
s kvapkami vody, rybu so šupinami...V závere bol každý žiak odmenený
sladkou odmenou.
Text a foto: Mgr. M. Darážová
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„Mladý žurnalista“
Tento školský rok sme pre žiakov našej
školy otvorili nový záujmový krúžok
pod názvom „Mladý žurnalista“, v rámci
ktorého sa žiaci podieľajú na tvorbe
školského časopisu. Prvé číslo školského
časopisu Mr. Škola sa nám podarilo
vydať v priebehu prvého polroka tohto
školského roku a aj občania obce si ho
mohli zakúpiť či v ňom len letmo prelistovať v rámci akcie Adventný pozdrav,
ktorú v decembri usporiadala naša škola.
Avšak ani v druhom polroku sme nezaháľali, stihli sme vydať druhé číslo školského časopisu a momentálne už usilovne pracujeme na treťom - letnom vydaní

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Kokave nad
Rimavicou usporiadal Deň detí, ktorý sa konal v amfiteátri
našej obce 3. júna 2017 od 10,00 hod.
Deti videli pestrý kultúrny program, do ktorého sa mohli samy
zapojiť, prevzali si balíčky a dostali občerstvenie. Deti zaujali
psovodi,
potom
veľký
program
krajiny
HALIGANDA, rozprávkový
automat,
interaktívne rozprávky a tiež cesta
do praveku. Pripravený bol hudobný workshop

Jubilejný XX. ročník Stretnutia heligónkarov v Kokave nad Rimavicou sa konal
4.6.2017. Zúčastnilo sa ho okolo 40
účinkujúcich, ktorým tlieskala plná sála.
Zaplnené parkovisko bolo dôkazom, že

tento program navštevuje aj veľa divákov z okolitých miest a obcí.
Toto podujatie sa stalo známym nielen
v Kokave a blízkom okolí, ale môžeme
povedať, že je známe v rámci BBSK,
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časopisu. V našom školskom časopise
máme stále rubriky, ako napr. Akcie na
našej škole, kde žiaci píšu o aktivitách a
podujatiach na našej škole. Populárnou
rubrikou sa stala rubrika Rozhovor, kde
si žiaci vezmú „na paškál“ a vyspovedajú na nimi pripravené otázky vybraného
pedagóga. V rubrike Príbeh uverejňujeme vlastnú príbehovú tvorbu našej šikovnej žiačky Veroniky Porubiakovej. V
časopise sa venujeme aj móde a hudbe.
Už tradičnou rubrikou nášho časopisu sa
stala rubrika DYI okienko, v ktorom
publikujeme nápady na rôzne vlastnoručné výrobky, samozrejme aj s foto
postupmi práce žiakov.
Mgr. Henrieta Foľková - Mareková

s netradičnými
hudobnými
nástrojmi ako napr.
sú-du,
štrbinový
bubon,
dažďové
palice, a iné zábavné súťaže pre deti.
Do programu Dňa
detí boli tiež zahrnutí sokoliari kráľa
Svätopluka. Počas
celého dňa sa deti do chuti vyšantili, vytancovali a zahrali.
Poďakovanie patrí šikovným členkám a členom Miestneho
spolku SČK v Kokave nad Rimavicou, ktorí celú akciu pripravili.
JK
Foto: P. Vranský

pretože sa tu stretávajú heligónkari
z mnohých miest a obcí stredného Slovenska.
Toto podujatie vzniklo na podnet vtedajšieho vedúceho kultúry Paľka Obročníka, bývalého tanečníka SĽUK-u, ktorý
nahovoril kokavských heligónkarov,
otca a syna Krahulcovcov, a tí pozvali
ďalších kamarátov, ktorí vedeli hrať na
tomto nástroji. A tak sa pred 20-timi
rokmi zrealizovalo toto stretnutie po
prvýkrát a že úspešne, o tom svedčí
i tohoročný jubilejný XX. ročník. Na
pódiu odznelo veľa krásnych piesní,
ktoré zarezonovali u divákov. Program
uvádzal moderátor a ľudový rozprávač
Janko Jankov zo Šumiaca.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí podporili toto pekné
podujatie: Obec Kokava n/Rim., JUDr.

Janka Laššáková, poslankyňa NR SR
a predsedníčka krajskej rady SMER –
SD, súkromní podnikatelia: heligónkar
Jozef Smutný z Lopeja, Ing. Ľubomír
Zán, Jozef Pisoň, bar OÁZA, Erika
Ternényiová a Ján Stieranka, Stanislava
Katreniaková a Zdenka Spodniaková.
Dovidenia na XXI. ročníku Stretnutia
heligónkarov v Kokave n./Rimavicou.
JK
Foto: P. Vranský
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Podujatia v MKS

28. apríla sa uskutočnil v našej obci Detský folklórny festival, krajská súťažná
prehliadka choreografií detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja,
ktorú
zorganizovalo
HIOS
VK
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
BBSK
a Obec Kokava n/R. V programe sa predstavili DFS z Hontu, Novohradu, Podpoľania, Horehronia, Pohronia, Gemera
a Malohontu. Vyše tristo detí predstavilo svoje choreografie, z ktorých tie najlepšie
postúpili do celoslovenského kola.
Aj táto súťaž je dôkazom toho, že mladí
vo folklóre tancovať chcú a s radosťou
predvádzajú to, čo ich vedúci naučia. Nás
teší, že detský krajský festival sa koná v
našej obci, v ktorej folklór nestráca svoju
hodnotu. Veď folklór neznamená len
minulosť, ale aj súčasnosť, v ktorej aj
tieto deti uchovávajú a rozvíjajú folklórne
tradície našich predkov.

25. júna sa bude konať JUNIÁLES –
kultúrny program detí základnej školy,
ktorý býva každý rok zaujímavý
a pestrý. Navštívte toto podujatie, naše
deti a hlavný organizátor – ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rim. sa na vás tešia.
26. júna sa uskutoční hudobnovzdelávací antidiskriminačný program
„BUĎME ĽUDIA“, ktorý je zameraný
najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýka tém ako
napr. otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva,
totalitný režim a diktatúra, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva
detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke
gangy.

30. apríla sme postavili máj a uskutočnil sa kultúrny program našich súborov. Potom
členky spolku Slovenského Červeného kríža v spolupráci s MKS zorganizovali májovú veselicu pri ľudovej hudbe z Hriňovej. Ľuďom sa páčilo a niektorí zotrvali do
neskorých nočných hodín.

Nezabudli sme ani na Deň oslobodenia – 5. mája sa uskutočnil pietny akt položenia
kvetov s krátkym programom a príhovorom starostu obce – Ing. Jána Chromeka.

Súčasťou programu je aj hudobná
zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci
naživo populárne skladby od známych
slovenských aj svetových spevákov a
skupín, ako napr. Kryštof a T. Klus, A.
Ďurica, Hex, Desmod, IMT Smile,
Avicii atď. Pomocou primeraných
otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.
Program je podporený videoprojekciou. Možnosť využitia kultúrnych
poukazov. Program je určený pre 1. a
2. stupeň ZŠ. Dĺžka programu je cca.
60 min.

Deň matiek patrí každoročne medzi najmilšie sviatky v roku. Možno ho nazvať aj
Dňom pre najkrajšie city, lebo materinský cit je zo všetkých najsilnejší. Nezáleží na
veku, okolnostiach, ani na vzdialenosti, aká matku delí od dcéry či syna, ona ostáva
tým pevným bodom, o ktorý sa možno oprieť, ku ktorému sa možno kedykoľvek
vrátiť.
Posolstvo tohto sviatku by sme mali preniesť aj do všedných dní, aby sa život žien,
mám, napĺňal len dobrými ľudskými vzťahmi, lebo nijaká gratulácia, nijaké blahože- Občianske združenie priaznivcov
lanie ani kytica kvetov nemôžu nahradiť úctu k žene, matke. Matka je ľudské slnko športu a kultúry Vás srdečne pozýva na
lásky, bez ktorého by nebolo života. Žena je večný zdroj inšpirácie, studnica čistej Country festival 2017 v dňoch 14. a
vody, nevyčerpateľnej lásky, ktorou treba naplniť svet, aby prestali tiecť slzy a rinčať 15.7.2017 v kokavskom amfiteátri.
zbrane.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo vy- 27. ročník folklórneho festivalu KOstúpenie speváka Jána Hrušku so synom. LIESKO sa bude konať v dňoch
Bolo to milé podujatie aj s občerstvením 3. - 6. 8. 2017. Bližšie informácie na
pre všetkých prítomných. Dňa 14. mája www.kokava.sk
JK
ho zorganizovali súkromná podnikateľka
pani Stanislava Katreniaková, Klub
dôchodcov, ZO SZZP a Miestne kultúrne stredisko. Všetci prítomní strávili príjemné nedeľné popoludnie, ktoré spestril aj spevokol Klubu dôchodcov
z Klenovca.
JK
Foto: P. Vranský
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Paragliding alebo lietanie na padákovom klzáku je šport, ktorý
si veľmi rýchlo podmaní človeka, ak ho
raz skúsi. Je to najjednoduchší spôsob
lietania, pri ktorom nepotrebujete pomoc
ďalšieho personálu a na prevádzku žiadne
ďalšie výdavky. Stačí krátky rozbeh
z kopca a vzápätí sa už vznášate v povetrí.
Počujete len svišťanie šnúr vo vetre
a snažíte sa nájsť stúpavý prúd vzduchu,
ktorý vás vynesie vysoko k oblakom. Celý
výstroj sa zmestí do jedného batoha a váži
približne 20 kg. Vznik paraglidingu sa
datuje od roku 1985, kedy sa už našli profesionálni výrobcovia, ktorí začali vyrábať padáky výhradne len pre paragliding.
Do tejto doby sa prevádzali len pokusy o zlet s padákom
z kopca. Padáky pre
paragliding sa vyvinuli
v podstate zo zoskokových krídel, no v dnešnej
dobe je už ich konštrukcia diametrálne odlišná.
Postroje sú pohodlnejšie
a medzi
výkonnosťou
a bezpečnosťou jednotlivých typov klzákov sa
hľadá zlatá stredná cesta
pre potreby čo najväčšieho množstva pilotov.
Rýchlosti klzákov vzrástli až na 60 km/h a
u niektorých prototypov aj na vyššie hodnoty.
Paragliding je jeden z najmladších leteckých športov, ktorý
ponúka najlacnejší spôsob lietania a zároveň jedinečný
a bezprostredný kontakt s prírodou, aký zažijete asi pri máloktorom inom športe. S paraglidingom objavíte zrazu iný svet,
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svet pre vás zatiaľ nepoznaný, svet, ktorý bol človeku od
počiatku utajený, svet vetra a oblakov, svet mnohých neviditeľných vecí, ktoré sa naučíte rozpoznávať, svet obohatený
o tretí rozmer. Stanete sa súčasťou nekonečnej masy vzduchu,
vďaka ktorej niekde vo výškach nad hrebeňmi hôr alebo nad farebnou šachovnicou
rozkvitnutých lúk a polí získate možno iný
pohľad na mnohé veci, aký ste mali doposiaľ. Piskot jastrabov a kaní vysoko nad
lesmi vás čoskoro presvedčí o tom, že nielen ľudia lietajú pre radosť. Takéto momenty potom zanechajú v človeku obrovský
dojem a radosť, ženú ho zažiť to znovu,
zažiť ešte niečo viac alebo po dlhšej dobe
vyvolávajú túžbu opätovne prežívať tieto
pocity znova a znova. Mnohých si paragliding podmaní tak, že sa im stane drogou. Mienka širokej nezainteresovanej verejnosti je, žiaľ, taká, že tento šport je pokladaný za rizikový a adrenalínový. Po absolvovaní základného kurzu začnú však
mnohí vidieť tento šport
v trochu inom svetle
a adrenalínu chtivé typy
budú vedieť, ako si ho
vyplaviť
bezpečným
spôsobom a nie bezhlavo
s veľkou mierou rizika.
Je výlučne na každom
pilotovi, do akej miery si
urobí tento šport bezpečným, prípadne rizikovým
a adrenalínovým.
Scenéria
kokavskej
a klenovskej doliny je
nádherná. O to viac, keď ju človek vidí po prvýkrát z vtáčej
perspektívy. Najčastejšie miesto pre tandem paragliding je
štartovisko Slopovo.
Text a foto: Pavel Vranský

22. 4. 2017 sa vo Vavrečke konali Majstrovstvá Slovenska juniorov,
získali sme 7 cenných medailí.
Zlatí medailisti a majstri Slovenska: Michal Golian 2x, Martina Ďurianová
Vicemajstri Slovenska: Karol Zbranek, Dodes Kubaliak
3. miesto: Martina Ďurianová, Linda Skruteková ( napriek tomu, že
má 13 rokov, za staršími súperkami nezaostala a prekvapila)
Pochvalu si tiež zaslúžia Darinka Filipiaková, Tamarka Stieranková,
Matúško Uško Adamek.
Tešíme sa, že u nás vyrastajú nové mladé talenty, a veríme, že ich prvá súťaž nakopne a budú na sebe pracovať ďalej
Zároveň sa na Majstrovstvá Európy nominoval Michal Golian a Martina Ďurianová. Veríme, že budú pribúdať cenné medaily.
Držte palce!
Text a foto: Zdroj Facebook
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