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 Z rokovania Obecného zastupiteľstva
 Predstavujeme vám

 Advent a Vianoce v Kokave
 O 500. výročí reformácie

Foto: E. Doricková

Prajeme vám krásne a požehnané Vianoce. Nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja
a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím
jasne ako betlehemská hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré
vás potešia. Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech vám len radosť prináša,
to je naším prianím.
Redakcia Kokavských zvestí
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Vážení spoluobčania,

Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa 9. novembra 2017 prerokovalo jednotlivé body programu podľa
pozvánky, ako i ďalšie ústne a písomné návrhy na tomto zasadnutí vznesené a rozhodlo takto:

a komisia odporučila, aby materiál bol
prerokovaný a schválený.
7. Skutočnosť, že vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou
vrátane
rozpočtu ZŠ
s MŠ
k 30.9.2017 bolo v zákonom stanovenej
lehote zverejnené pred rokovaním OZ
na úradnej tabuli v dobe od 25.10.2017
do 9.11. 2017.
8. Vecné a finančné vyhodnotenie 27.
ročníka FF KOLIESKO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 3. až 6. augusta 2017,
vrátane komplexnej hodnotiacej správy,
spracované a predložené p. Jankou
Krotákovou, vedúcou MKS, a p. Annou
Berackovou, hlavnou kontrolórkou
obce.
9. Správu o plnení úloh Miestneho
kultúrneho strediska v Kokave nad
Rimavicou za rok 2017 – bez pripomienok.
10. Ústne správy o činnosti komisií OZ
od
ostatného
zasadnutia
OZ
s konštatovaním, že správy predložili
komisie OZ: komisia školstva, komisia
kultúry, mládeže a športu, komisia životného
prostredia,
výstavby
a územného plánovania. (Komisia finančná a pre správu obecného majetku,
komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb, cestovného ruchu, dopravy,
verejnoprospešných prác a ochrany
verejného poriadku, komisia ZPOZ a
komisia sociálna a bytová a pre otázky
rómskej komunity zasadnutie nemali.)
11. Informáciu
o prerokovaní
a schválení obecnou radou - podkladov
pre zápis do kroniky obce za rok 2016,
spracovaných a predložených Mgr.
Štefániou Liptákovou, kronikárkou
obce, za spolupráce p. Lančokovej,
ktorá jej pripravila podklady.
12. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch a prácach v obci.
13. Informácie
Ing.
Chromeka
z rokovaní Zastupiteľstva BBSK, Klubu
starostov okresu Poltár, Rady a valnej
hromady TKO, Mikroregiónu SinecKokavsko a MAS.
14. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, resp. doručené písomne do 21.11.2017, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.

A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o plnení úloh z uznesenia
č. 3/2017 z dňa 24. augusta 2017 a
4/2017 z dňa 26. septembra 2017 s konštatovaním, že úlohy boli splnené v
stanovených termínoch, s výnimkou
tých, ktoré sú v termíne plnenia.
2. Správu o činnosti obecnej rady od
ostatného zasadnutia OZ a o prijatých
úlohách na rokovaní OR, ktoré sa konalo
dňa 9. novembra 2017.
3. Odpovede na interpelácie poslancov
OZ vznesené na rokovaní OZ dňa 24.
augusta 2017 a 26. septembra 2017.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli
zaslané včas.
5. Splnenie podmienok pre predaj
a prenájom majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, a to schválenie zámeru
odpredať nehnuteľný majetok obce,
nachádzajúci sa v k. ú. Kokava nad
Rimavicou, budovu starého kina, súpisné číslo 449, a prenajať pozemok - parcela registra C číslo 851/1 – zastavaná
plocha vo výmere 1035 m2 v zmysle §
9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako
prípad hodný osobitného zreteľa
a zverejnenie schváleného zámeru na
úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej
lehote, a to od 28.9.2017 – do
13.10.2017, ku ktorému neboli vzenesené žiadne pripomienky alebo návrhy.
6. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
B/ SCHVAĽUJE
6/2017, ktorým sa ruší VZN č. 2/2016
1. Program rokovania OZ podľa poŠtatút rekreačnej oblasti Kokava-Háj,
zvánky – bez pripomienok:
neboli
predložené
pripomienky
2. Predaj nehnuteľného majetku

opäť prichádzajú najkrajšie sviatky
v roku, Vianoce a Nový rok. Mnohým
z nás sa v mysli vybavia ostatné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si
v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko.
Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom
svete a aj to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc bolo akési krátke, akoby to bol len predĺžený víkend,
počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, staré
spory alebo sme sa v spomienkach
obracali na svojich blízkych, ktorí už
nie sú medzi nami. Mnohí z nás sa pri
pohľade na bezbranné Božie dieťa v
jasličkách snažia zažehnať všetko zlo
a nenávisť, aby sme do nového roka
vstupovali s čistým štítom. Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto,
lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v
našich životoch. Chceme si aspoň
teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa
z radosti našich detí, vnúčat, ale aj
dospelých. V tomto krásnom čase sa
opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je
nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí
okolo nás, naša rodina, priatelia,
bližší i vzdialenejší známi, susedia
majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom
slove či ľudskom dotyku je veľké
tajomstvo a bohatstvo. A v každom z
nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich
sviatkov, na Nový rok, ale aj počas
celého roka nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých
pohľadoch a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym
a priateľom ten najkrajší darček.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového
roku, všetko dobré, pevné zdravie,
hojné Božie požehnanie a veľa osobných a pracovných úspechov.
Ing. Ján Chromek
starosta obce
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obce, nachádzajúceho sa v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, Štúrova - budova starého kina, súpisné číslo 449, parcela
registra C číslo 851/1 – zastavaná plocha v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, vedeného na liste
vlastníctva č. 1825 – za dohodnutú
cenu predaja objektu vo výške 1,00 €
pre žiadateľa: THORSTAV s.r.o.,
V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen,
IČO: 48 135 496 DIČ: 2120072977, za
účelom výstavby nájomných
bytov v obci Kokava nad Rimavicou s podmienkou, že
návrh na vklad do katastra
predloží kupujúci. Pozemok
pod budovou nie je predmetom
predaja.
3. Prenájom nehnuteľného
majetku obce, nachádzajúceho
sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, Štúrova ul. – pozemok parcela registra C číslo 851/1
– zastavaná plocha vo výmere
1035 m2 v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
vedeného na liste vlastníctva č. 1825 –
za dohodnutú cenu nájmu vo výške
1,00 €/ročne počas doby nájmu pre
žiadateľa:
THORSTAV
s.r.o.,
V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen,
IČO: 48 135 496 DIČ: 2120072977, za
účelom výstavby nájomných bytov
v obci Kokava nad Rimavicou.
4. Žiadosť
o dokúpenie
pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľa Mária Hašková, trvale bytom 984 01 Lučenec,
Adyho 32, podľa predloženého GP č.
36624039-167/2017 parcela registra C
- č. 7774/173 vo výmere 138m2 – 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 10,00
€/m2 s podmienkou, že návrh na vklad
do katastra predloží kupujúci.
5. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava - Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou, pre žiadateľov Martin Hanuš, rod. Hanuš, a manž. Andrea Hanušová, rod. Rendeková, obaja trvale
bytom 979 01 Rimavská Sobota, Športová 1539/8, podľa predloženého GP č.
36041459-57/2017 - parcela registra C č. 7400/111 - diel 1 vo výmere 55 m2 –
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zastavané plochy, parcela registra C - č.
7400/477 – diel 2 vo výmere 15 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 10,00
€/m2 s podmienkou, že návrh na vklad
do katastra predloží kupujúci.
6. Žiadosť Obce Utekáč, v zastúpení p.
Miroslavom Barutiakom, starostom
obce, o dokúpenie pozemku - nachádzajúceho sa v k.ú. Utekáč, ktorý je vo
vlastníctve Obce Kokava nad Rimavi-
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žiadosť ZK - Team, s.r.o. 886/91, Utekáč, v zastúpení p. Karolom Šajgalíkom,
konateľom
spoločnosti,
o odkúpenie pozemku KN-C parc. č.
9165/2 vo výmere 7 m2, zastavaná plocha, nachádzajúci sa v k.ú. Utekáč,
ktorý je vo vlastníctve Obce Kokava nad
Rimavicou, podľa LV č. 6 v cene 100,Sk/m2 s tým, že návrh na vklad do
Správy katastra predloží kupujúci.
Keďže k podpisu kúpnopredajnej zmluvy nedošlo, súhlas na odpredaj sa ruší.
D/ ZAMIETA
Žiadosť p. Petra Bamburu,
rod. Bamburu, a manž. Alžbety Bamburovej, rod. Brijakovej, o kúpu obecného pozemku nachádzajúceho sa na
parcele registra E č. 3597
o rozlohe 11 509 m2, nakoľko
tento pozemok je v dlhodobom
prenájme spoločnosti NOPOL, s.r.o., Ul. 9.mája
479/40, 987 01 Poltár.

cou, podľa LV č. 6 - parcela registra C
č. 9165/2 vo výmere 7 m2, zastavaná
plocha 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 tým, že
návrh na vklad do katastra predloží
kupujúci.
7. VZN č. 6/2017, ktorým sa ruší VZN
č. 2/2016 – Štatút rekreačnej oblasti
Kokava – Háj – bez pripomienok.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k
plneniu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou k 30.9.2017 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou bez pripomienok.
9. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou vrátane rozpočtu ZŠ
s MŠ na prenesené a originálne kompetencie k 30.09.2017 – bez pripomienok.
10. Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
v Kokave nad Rimavicou za školský rok
2016/2017 – bez pripomienok.
11. Na základe prerokovaných a schválených podkladov na zápis do kroniky
obce, uznesením OR a uloženého vykonania ručného zápisu do kroniky obce
odmenu pre Mgr. Štefániu Liptákovú,
kronikárku obce, vo výške 200,00 €
a pre p. Alenu Lančokovú, pomocnú
kronikárku obce, vo výške 100,00 €.
C/ RUŠÍ
Uznesenie č. 5/2008B/11, z dňa
30.10.2008, ktorým bola schválená

E/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme
a lehote zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
 VZN obce č. 6/2017 o zrušení VZN č.
2/2016 - Štatút rekreačnej oblasti Kokava - Háj
 Plnenie rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou k 30.9.2017
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať návrhy a podnety z komisií
OZ a interpelácie poslancov OZ

F/ ŽIADA
1. poslancov Obecného zastupiteľstva
v Kokave nad Rimavicou
a/ o predloženie písomných návrhov do
kapitálového rozpočtu na rok 2018
Za správnosť: Veronika Siheľská
Foto: E. Doricková, J. Spišiak, internet
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Výsledky volieb do BBSK v okrese Poltár
1. Andrea Baníková, MUDr. 51 r., SaS, OĽANO, KDH,
Nova, Obč. konzer. Strana – 2646 hlasov
2. Pavol Čičmanec, 44 r., SMER-SD – 1183
3. pavel Gavalec Ing., 39 r., SNS – 977
4. Ján Chromek Ing., 52 r., SMER-SD – 2013
5. Veronika Krnáčová, 28 r., SMS strana moderné Slovensko
– 284
6. Ján Matúš, 65 r., Slovenská ľudová strana A. Hlinku – 142

7. Matej Melicherčík Ing., 29 r., Doma dobre – 750
8. Ján Obročník, 23 r., Kotleba-ľudová strana naše Slovensko
9. Pavel Olšiak, Ing. 45 r., SNS – 1786
10. Bohuslav Salaj, 33 r., Smer rodina-Boris Kollár – 218
11. Jozef Saxon, 50 r., Kotleba-ľudová strana naše Slovensko
12. Ján Sendrei, 69 r., Strana rómskej koalície-SRK – 190
13. Dávid Turčáni Mgr., nezávislý kandidát – 813
Z uvedeného vyplýva, že za okres Poltár boli zvolení:
Andrea Baníková, MUDr. 51 r., (SaS, OĽANO, KDH, Nova, Obč. konzer. Strana) a Ján Chromek Ing., 52 r., (SMERSD)
Srdečne blahoželáme.

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť.
Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov
z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích
telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne
vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať
chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete,
o ktoré chyby najčastejšie ide?
Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného
prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý
je určený!
Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým
tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky,
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
s vložkou,
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým
tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na
kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.
Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je
to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry
a pod.)!
Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať
len kominár alebo revízny technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu
venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,
dymovodov
a
komínových
telies,
kde
v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
Starostlivosť, ktorú venujete preventívnym opatreniam, sa
vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok
vás a vašich blízkych.
Ing. Soňa Ňuňuková

nosť naši žiaci zažiť aspoň na okamih
atmosféru doby, v ktorej sa domovom
našich vojakov – vojakov českoslovenLégiovlak
Žiaci VIII. a IX. ročníka sa dňa 7. sep- ských légií – stali tieto ešalóny.
tembra zúčastnili exkurzie légiovlaku,
Mgr. Henrieta Foľková-Mareková
konajúcej sa vo Zvolene. Légiovlak,
ktorý sme navštívili, bol vernou kópiou Návšteva Steel Parku
legionárskeho vlaku – ešalónu z obdobia 10. novembra navštívilo 52 žiakov našej
rokov 1918 – 1920, teda vlaku, ktorým školy zábavné technické centrum Steel
sa vojaci československých légií prepra- Park v Košiciach. Tretiaci a štvrtáci sa
vovali cez Rusko po Transsibírskej ma- hravou a zábavnou formou učili mategistrále. Légiovlak tvorilo celkovo 13 matiku a rozvíjali logické myslenie.
zrekonštruovaných vozňov, cez ktoré Veľmi sa im páčilo aktívne hranie sa
nás postupne sprevádzala posádka vlaku s exponátmi, ktoré ich nenásilnou forv dobových uniformách, s odborným mou vtiahli do oblasti fyziky. Žiaci 8.
výkladom, týkajúcim sa bojov českoslo- a 9. ročníka mali možnosť absolvovať
venských légií za samostatný štát. Pro- hodinu fyziky s lektorom na tému „Očné
stredníctvom tejto exkurzie mali mož- klamy“ a „Po stopách fyzikálnej veličiZ aktivít na našej škole...

ny“. Takto netradičným spôsobom bolo
vyučovanie fyziky na chvíľu hrou. Touto exkurziou sme sa snažili deťom ukázať, aký je svet okolo nás zaujímavý,
a pevne veríme, že sa nám to aj podarilo.
Mgr. Eva Švingálová a Mgr. Renáta
Boráková
Európsky týždeň športu
V rámci európskeho týždňa športu panie
učiteľky prvého stupňa dňa 27. septembra zorganizovali športové popoludnie,
v rámci ktorého pre žiakov pripravili
športové súťaže – skok vo vreci, preťahovanie lanom, beh medzi kužeľmi, hod
loptou na cieľ a beh cez prekážky. Všetci žiaci boli po športových výkonoch
odmenení sladkou pozornosťou.
Mgr. Henrieta Foľková – Mareková
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Deň zdravej výživy
Ako každý rok i tentoraz sme si na škole
pripomenuli Deň zdravej výživy, ktorý
už tradične majú na starosti pripraviť
a zorganizovať žiaci ôsmeho ročníka za
pomoci svojich triednych učiteliek.
Ôsmaci sa tejto úlohy zhostili naplno a
18. októbra svojim spolužiakom pripravili a podávali samé zdravé dobrôtky,
medzi ktoré patrili nielen ovocné
a zeleninové šalátiky, ale i vynikajúce
nátierky, a to mrkvová a zelerová. Tento
deň sa u žiakov teší veľkej obľube a sme
presvedčení,
že
tým
ukazujeme
a dokazujeme, že i zdravé veci dokážu
byť chutnými a majú mať miesto
v našom každodennom jedálničku.
Mgr. Henrieta Foľková – Mareková
Súťaže a olympiády
Za necelé tri mesiace sa žiakom našej
školy pod vedením učiteľov podarilo
zapojiť a byť úspešní v niekoľkých súťažiach. Zo športových súťaží sa naši
žiaci pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. R. Brezňáka zúčastnili dňa
6. októbra súťaže v cezpoľnom behu.
Školu reprezentovali: Ďurian Dominik,
Filipiak Dušan, Kafka Dominik, Horváth Roman, Oláh Brandon, Ňuňuk
Martin, Blahútová Daniela, Chovanová
Katarína a Radičová Alena. Žiačka deviateho ročníka Katarína Chovanová sa
umiestnila na 1. mieste a postúpila tak
na krajské kolo, ktoré sa konalo v Žiari
nad Hronom dňa 17. októbra, kde
v silnej konkurencii dobehla do cieľa
ako siedma. Dňa 12. októbra sa konala
súťaž vo futbale mladších žiakov
v Kalinove, kde našu školu reprezentovali Bambura Michal, Bavala Matej,
Bielčík Sebastián, Červenák Simon,
Ďurian Samuel, Horváth Peter, Horváth
Roman, Kúkoľ Martin, Ňuňuk Martin
a Šalgovič Christian. Chlapcom sa podarilo vybojovať krásne 2. miesto. Dňa 15.
novembra sa žiaci štvrtého ročníka,
menovite Bavala Matej, Cibuľa Denis,
Červenák Simon, Eštočák Kristián,
Hroncová Natália, Maceková Natália,
Muránska Vanesa, Pehel Patrik, Požehnajová Viktória, Rapčanová Tamara, Ali
Sendrei a Severíniová Martina, zúčastnili súťaže mladších žiakov vo vybíjanej,
ktorá sa konala v Poltári, kde sa naši
reprezentanti umiestnili na 2. mieste.
Z literárnych súťaží sme sa 25. októbra
zúčastnili okresného kola Timravinej
studničky, ktoré sa konalo v Poltári.
Našu školu reprezentovali Ďurian Dominik, Kvandová Jana, Oláh Lukáš,
Severíniová Martina, Šatarová Anna
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a Žúdel Samuel. Žiak tretieho ročníka
Lukáš Oláh sa umiestnil na druhom Aj toto sa nám podarilo...
mieste.
Naši učitelia sa snažia zapájať žiakov do
Mgr. Henrieta Foľková- Mareková najrôznejších
súťaží
a aktivít
a podporovať tým ich rast, čoho dôkaPri príležitosti 150.výročia narodenia zom sú i žiaci III. B triedy, ktorí sa pod
našej regionálnej spisovateľky B. Slan- vedením svojej triednej učiteľky Moniky
číkovej-Timravy sme zorganizovali aj Vrábľovej zapojili do projektu Záchrana
školskú vedomostnú súťaž o autorke. som JA. Pracovali na publikácii
Zúčastnili sa jej žiaci II. stupňa, ktorí s príbehom a ilustráciami na tému prvej
bojovali o víťazstvo v trojčlenných tí- pomoci a bezpečnosti na cestách.
moch. Ako najlepší sa ukázali žiaci VIII. Umiestnili sa medzi víťazmi a pre školu
A triedy (Darina Filipiaková, Linda vyhrali ukážku prvej pomoci pre žiakov
Skruteková, Daniela Stieranková).
celého I. stupňa a automatický externý
Mgr. Eva Jančová defibrilátor. A tak dňa 20. novembra
zamestnanci spoločnosti Falck zavítali
A čo nás čaká v najbližšej budúcnos- do našej školy, aby žiakov prvého stupňa oboznámili so zásadami prvej pomoti?
Dňa 24. novembra sa žiaci II. stupňa ci. Žiakom prvú pomoc predostreli niezúčastnia školského kola olympiády len v teoretickej, ale aj praktickej rovine,
v anglickom jazyku. Žiaci I. stupňa sa
zapojili do matematickej súťaže Všetkovedko a žiaci II. stupňa sa zapoja do
matematickej súťaže Expert, ktorá bude
na našej škole prebiehať 30. novembra.
Dňa 30. novembra sa žiaci II. stupňa
zúčastnia okresného kola technickej
olympiády v Poltári a o deň skôr – 29.
novembra budú žiaci reprezentovať
našu školu i v okresnom kole olympiády a to v rámci troch stanovíšť, na ktorých
zo slovenského jazyka a literatúry. Naši si žiaci mohli všetko odskúšať. Dobrú
športovo zdatní žiaci si zmerajú svoje náladu a úsmev na perách sa pri tom
sily v streleckej súťaži v Poltári. Na 14. všetkom snažil žiakom vyčariť aj masdecember sme pre žiakov IX. ročníka kot pobehujúci okolo detí. Žiaci sa napripravili celodenný dejepisný workshop pokon stali i svedkami fingovaného
s názvom Deň, kedy sa mlčalo. V rámci zásahu sanitiek. V popoludňajších hoditohto workshopu sa žiaci premiestnia v nách sa školenia prvej pomoci zúčastnili
čase, do roku 1948 alebo do 80. rokov, a i všetci pedagógovia. Vďaka teda patrí
stanú sa postavami, ktorých charaktery a nielen zamestnancom spoločnosti Falck,
konanie vychádza z postáv reálnych ale predovšetkým našim tretiačikom,
ľudí. Žiaci budú pracovať s dobovým vďaka ktorým sa toto všetko mohlo
materiálom – fotografiami, textami, uskutočniť. Pevne veríme, že nadobudktoré boli uverejnené v samizdatoch, nuté vedomosti si uchováme, aby sme
budú sa dostávať do konfliktu s režimom ich v prípade potreby mohli a najmä
a budú musieť za to niesť aj následky. vedeli zužitkovať.
Mgr. Henrieta Foľková – Mareková
Na okamih prežijú dobu, ktorá sa dotýkala aj ich rodiny, a to všetko pri aplikácii princípov dramatickej výchovy.
V decembri, konkrétne 13. decembra
Školský rok sme v knižnici začali hodinaša škola, tak ako aj minulý rok, usponami s prváčikmi. Možno sa opýtate, čo
riada adventné trhy, kde sa vám naši
tam tie deti robia, keď ešte nevedia čížiaci predstavia so svojimi vlastnoručne
tať? Prichádzajú do knižnice, aby tu
vyrobenými vianočnými dekoráciami,
počúvali čítaný text, hovorili o ňom a
perníkmi a inými výrobkami, ktoré si
porovnávali počuté so svojimi zážitkabudete môcť i zakúpiť a tak peňažnou
mi. Stretávame sa každý druhý týždeň s
odmenou ohodnotiť ich kreativitu
každou triedou na hodinu.
a šikovnosť. Taktiež už v plnom prúde
Pevne veríme, že prebudíme ich záujem
prebiehajú prípravy na vianočný progo knihy, ktoré sú momentálne na periféram, ktorý sa uskutoční 17. decembra.
rii záujmu.
Na oboch akciách ste, samozrejme,
Anna Murínová
všetci srdečne vítaní.
Mgr. Henrieta Foľková Mareková
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V školskom roku 2017/2018 bolo do MŠ v Kokave nad Rimavicou zapísaných 62 detí, ktoré sa podľa veku začlenili do
3 tried. Z dôvodu odchodu p. učiteľky Aschenbrennerovej na
starobný dôchodok nastúpila do kolektívu p. uč. Ľubica Tisovčíková.
V mesiaci september sa deti v novom prostredí zadaptovali
veľmi dobre, čoho dôkazom je aj pravidelná dochádzka detí
do MŠ.
Učiteľky pre deti pripravujú zaujímavé aktivity, kde spolu
prežívajú krásne chvíle a vytvárajú sa priateľské putá.
Na začiatku školského roku sme sa zapojili do projektu „Domestos pre školy“, pričom dôležitú úlohu zohráva aj spolupráca s rodičmi. Hlavným cieľom je, aby sa deti bavili
a pripomenuli si správne hygienické návyky aj mimo domova.
V rámci Európskeho týždňa športu, v čase od 23.9-31.9.2017,
sme pripravili pre deti rôzne športové aktivity, kde deti prejavili radosť z pohybu a súťaživých hier.
V mesiaci október sme pozvali medzi deti rodáčku, pani spisovateľku Milicu Miadokovú, ktorá im porozprávala
o príbehoch z knihy „Babičkine uspávanky“.
Ďalšou aktivitou v mesiaci október bolo napríklad aj vystúpenie 5 a 6-ročných detí v Klube dôchodcov pre ZŤP

Sú ľudia, ktorí svoj voľný čas (ktorý
vlastne neskôr už nie je „voľným časom“, ale vzťahom) premenia do nádherných vecí a predmetov. Neviem, ako
tento vzťah vznikne. Asi tak, že sa najprv len tak pohrávame, príjemne zabávame, až vznikne niečo, čo neskôr vylepšujeme a vylepšujeme a robí nám to
stále rovnakú radosť.
Aj v našej Kokave máme obyvateľov,
priateľov, ktorí svoju záľubu povýšili na
umenie. A veľakrát o nich vieme len
málo. Prezentujú sa nielen
na rôznych
folklórnych
podujatiach,
ale
svoje
práce
a skúsenosti
šíria aj účasťou na rôznych
prehliadkach a
súťažiach.
V dňoch 8.
12. 2017 –
31. 1. 2018 sa v múzeu mincí a medailí
v Kremnici koná 7. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej
textilnej tvorby. Výstava TEXTILNÁ
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a v Charite, posedenie so starými rodičmi v materskej škole,
kde deti prejavili úctu k starým ľuďom.
Rodičia s deťmi vstúpili aj do sveta tvorivých dielní, v ktorých spoločné chvíle venovali vyrezávaniu tekvíc. Jeseň sme
si pripomenuli aj púšťaním šarkanov.
Kultúrnym obohatením bolo vystúpenie divadelného súboru
z Košíc pod názvom „Danka a Janka“, kde mali deti možnosť
zapájať sa do deja.
Naša materská škola je zameraná na ľudové tradície, preto p.
učiteľky pripravili zaujímavú akciu k Dňu materských škôl
(4.11.2017). Bol to deň plný tvorivosti, radosti a prekvapení
pre deti aj rodičov. Boli prezentované ukážky ľudových remesiel, ako výroba hudobných nástrojov v podaní p. M. Moncoľa
a p. P. Bielčíka, ukážky tkania p. Ľ. Žilkovej, p. E. Sojkovej
a p. Murínovej, za čo im chceme poďakovať. Vďaka patrí aj
rodičom, nielen za pohostenie, ktoré pripravili, ale aj za účasť
a zapojenie sa do aktivít.
Pekným spestrením bolo v tomto mesiaci aj vystúpenie Viktora Guľvaša na tému Pesnička ako liek.
S týmito a mnohými ďalšími aktivitami, ktoré plánujeme do
budúcna, sa snažíme obohatiť život detí v našej materskej
škole, ale zároveň aj rozvíjať ich osobnosti.

TVORBA je ojedinelá svojho druhu na
Slovensku, poskytuje priestor na prezentáciu amatérskym tvorcom, ktorí sa
zaoberajú textilnou tvorbou, pričom
čerpajú z bezodnej studnice tradičnej
ľudovej kultúry a rešpektujú požiadavky
moderného dizajnu. V kategórii Úžitkové predmety získala I. miesto naša rodáčka Ľubka Žilková s kolekciou ĽANOVÝCH VÝROBKOV, tkaných technikou ažúrka v plátne. Jej výrobky nesú
nielen certifikát regionálneho produktu
GemeraMalohontu,
ale
získali
aj ocenenie
odbornej
komisie
na celoslovenskej
úrovni.
Nebol to prvý úspech na tejto súťaži,
rovnaké umiestnenie získala Ľubka
Žilková na tejto súťaži aj v roku 2015,
na 6. ročníku Textilnej tvorby. Krásu

Kolektív MŠ

tradičného remesla, tkania, prezentuje
naša rodáčka nielen na rôznych kultúrnych podujatiach v Kokave nad Rimavicou, ale dôležité je, že Ľubka svoje získané zručnosti posúva ďalej prostredníctvom kurzov, prednášok a tvorivých
dielní v celom regióne aj za jeho hranicami.
Možno to už berieme ako samozrejmosť,
ale schválne, veď si vyskúšajte sami:
vymyslieť výrobok, potom celé hodiny
sedieť za krosnami, kým tento nápad
prenesieme do plátna, a následne prezentovať túto svoju prácu verejnosti. A to
všetko s láskou a pri bežnom zamestnaní. Ľudia, ktorí si dajú takúto námahu, si
zaslúžia náš obdiv aj úctu.
Pani Ľubke Žilkovej prajeme pevné
zdravie a veľa kreatívnych nápadov, aby
sme sa aj naďalej mohli potešiť peknými
prácami jej šikovných rúk.
Text a foto: Anežka Morongová
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Historické okienko

Vianočné sviatky sa vždy spájali aj sa spájajú so starým
a novým rokom. Aj tieto dni mali svoje obyčaje a zvyky,
o ktorých sa chcem zmieniť v tomto článku.
Slávnostná silvestrovská večera sa konala vždy v rodinnom
kruhu a bola podobná štedrovečernej. Aj vianočný stromček
sa opäť rozsvietil. Večera bola bohatá na rôzne jedlá. Po večeri mladší odchádzali na silvestrovskú zábavu a tí starší ostávali doma. Čakali na polnoc, ktorú oznamoval hlas zvonov
a streľba po celej dedine. Vtedy si všetci priali do nového
roku len to najlepšie. Vlastne, tak je tomu aj dnes. V minulosti
sa silvestrovská zábava konala každoročne, bola hlavnou
spoločenskou udalosťou v dedine. Zišla sa na nej takmer všetka mládež z obce i stredná generácia a zabávali sa až do rána.
Do tanca im hrávala známa cigánska muzika Radičovcov. Na
tradičnej silvestrovskej zábave nesmela chýbať kokavská
trúba. Ťažko povedať, kedy sa táto tradícia v Kokave zrodila.
V obecných zápisniciach sa spomína už koncom dvadsiatych
a začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Vtedy boli autormi
takejto trúby študenti, ktorí študovali v Bratislave, kde videli
podobnú formu zábavy. Spoločne skladali texty a tzv. kuplety,
ktoré sa o polnoci na zábave recitovali a spievali. Podľa niektorých zachovaných textov bolo zistené, že trúba sa písala na
písacom stroji na prieklepovom papieri, v niekoľkých exemplároch. Je zachovaná zaujímavá replika: „Tá Klimova elek-

16.12.1930 - 03.11.2017
PhDr., filmový kritik a historik, publicista, encyklopedista, vysokoškolský
učiteľ Richard Blech sa narodil 16. decembra 1930 v Kokave nad Rimavicou.
Otec Július Jakub Blech (1892-1975),
PhMr., lekárnik v Kokave nad Rimavicou v rokoch 1924-1962, matka Alžbeta,
rod. Lővy (1902-1986), bola v tých
istých rokoch lekárnická laborantka.
Manželka Olympia, rod. Froncová
(1932-2014), pôsobila ako vydavateľská

trika vo dne svieti, v noci bliká.“ Táto replika dokazuje, že
kokavská trúba bola už pred rokom 1936, pretože v roku
1936 bola Kokava elektrifikovaná a napojená na Stredoslovenské elektrárne. Do tej doby bola v Kokave len elektrina,
ktorú vyrábalo dynamo v mlyne mlynára Klimu, poháňané
vodným kolesom. Usporiadateľom prvých silvestrovských
zábav bol určite Remeselnícky spolok, ktorý nacvičoval aj
ochotnícke divadlá. Z tej doby sa zachovalo niekoľko kokavských trúb. Určitá zmena v organizovaní silvestrovských
zábav prišla po roku 1950, kedy ich začali organizovať rôzne
spoločenské organizácie. Hlavnou sa stala telovýchovná jednota, neskôr zväz žien a Červený kríž. Zábavy boli z roka na
rok lepšie a kvalitnejšie. Časom sa menila aj kokavská trúba,
písali ju viacerí občania a rozmnožená sa začala predávať.
Boli v nej rôzne príhody, ktoré sa v uplynulom roku prihodili
občanom, alebo aj také, ktoré sa vôbec nestali, teda vymyslené. Preto na titulnej strane bolo napísané: Kokavská trúba
kritizuje, cigáni aj pravdu vraví.
Uverejnené zo spomienok Kokavčanov – Jána Kohúta a už
nebohého Emila Jankoviča.

redaktorka, mali spolu syna Igora a
dcéru Alexandru, vyd. Dziubanovú.
Základnú školu a meštianku ukončil
v rokoch 1937-1945 v rodnej obci. Potom študoval na gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci, ktoré v roku
1950 ukončil maturitou. V rokoch 19511956 absolvoval štúdium žurnalistiky na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako jeden z prvých
štyroch absolventov tohto novozaloženého odboru na Slovensku. V roku 1972
získal doktorát filozofických vied
(PhDr.) v odbore dejiny a teória filmu na
Univerzite Jána Evangelistu Purkyně v
Brne.

Spracovala: Jana Krotáková
Foto: P. Vranský
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Po ukončení štúdia v rokoch 1956-1972
pôsobil ako redaktor denníka Smena
v Bratislave, pričom publikoval v ďalších novinách a časopisoch doma i v
zahraničí. Autorsky spolupracoval aj s
televíziou a rozhlasom. V rokoch 19721990 pracoval v Encyklopedickom ústave
Slovenskej
akadémie
vied
v Bratislave, po celý čas bol vedúcim
oddelenia kultúry, posledných desať
rokov pôsobil ako zástupca riaditeľa
ústavu a podieľal sa na viacerých základných dielach slovenskej encyklopedickej tvorby ako autor a spoluzostavovateľ. V rokoch 1990-1993 pôsobil ako
publicista v slobodnom povolaní. V
rokoch 1994-1995 bol redaktorom denníka Národná obroda v Bratislave, súčasne od roku 1993 zakladajúcim šéfredaktorom odborno-teoretického časopisu
Filmová revue v Bratislave. Od roku
1997 pôsobil aj ako interný vysokoškolský učiteľ v odbore dejiny svetovej
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kinematografie na Filmovej a televíznej
fakulte Vysokej školy múzických umení
v Bratislave. Bol autorom a spoluautorom mnohých knižných publikácií, článkov, štúdií, rozhovorov a scenárov.
Vo svojej práci sa zameriaval na kultúrnu publicistiku, najmä na domácu
a svetovú kinematografiu, ako i na problematiku divadla a televízie. Z jeho
bohatej tvorby spomenieme: S maskou
a bez masky. Bratislava 1962; Panoráma svetovej kinematografie. Bratislava
1964, 1965; Svet filmových režisérov.
Bratislava 1968; Malá encyklopédia
filmu. Bratislava 1974; Encyklopédia
Slovenska I.—VI. Bratislava 19761982, spoluzostavovateľ a autor hesiel
o filme; Malá československá encyklopédie I.-VI. Praha 1984-1987; Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.
– II. Bratislava 1989-1990, spoluautor a
zodpovedný redaktor; Encyklopédia
filmu. Bratislava, Obzor 1994. Prispie-
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val do novín a časopisov Smena, Práca,
Národná obroda, Rozhlas, Televízia,
Film a divadlo, Kino, Filmová revue a
iných. V rokoch 1960-1990 sa zúčastnil
na medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach: Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, ZSSR, Juhoslávia a inde.
Richard Blech bol členom Kolešne stolovej spoločnosti Kokavčanov v Bratislave. O dianie v rodnej obci sa vždy
zaujímal, či už prostredníctvom rozprávania priateľov, ale aj pri osobnej návšteve v Kokave. Na dôchodku žil v Bratislave, kde po dlhej a ťažkej chorobe
umrel dňa 3. novembra 2017 vo veku
nedožitých 87 rokov. Posledná rozlúčka
sa konala v úzkom kruhu rodiny dňa 9.
novembra 2017 v bratislavskom krematóriu.
Text a foto: Pavol Haluka

4. Vyštudovali ste Katolícku univerzitu v Ružomberku.
Priblížte nám trochu dôvody Vášho rozhodnutia stať sa
rímskokatolíckym kňazom.
O dôvode a povolaní stať sa kňazom je veľmi ťažké rozprávať. Moje povolanie má viacero dôvodov. Na prvom mieste je
to tajomstvo viery, čiže povolanie Bohom, ale tiež silná tradícia viery v mojej rodine, v ktorej som vyrastal. Na mojom povolaní majú tiež zásluhu kňazi, ktorí pôsobili v mojom rodisku
a ukázali mi, čo to je byť kňazom
a človekom, za čo im veľmi ďakujem.
5. Ako sa Vám pracuje s deťmi
a mládežou?
Práca s deťmi a mládežou v tejto dobe je
náročná, ale je to radosť robiť s mládežou,
keď do ich výchovy sú na prvom mieste
zapojení
rodičia,
kňaz,
učitelia
a spoločnosť.
6. Aké sú Vaše záujmy, čomu sa rád
venujete?
Ako mladý som aktívne hrával futbal a rád
si ho zahrám i dnes. Tiež som sa venoval
hokeju, oslovil ma softenis, ale aj turistika.
Mojou záľubou je vlastne história, spoznávanie rôznych pamiatok a krásy prírodných scenérií.
7. Ktoré oblasti cirkevného života v Kokave n/R. chcete
posilniť?
Na prvom mieste v cirkevnom živote mi ide o to, aby som
ľuďom ukázal ľudskosť. Ľudskosť, ktorú Boh povýšil
v Božom zákone Desať Božích prikázaní. Ako kňaz som na
prvom mieste za prehĺbenie sviatostného života. Svätý Ján
Pavol II. v knihe „Dar a tajomstvo“ napísal, že eucharistia je
vrcholom a štítom kresťanského života. Toto by som chcel
vniesť do života mojich farníkov v Kokave nad Rimavicou.

Mladý, usmievavý, šarmantný. Môžeme ho stretnúť
v kostole, v škole, na ulici. Nový rímskokatolícky farár
Mgr. Ľubomír Matejka pochádza zo
Senohradu a od 1.7.2017 pôsobí vo farnosti Svätého Petra a Pavla v Kokave
nad Rimavicou.
Položila som mu niekoľko zvedavých
otázok.
1. Kokava v Malohonte a Vaše rodisko.
Čo majú, podľa Vás, rovnaké a v čom sa
líšia?
Moje rodisko je podobné Kokave n/Rim.,
a to v ľudovej tradícii a kultúre. Od malička
som vyrastal na prvom mieste nielen vo
viere v Boha, ale tiež v dedine, kde folklór
bol súčasťou života ľudí. Líšia sa v tom, že
Senohrad ako dedina je čisto rímskokatolícka obec a v Kokave máme aj evanjelickú
cirkev, ale aj pozostatky židovskej obce.
2. Čo sa Vám v Kokave zapáčilo na prvý pohľad a páči sa
Vám doteraz?
Kokava mi učarovala svojou prírodou, multikultúrou, ale tiež
aj, čo je na prvom mieste, prístupom ľudí nielen k mojej osobe, ale navzájom voči sebe. Vo farnosti Kokava ma oslovil
záujem ľudí o vieru, ale tiež aj o starostlivosť o Boží chrám,
kaplnky a okolie. Folklórne tradície v Kokave sú veľmi bohaté
a veľmi ma oslovilo napríklad vystúpenie
heligónkarov v našom kostole, ale hlavne
festival Koliesko a program, ktorý sa
konal v kostole.
3. Je niečo, čo Vás nepríjemne prekvapilo?
Za rozhovor ďakuje Jana Krotáková
To bude na rozhovor o niekoľko rokov môjho
pobytu v Kokave.
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V tomto kalendárnom roku si evanjelici
augsburského vyznania po celom svete
pripomínajú 500. výročie udalosti, z
ktorej odvodzujú svoj pôvod:
31. októbra 1517 pribil nemecký augustiniánsky mních a profesor teológie Dr.
Martin Luther na dvere kostola vo Wittenbergu 95 výpovedí proti vtedajšej
praxi v cirkvi.
Tento dátum sa stal jedným z
medzníkov, ktorým medievalisti
– odborníci na stredovek – datujú
prechod zo stredoveku do novoveku (ďalšie medzníky sú: vynájdenie kníhtlače v r. 1455, objavenie Ameriky v r. 1492, bitka pri
Moháči v r. 1526).
Lutherov čin sa zapísal do
učebníc dejepisu pod pojmom
reformácia, z latinského slovesa
reformare, ktoré znamená vrátiť
do pôvodného stavu. Luther chcel
tézami vyprovokovať akademickú debatu o vtedajšom stave
cirkvi, ktorá sa vzdialila pôvodnému biblickému posolstvu.
Vtedajší vysoko postavení cirkevní
hodnostári vedome zavádzali masy jednoduchých ľudí, aby z nich vymámili
peniaze na finančne nákladnú stavbu
Chrámu sv. Petra v Ríme.
Práve na toto chcel Luther poukázať v
akademickej diskusii, aby sa cirkevní
hodnostári navrátili k biblickému posolstvu.
V jednej zo svojich téz preto píše:
„Prečo teraz pápež nestavia radšej
Chrám sv. Petra za svoje vlastné peniaze, než za peniaze chudobných
kresťanov, keďže jeho majetok je väčší
ako majetky najbohatšieho Crassa?”
Lutherove tézy boli bez jeho vedomia
preložené do nemčiny a keď sa jednoduchý ľud dozvedel, akým spôsobom pápež vymáha peniaze od chudobných
nemeckých sedliakov, začala sa vlna
odporu proti katolíckej cirkvi. Udalosti
nabrali rýchly spád a došlo k odštiepeniu
sa od katolíckej cirkvi.

Advent je obdobie, v ktorom by sme sa
mali
zbaviť
nervozity,
stresu
a naháňania sa za darčekmi. Mali by sme
si užiť aj toto obdobie a nenechať sa
strhnúť davovou psychózou. Doma si
pripravovať vianočné pečivo, ísť si pozrieť v niektorom meste živý betlehem,
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Sám Luther nechcel zájsť až tak ďaleko.
Ako sám raz vyznal: „Ja nie som v konflikte s pravou katolíckou cirkvou, ale s
jej terajšou pápežskou hierarchiou.”
Prínos reformácie spočíval v tom, že
priviedla deformovanú stredovekú spoločnosť k slobode myslenia, čo bol na tú
dobu veľký vývojový krok vpred.
Aký odkaz má Lutherovo dielo pre nás?

Ak sa ako evanjelici augsburského vyznania hlásime k Dr. Martinovi Lutherovi, mali by sme sa ako evanjelici hlásiť
aj k jeho snahe o reformáciu.
Niekedy sa však zdá, že namiesto reformácie sa snažíme o deformáciu a vraciame sa v našom myslení späť pred
Luthera, do stredoveku.
Uvediem dva príklady, jeden z histórie
našej evanjelickej cirkvi, jeden z jej
súčasnosti: osobná archivárka Tomáša
Garrigue Masaryka, istá Anna Gašparíková-Horáková zaznamenala spomienky
pána prezidenta Masaryka s biskupmi
evanjelickej a. v. cirkvi. Píše:
„Nedávno prijali na Hrade našich slovenských (evanjelických) biskupov... O
niekoľko dní potom mi pán prezident
[Masaryk] hovoril, že nevie zabudnúť na
dojem duchovnej mŕtvoly, ktorý mal
počas návštevy. Účelom boli peniaze a
keď chcel rozhovor presunúť na duchovné veci, videl, že akékoľvek náboženské myslenie je kňazom ďaleké, o

vianočný stromček na námestie, peknú
výzdobu, aby sa advent premenil na
rodinný sviatok, ktorý budeme tráviť bez
zhonu a v pokoji.
Predvianočný čas si užívame aj vďaka
tradičným
zvykom.
Jedným
z najkrajších
a najrozšírenejších
je
ozdobovanie príbytkov dekoráciami,
ktoré sú typické pre advent. Úžasnú
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znalosti duchovných
prúdov v modernej
teologickej
vede
nehovoriac. Biskup
Fajnor sa pritom tak
povznesene tváril, že by škoda
bolo bývalo stratiť s ním slovo. Čobrda
jediný robil dojem milého človeka.”
Druhý príklad zo súčasnosti je z nedávnych slávností 500. výročia
reformácie, ktorý vyvolal vo
vnútri našej cirkvi negatívne
ohlasy. Predseda našej vlády
bol v priamom prenose ocenený pamätnou medailou k
500. výročiu reformácie za
jeho prínos pre našu evanjelickú a. v. cirkev. Kto si vie
spočítať dva a dva, snáď porozumel vyššie napísaným
riadkom.
Zdá sa, že myslenie i konanie
jednotlivcov a spoločenstiev v
našej cirkvi svedčí často o
nepochopení vlastnej podstaty
Lutherovho reformačného hnutia.
500. výročie reformácie osobne vnímam
ako dobrú príležitosť k uskutočneniu
potrebnej sebareflexie v osobnom živote
i v živote našej Evanjelickej a. v. cirkvi
na Slovensku.
Jubilejná pamiatka reformácie by mala
predovšetkým viesť k zmene zmýšľania,
aby sme sa poučili z vlastných zlyhaní i
z fatálnych chýb predošlých generácií,
vrátane chýb samotných reformátorov.
Kiežby sme boli schopní zmobilizovať
svoje sily a schopnosti k zásadným zmezmenám v živote našej evanjelickej
cirkvi tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou spoločnosti, prorockým hlasom, Kristovou cirkvou, ktorej členovia
výrazne prispejú k eliminácii všetkých
foriem násilia, extrémizmu, neonacizmu,
ale aj korupcie a klientelizmu.
Mgr. Vladimír Ticháň, ev. a. v. farár
v Kokave nad Rimavicou

atmosféru si môžeme pomocou ozdôb
vyčarovať v každej domácnosti.
Adventný veniec
Nádherný veniec môže byť vyrobený
z čačiny, škorice, badyánu, koliesok
pomaranča, medovníkov a slávnostných
stužiek. Romantický si vystačí so suchými vetvičkami, drevenými vtáčikmi,
hviezdičkami či drobnými guľôčkami.
V tradičnom venci sa iste objavia aj
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vlašské orechy, sušené jabĺčka, borovicové šišky a ozdobné roľničky. Všetkým
adventným vencom budú kraľovať štyri
slávnostné sviečky, ktorých farbu prispôsobíme farebnosti adventného venca.
Adventný svietnik
Dnes
sa
môžeme
stretnúť
s neuveriteľným výberom adventných
svietnikov. Nádherne dekorované svietniky dokážu vyčarovať pocit radosti
a očakávania.
Ozdobné doplnky
Advent prináša mnoho zaujímavých
možností, ako využiť vlastnú fantáziu.
Jedinečné sklenené, keramické alebo
drôtené svietniky, lampáše a iné dekorácie zaujmú našu pozornosť počas adven-
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tu, bez ohľadu na to, kde ich dáme. Čarovný čas adventu poskytne príležiOkrem
voskových
sviečok
sa tosť prejaviť náš vkus v snahe spríjemniť si zimné večery pred najkrajšími
sviatkami roka.
Nedajme si pokaziť čaro Vianoc stresom
v predvianočnom období, nepodliehajme
panike či smútku, že sme nezohnali
darček, ktorý sme chceli darovať. Možno na nás počká v januárovom výpredaji
a za polovičnú cenu.
Vianočná pohoda je v každom z nás,
nosíme si ju v srdci a začíname ju preciťovať práve teraz, v čase adventu, keď
v domácnostiach udomácnili aj led dió- sa na tieto najkrajšie sviatky v roku
dy, ktoré sa v tvare hviezdičiek alebo pripravujeme.
najrôznejších reťazí stali novodobým
symbolom svetla.
Jana Krotáková
až vtedy sú Vianoce.

Vianoce sú najkrajšie sviatky roku. Názov týchto sviatkov sa
v reči našich predkov používa od 15. storočia. Vznikol na
základe stredovekého nemeckého spojenia, doloženého z 12.
storočia: „ze den wihen nahten – vo sväté noci.
Vianoce svojím charakterom naozaj pripomínajú sväté noci.
Je to obdobie zimného slnovratu, keď sú dni najkratšie a noci
najdlhšie. Počas dlhých vianočných večerov sa rodinné problémy, konflikty a napätia prekryjú darčekmi, láskavejším
slovom, hojnosťou i hrdým stolovaním.
Vianoce 21. storočia sa však stávajú obeťou komercie, dôsledkom čoho dostávajú tieto sviatky trpkú príchuť gýču.
A tak, keď Vianoce prejdú, sme opäť prázdni. Naša úprimná
radosť sa vytráca a my prepadáme rutine každodenného života.
Čím to je, že každý rok
očakávame od Vianoc mnoho a potom keď prejdú, sme
opäť takí ako predtým –
nespokojní so svojím životom. Je to tým, že pri tom
všetkom, čo od Vianoc
očakávame, zabúdame na
pravé vianočné posolstvo.
Pravá podstata Vianoc je ukrytá v legendárnom príbehu o
Ježišovom narodení, ako ho zaznamenal evanjelista Lukáš.
Tento pisateľ má mimoriadny vhľad do našich vnútorných,
duševných procesov, preto legendu o narodení Ježiša vycifroval mnohými hlbokými symbolmi, ktoré dodnes uchvacujú
milovníkov duše.
Lukášovo vianočné posolstvo rozpráva o Dieťati, ktoré sa síce
rodí do úplnej biedy, no prináša nádej. Je to nádej, že svet ešte
nie je v koncoch. Je to nádej, že to Dieťa vytvorí niečo nové:
myšlienky, nápady, bude mať odvahu zmeniť tento svet.
Tieto myšlienky betlehemského Dieťaťa sú krásne zhrnuté v
básni Vianoce ducha od Milice Miadokovej:
„Keď zabudneš na krivdy
a cítiš v duši mier,
keď nevnímaš zlobu, zášť
a z očí ti žiari jas,
keď na neprajnosť či zradu
odpovedáš iba láskou,

…keď spokojný si s tým, čo máš,
hnev a závisť nepoznáš,
vtedy sú opravdivé Vianoce.“
Tieto myšlienky sú pravým kľúčom k podstate Vianoc. Ako
dodáva stredoveký augustiniánsky rehoľník a mystik Tomáš
Kempenský: „Márne sa narodil Ježiš v Betleheme, ak sa nenarodil v našom srdci.“ Toto je pravé posolstvo Vianoc, ktoré
ak človek nájde, pocíti, čo znamená anjelský chválospev z
Lukášovho vianočného príbehu: „Sláva na výsostiach Bohu a
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Mgr. Vladimír Ticháň, ev. a. v. farár v Kokave nad Rimavicou
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Pre sekulárnych ľudí, ktorí
žijú mimo cirkev, začínajú
vianočné sviatky nákupom
darčekov a vrcholia Štedrým večerom. Žiaľ, tu pre
mnohých tieto sviatky aj
končia.
Vianoce
ako
sviatky cirkvi majú v
kalendári však celkom iné
umiestnenie: začínajú 25.
decembra a trvajú až do
nedele po troch kráľoch.
Sviatok troch kráľov je
ľudový názov významného cirkevného sviatku
zjavenie Krista Pána mudrcom. Ten je založený na
legendárnom príbehu z
Matúšovho evanjelia. V tomto rozprávaní mágovia (mudrci)
od východu nasledujú hviezdu, ktorá ich privedie k domu, kde
je narodený Ježiš. Mágovia sa narodenému Jezuliatku poklonia a odovzdajú Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Príbeh evanjelistu Matúša o mágoch z Východu, ktorí sa prišli
pokloniť narodenému Ježišovi, symbolizuje, že každý človek,
zbožný i „pohan“, môže objaviť hviezdu nádeje, ktorá nad
nami svieti aj v tmavej noci úzkosti, a vydať sa na cestu, ktorú
mu ukazuje. Ak ju nasledujeme, nájdeme betlehemské dieťa,
ktoré sa chce narodiť v nás, aby sme sa aj my stali
láskyplnými, vianočnými ľuďmi (viď vyššie o Vianociach).
Keďže títo mudrci od východu prinášajú tri veľmi cenné dary,
ľudová obrazotvornosť stredoveku obohatila túto evanjelistovu legendu o ďalšie detaily: mudrci od východu boli traja a
boli to králi.
Tieto doplnky sa spojili so starou rímskou praxou vinšovať
začiatkom nového roku zdravie a šťastie, ktoré cirkev prevzala. A tak sa sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom stal ľudovo sviatkom troch kráľov s pestrými ľudovými zvyklosťami.
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Zo zvyklostí spojených s týmto dňom spomeňme stredoveký
zvyk z oblastí dnešného Nemecka, kde mladí chlapci chodili s
hviezdou a spievali. Od konca stredoveku je známe taktiež
požehnávanie obydlí s použitím vody a kadidla. Nad dvere
domácnosti sa napíšu písmená C + M + B, ktoré sa vykladajú
ako iniciály mien troch kráľov (Caspar, Melchior, Balthasar),
no podľa iného vysvetlenia sa jedná o začiatočné písmená
troch slov prosby: „Christus mansionem benedicat“ (Kriste,
žehnaj tomuto príbytku). Toto sa v kresťanských rodinách
praktizuje dodnes a je to krásnym dokladom toho, ako sme
kultúrne prepojení s našimi predkami symbolmi, ktoré sú
dodnes živé.
Mgr. Vladimír Ticháň, ev. a. v. farár
v Kokave nad Rimavicou
Foto: P. Vranský

Prežite spolu s nami posolstvo Vianoc v podobe, v akej si ho
tradovali naši predkovia. Na narodenie Krista Pána sa uskutoční
v evanjelickom a. v. kostole vianočný koncert so začiatkom o
15:00, na ktorom vystúpia interpreti tradičných slovenských
kolied, ako Katarína Bielčiková, Karol Kočík od Zvolena, Juraj
Krahulec st., Juraj Krahulec ml. Vstupné je dobrovoľné.

Foto: P. Vranský
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Aj tento rok sa 18. novembra turistický oddiel zúčastnil na 20.
ročníku Martinského výstupu na Jaseninu (995 m). Aj keď nám
počasie neprialo, vybrali sme sa zablatenou cestou po ťažbách
na Diel a odtiaľ červenou značkou cez Pálenicu a Sedlo nad
Ďubákovom na Jaseninu. Cestou sme už stretali turistov z Cinobane, ktorí prišli z Málinca a pokračovali do Kokavy nad
Rimavicou. My sme po krátkom oddychu v altánku pri
rozhľadni, ktorá meria asi 6 m a pri dobrej viditeľnosti z nej
možno vidieť lučeneckú kotlinu, pokračovali náučným
chodníkom Ipeľ z Chladnej studne na Šoltýsku a ďalej sme
si zvolili trasu cez Turčianku na Močiar. Prešli sme celkom
21 km, trasu, ktorá je pri dobrej viditeľnosti veľmi pekným
kútom Malohontu, kde vidieť Matru aj štíty Tatier, Poľanu
aj Kráľovu hoľu, Veporské vrchy – krajina na celodenné
túlanie a relax v prírode na čerstvom vzduchu.
Ďalšou turistickou akciou bude 15. decembra 2017 „Luciin
nočný pochod na Farkašku“, ktorý organizujeme spolu
s turistami z Utekáča a na ktorý vás touto cestou pozývame.
Text a foto: Elena Doricková

Po jesennej časti sú futbalisti A mužstva Kokava n/Rim. na
jedenástom mieste. Dôvodom je nedostatok hráčov, hlavne
z Kokavy a celkove aj na futbalovom trhu. Napriek všetkému
chceme poďakovať našim futbalistom za snahu, obetavý prístup a prácu, ktorú odvádzajú na majstrovských zápasoch.
Poďakovanie patrí trénerom všetkých mužstiev za odvedenú
prácu, ako aj obci za finančné zabezpečenie, za podporu našich futbalových kolektívov.
Na jar 2018 budeme robiť všetko preto, aby sme sa dokázali
zachrániť v V. lige alebo sa dostať aspoň do stredu tabuľky.
Naše futbalové mužstvá majú dobré zázemie, dobre vybavený
športový areál a hlavne kvalitnú trávnatú plochu, čo dáva
dobré predpoklady na rozvoj futbalu v obci.
Štatutárnym zástupcom TJ Štart Kokava nad Rimavicou a
jeho predsedom je Ing. Ján Chromek.

FK Štart Kokava nad Rimavicou má tri mužstvá:
- mužstvo dospelých „A“ – V. liga, skupina D, krajská súťaž
(tréner Tibor Puspoky, vedúci mužstva Peter Cvengroš)
- mužstvo žiakov U 15
- mužstvo žiakov U 13 - tréner obidvoch mužstiev je Vojtech
Horváth, asistent trénera Peter Karkus, vedúci mužstva Roman Horváth.
Žiaci sa tento rok prihlásili do krajskej súťaže, kde je tvrdá
konkurencia, ale aj napriek tomu sa držia celkom dobre a je
radosť na nich pozerať. Tešilo by nás, keby na ich zápasy
prišlo viacej fanúšikov, hlavne rodičov žiakov, pretože to je
moment, ktorý vie hlavne mladého hráča nabudiť. Pevne
dúfame, že ich výkonnosť bude aj naďalej stúpať.
Viac informácií o futbalových družstvách si môžete nájsť na
internetovej stránke futbalnet.sk
Peter Cvengroš
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