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Vážení Kokavčania, milí čitatelia. Sme opäť o rok starší, ale snáď i rozumnejší, skúsenejší.
Prajeme vám úspešný a pokojný celý rok 2018, hlavne aby sme ho všetci prežili v zdraví.
Veríme, že vám počas tohto roku budeme prinášať čo najviac dobrých správ.
Ďakujeme vám za priazeň a v niektorých prípadoch i za spoluprácu. Nech sa v novom roku
našej obci, nám i vám len dobre darí.
Vaša redakcia

Strana 2

Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí dňa
14. decembra 2017 prerokovalo jednotlivé
body programu podľa pozvánky, ako i
ďalšie ústne a písomné návrhy na tomto
zasadnutí vznesené a rozhodlo takto:
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9. Informácie p. starostu o pripravovaných
a realizovaných
projektoch, prácach
a akciách v obci.
10. Informácie z rokovaní Zastupiteľstva
BBSK, Klubu starostov, Združenia Skládky
TKO, Mikroregiónu Sinec-Kokavsko
a MAS.
11. Interpelácie poslancov OZ a podnety
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o plnení úloh z uznesenia č. vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
5/2017 OZ z dňa 9. 11. 2017 s konštatova- prílohu uznesenia.
ním, že úlohy boli splnené v stanovených
termínoch.
B/.SCHVAĽUJE
2. Správu o činnosti obecnej rady od 1. Program rokovania OZ podľa poostatného zasadnutia OZ a o prijatých úlo- zvánky – s doplnením: v bode 12/ Rôzne:
hách na rokovaní OR, ktoré sa konalo dňa doplniť o podbody: Schválenie mimo14. decembra 2017.
riadnej odmeny pre poslancov OZ
3. Odpovede na interpelácie vznesené na a členov OR.
rokovaní OZ dňa 9. 11. 2017.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli zaslané
včas.
5. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č. 7/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka/dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území
obce Kokava nad Rimavicou na kalendárny 2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
rok 2018 neboli vznesené žiadne pripo- v súlade s ods. 2, písm. b) § 14 zákona č.
mienky a odporučenie, aby materiál bol OZ 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
prerokovaný a schválený.
6. Informáciu starostu obce k zostaveniu niektorých zákonov formou povoleného
návrhu rozpočtu obce Kokava nad Rimavi- prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšcou na rok 2018 a ďalšie roky 2019 – 2020, ších príjmov, a to navýšením celkových
ktorý bol zostavený v zmysle zámerov príjmov vo výške 14022,00 € podľa poloplánu rozvoja obce. Návrh bol prerokovaný žiek uvedených v prílohe tohto uznesenia
v jednotlivých komisiách OZ a tiež obec- a navýšenie celkových výdavkov rozpočtu
nou radou, ktoré odporučili návrh rozpočtu vo výške 14022,00 € podľa rozpisu uvedeného v prílohe tohto uznesenia. Rozpočtové
schváliť.
7. Skutočnosť, že návrh programového opatrenie neovplyvní rozpočtovaný výslerozpočtu obce na rok 2018 a viacročný dok hospodárenia obce.
rozpočet na roky 2019 – 2020 bol 3. Predĺženie súčasných nájomných
v zákonom stanovenej lehote zverejnený zmlúv uzavretých obcou, ktorých platpred rokovaním OZ na úradnej tabuli a na nosť končí k 31. 12. 2017, na základe
webovej stránke obce v dobe od 29. 11. predložených žiadostí, za doterajších
nájomných podmienok pre nájomcov:
2017 do 14. 12. 2017.
8. Ústne správy o činnosti komisií OZ od - N-Global, s.r.o., Kokava n/R., Klaudia
ostatného zasadnutia OZ s konštatovaním, Nosáľová – sklad Rovienka – na dobu do
že správy predložili všetky komisie OZ: 31. 12. 2018
komisia školstva, komisia kultúry, mládeže - Ivan Suchan, Kokava n/R., – byt na
a športu, komisia ZPOZ, komisia sociálna ihrisku - na dobu do 31. 12. 2018
a bytová a pre otázky rómskej komunity, - INFINITY Masters, s.r.o, Erik Varga –
komisia životného prostredia, výstavby bufet na ihrisku - na dobu do 31. 12. 2018
a územného plánovania, komisia podnika- 4. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy
teľskej činnosti, obchodu, služieb, cestov- č. 2/2012, uzavretej obcou na pozemok
ného ruchu, dopravy, verejnoprospešných pod predajným stánkom na Nám. 1.
prác a ochrany verejného poriadku a komi- mája, ktorej platnosť končí k 31. 12.
sia finančná a pre správu obecného majet- 2017, na základe predloženej žiadosti pre
nájomcu:
ku.
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- Jaroslav Chromek, Sídlisko Rovienka
1288/15, Kokava n/R., na dobu do 31. 12.
2018 a zníženie nájmu o 50% po dobu
neprevádzkovania stánku na čiastku
13,75 €/mesačne s podmienkou, že ak
o prenájom požiada iný subjekt, nájomca je povinný v lehote 1 mesiaca pozemok, resp. priestor uvoľniť.
5. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy
č. 2/2009, uzavretej obcou na pozemok
pod stánkom rýchleho občerstvenia na
Nám. 1. mája, ktorej platnosť končí k
31. 12. 2017, na základe predloženej
žiadosti pre nájomcu:
- Zdenka Nosáľová, Kokava n/R., na
dobu do 31. 12. 2018 a zníženie nájmu
o 50% po dobu neprevádzkovania stánku na čiastku 13,75 €/mesačne
s podmienkou, že ak o prenájom požiada
iný subjekt, nájomca je povinný v lehote
1 mesiaca pozemok, resp. priestor uvoľniť.
6. Predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy č.
2/2015, uzavretej obcou na pozemok pod
novinovým stánkom na sídlisku Rovienka,
ktorej platnosť končí 31. 12. 2017, na základe predloženej žiadosti pre nájomcu:
- firmu BONEX AGRO, s.r.o., Partizánska 1, Kokava nad Rimavicou,
v zastúpení p. Michaelou Bosmanovou
na dobu do 31. 12. 2018 a zníženie nájmu
o 50% po dobu neprevádzkovania stánku na čiastku 21,25 €/štvrťročne
s podmienkou, že ak o prenájom požiada
iný subjekt, nájomca je povinný v lehote
1 mesiaca pozemok, resp. priestor uvoľniť.
7. Úpravu – zvýšenie položiek v cenníku
služieb poskytovaných v obci Kokava nad
Rimavicou v čl. 11 – Pranie bielizne
s účinnosťou od 1. januára 2018, a to nasledovne:
- obliečka na perinu - 0,60 €
- obliečka na vankúš - 0,40 €
- manipulačná úhrada za prevoz do čistiarne - 2,00 €
Ostatné položky ostávajú bez zmeny.
8. Doplnenie položky v Cenníku – za
poskytovanie služieb v dome smútku a na
pohrebisku
- prenos rakvy z DS do kostola, k jame
a spustenie do jamy (v prípade pohrebu
v kostole) – 55,00 €. Ostatné položky ostávajú bez zmeny.
9. Odpísanie dlhodobých a nevymožiteľných pohľadávok na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za obdobie
rokov 2002 – 2016, podľa predloženého
zoznamu v celkovej výške 3 224,51 € z dôvodu ich nevymožiteľnosti.
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10. Žiadosť
o dokúpenie
pozemku
k existujúcemu pozemku v rekreačnej
oblasti Kokava-Háj, v k.ú. Kokava nad
Rimavicou pre žiadateľov: Dušan Kompan a manž. Anna Mária Kompanová,
rod. Golisová, obidvaja trvale bytom 979
01 Rimavská Sobota, J. Bodona 14/141,
podľa predloženého GP č. 4021278538/2017, parcela registra C - č. 7400/479
vo výmere 48 m2 – ostatná plocha
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.
11. Poskytnutie bankovej záruky Slovenskou sporiteľňou, a.s. vo výške 7000,00 €
na zabezpečenie pohľadávky vo výške
1 737,41 € voči ŠFRB v zmysle úverovej
zmluvy č. 607/4369/1997 – do doby splatenia úveru, za podmienok uvedených
v indikatívnej ponuke z dňa 12. 12. 2017
pre obec Kokava nad Rimavicou.
12. Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
bol zverený obci Kokava nad Rimavicou.
13. Východiskové ceny pre predaj pozemkov na území obce Kokava nad Rimavicou
na I. polrok 2018, upravujúce prílohu č. 3
v Zásadách o hospodárení a nakladaní
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
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bol zverený obci Kokava nad Rimavicou,
schválené uzn. OZ č. 6/2017, z dňa 14. 12.
2017, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
14. VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa
materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Kokava nad Rimavicou na rok 2018 – bez pripomienok.
15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu programového rozpočtu obce
Kokava nad Rimavicou na rok 2018
a viacročnému rozpočtu na roky 2019 –
2020, vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave
nad Rimavicou.
16. Rozpočet obce Kokava nad Rimavicou a programový rozpočet na rok 2018,
vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ v Kokave nad
Rimavicou na prenesené a originálne
kompetencie ako vyrovnaný:
v príjmovej časti vo výške: 1 883 866
EUR
vo výdavkovej časti vo výške: 1 883 866
EUR
a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020
ako nezáväzný – bez výhrad.
17. Rozpočet Základnej školy s MŠ
v Kokave nad Rimavicou na rok 2018,
ktorý je súčasťou rozpočtu obce Kokava
nad Rimavicou, príjmy vo výške 55 010 €
a výdavky 708 670 €, z toho na prenesené
kompetencie vo výške 449 320 €, na originálne kompetencie vo výške 259 350 € a na

Interpelácie poslancov OZ a podnety občanov vznesené na
rokovaní dňa 14. decembra 2017
Mgr. Štefan Aschenbrenner, člen OR, poslanec OZ
- interpeloval s požiadavkou, aby sa počítalo s výmenou okien
a opravou fasády na obecnom bytovom dome na F. S. Figuliho č.
441/4, ktorý pôsobí veľmi schátralo.
- ďalej interpeloval s pripomienkou, že by bolo vhodné pozvať na
rokovanie OZ MVDr. Kotala, aby pripravil prednášku
o chorobách, ktoré môžu roznášať túlavé psy a mačky. V našej
obci sa ich nachádza veľa.
- v rámci vystúpenia vyslovil presvedčenie, že v roku 2018 bude
urobená rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. F. S. Figuliho, za
ktorú už niekoľkokrát interpeloval.
- je potrebné uskutočniť z úrovne obce jednania za účelom zrušenia
ochranného pásma vodného zdroja pozdĺž toku Kokavka, nakoľko
nie je možné vykonávať zimnú údržbu štátnej cesty solením. Vodný zdroj v tejto časti sa nevyužíva a údržba štátnej cesty je nedostatočná zo strany RSC.
- ďalej interpeloval s požiadavkou občanov, aby v Kokavských
zvestiach boli publikované uznesenia z OZ v skrátenej forme a boli
doplnené interpelácie poslancov OZ, príp. návrhy komisií.
P. starosta odpovedal, že nech ho OZ uznesením poverí zvolaním jednania za účelom zrušenia ochranného pásma.
p. Dušan Gaštan, poslanec OZ
- potvrdil skutočnosť o nedostatočnej zimnej údržbe štátnej cesty.
K tomuto stavu dochádza aj nedbalým konaním zamestnancov
RSC, ktorí chodia so zdvihnutými radlicami a posyp robia do
kašovitého snehu.
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roky 2019 –2020 ako nezáväzný – bez
výhrad.
18. Plán hlavných úloh a kontrolných akcií
hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 – bez
pripomienok.
19. Zásady
vybavovania
sťažností
v podmienkach obce Kokava nad Rimavicou s účinnosťou od 1. 1. 2018, ktorými
boli zrušené zásady postupu pri vybavovaní
sťažností v podmienkach obce Kokava nad
Rimavicou z dňa 24. 10. 2010.
20. Na základe návrhu OR a po odsúhlasení starostom obce, v zmysle čl. 2, odst.
6) Zásad o odmeňovaní poslancov OZ
v Kokave nad Rimavicou – mimoriadnu
odmenu pre každého poslanca OZ za
rok 2017 vo výške 150,00 € a na návrh
starostu obce členom obecnej rady
200,00 €.
D/ POVERUJE
Ing. Jána Chromeka, starostu obce
zvolať so zainteresovanými inštitúciami
a poslancami OZ jednanie za účelom
zrušenia II. ochranného pásma vodného
zdroja Kokavky, ktoré je určené pozdĺž
celého vodného toku. Z uvedeného dôvodu nie je možné cestu II. triedy soliť,
a preto nie je zabezpečená dostatočná
zimná údržba.
Za správnosť: Siheľská Veronika

- je potrebné vysloviť poďakovanie za zodpovedný prístup
k vykonávaniu zimnej údržby p. Jozefovi Strigáčovi.
p. Zdenka Jirsová, poslankyňa OZ
- v rámci interpelácie potvrdila, že zimná údržba RSC je naozaj
vykonávaná nedbalo aj v úseku štátnej cesty smer Klenovec, a má
vedomosť, že keď nebol sneh, auto jazdilo so spustenou radlicou
a keď treba vyorávať, tak to nerobia.
P. starosta odpovedal, že všetky tieto interpelácie budú riešené
na zvolanom jednaní.
p. Martin Krištof, poslanec OZ
- interpeloval s požiadavkami - upozorniť na zákaz používania
pyrotechniky v zmysle platného VZN a taktiež upozorniť predajcov na zákaz predaja týchto výrobkov maloletým a mladistvým.
- či by bolo možné zistiť na kamerových záznamoch, kto na motorových vozidlách na Nám. 1. mája večer a v nočných hodinách
využíva parkovisko na preteky, resp. trénovanie šmykov.
P. starosta odpovedal, že ak vie, kto takto koná, nech uvedie,
pretože záznam nie je taký kvalitný, aby sa dali prečítať EČV.
p. Anna Šuleková, poslankyňa OZ
- interpelovala s požiadavkou, aby v Rovienke bolo zabezpečené
vyoranie a odvoz snehu UNC, traktor to vyhrnie na obe strany
a nie je možné prechádzať.
- interpelovala tiež s požiadavkou, aby sa začalo konať vo veci
opravy objektu kotolne, ktorej vlastníkom je p. Trvalec. Napriek
viacerým upozorneniam je objekt v dezolátnom stave, čo špatí
sídlisko.
P. starosta odpovedal, že obec majiteľa už niekoľkokrát upozornila, aby objekt udržiaval. Má informáciu, že objekt je na
predaj, napriek tomu bude opätovne upozornený.

Strana 4

Kokavské zvesti

február 2018
PLÁN vývozu TKO, plastov a papiera
v roku 2018

ČO VYBAVÍTE na stredisku Obecného podniku služieb v Kokave nad
Rimavicou
OPS slúži na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov
na území obce Kokava nad Rimavicou.
OPS zabezpečuje kompletné pohrebné služby, vrátane vybavenia úmrtných
listov mimo obce. Zodpovedá za spracovanie zmlúv za hrobové miesta,
aktualizuje hrobové miesta v cintoríne.
– prevádzkuje pranie a čistenie bielizne na Námestí 1. mája 21 v Kokave nad
Rimavicou každý pracovný deň v čase od 8.oo do 14.00 hod.
– prevádzkuje zasklievanie okien, dverí, prípadne rezanie skla, zrkadla, ktoré
sa nahlasujú v kancelárii OPS alebo na tel. čísle 0903691119 /04704293224
– poskytuje obyvateľom nákladnú dopravu na prevoz dreva, prípadne materiálu za ceny stanovené zastupiteľstvom.
Janka Tóthová

V roku 2017 sa narodili noví občania Kokavy nad Rimavicou:
Paula, Petra, Erika, Ondrej, Rebecca, Stanislav, Emma, Gabriel, Tereza,
Oliver, Michaela, Nina, Miroslav a Alica.
Prajeme rodičom, aby dieťatko prinieslo do rodiny veľa lásky, smiechu a
nehy. Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a
nech je pre rodičov a starých rodičov tým najväčším pokladom na svete.
V roku 2017 sme sa rozlúčili:
Július Porubiak, Irma Bobrová, Milan Tatarkovič, Július Kľapiš, Helena
Ridzoňová, Ján Šomodík, Ján Bubelíni, Daniel Bajan, Renáta Kliská, Mária
Lauerová, Sabína Miháľová, Ján Lupták, Ľudevít Hoško, Magdaléna Magátová, Margita Suchanová, Ondrej Bálint, Ján Albert, Alžbeta Bavalová, Mária Hroncová, Mária Švingálová, Helena Štefániková, Ľubomír Tóth, Ján
Chudo, Ondrej Stieranka, Peter Stieranka, Elena Rusnáková, Ondrej PehelSendrei, Daniel Kromholc, Miroslav Bartoš, Jozef Slaniniak, Ondrej Stieranka, Alfréd Žák, Emil Jankovič, Sabína Sochaňová, Mária Slovenčáková,
Ján Kožiak, Viktória Mišeková, Margita Poliačiková, Anna Filipiaková,
Libor Kliský.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Elena Doricková

2.3. 2018 o 10,00 hod.– Objav v sebe talent profesionálny motivačný program pre ZŠ.
Je to výchovný koncert, v ktorom Miroslav pútavou formou motivuje žiakov
k tancovaniu a k pohybu. V každom z nás je skrytý talent a Miroslav svojim
príkladom chce pomôcť žiakom tento talent objaviť. Miroslav ako finalista
(„Československo má talent“, nemeckého „Das Supertalent“ a rakúskej
„Die Grosse Chance“) predvedie počas programu výnimočné choreografie
z týchto talentových televíznych show.
10.3.2018 o 16,00 hod. - ZÁKON ŽIEN - projekt hercov Divadla Jonáša
Záborského, Prešov. Je to divadelné predstavenie na motívy hry Ženský
zákon, ľudová veselohra v podaní piatich profesionálnych hercov
14.4.2018 o 17,00 hod. – koncert Marcely Laiferovej

Tuhý komunálny odpad – vývoz začína v roku
2018 8. a 9.1. a potom každý druhý týždeň.
Plasty: 24.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.,
11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 31.10., 28.11.,
21.12.2018
Papier: 23.2., 27.4., 29.6., 24.8., 26.10.,
30.11.2018
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Pripravované aktivity v materskej
škole ZŠ s MŠ v druhom polroku
školského roku 2017/2018
Prioritou a dlhodobým cieľom našej
materskej školy okrem výchovno- vzdelávacieho procesu sú aktivity zamerané
na zdravie dieťaťa, jeho každodenný
pohyb, poznávanie a ochranu prírody
a regionálnu kultúru. Snažíme sa denné
činnosti usporiadať tak, aby život detí
v MŠ
bol
radostný,
zaujímavý
a príťažlivý.
Aktivity, ktoré podporujú naše zámery,
sú :
– pohybové aktivity zamerané na sezónnu činnosť: zimné radovánky (stavanie snehuliakov, sánkovanie, kĺzanie sa
na klzákoch, guľovanie, tvorba labyrintov v snehu, stavanie iglu, zimná olympiáda...)

Kokavské zvesti
– fašiangová zábava: vystúpene predškolákov v kultúrnom dome pre členov
ZŤP, karneval v MŠ, kde sa o zábavu
deťom postará agentúra Hoki – Poki
– vítanie jari:
 vynášanie
a pálenie
Moreny
v potoku Rimavica, tvorivé dielne
s rodičmi (veľkonočné tvorenie)
 posedenie s obľúbenou knihou pri
čaji s rodičmi, návšteva miestnej knižnice
 Deň Zeme v spolupráci s rodičmi
(čistenie areálu MŠ, čistenie studničky,
vysádzanie kvetinových záhonov, ovocných stromov a okrasných kríkov, vybudovanie prístrešku pre deti, rekonštrukcia pieskoviska, dobudovanie dopravného ihriska...)
 stavanie mája – zamerané na udržiavanie ľudových tradícií
– Deň matiek (prezentácia talentu
a získaných umeleckých schopností detí)
– Deň bezpečnosti v cestnej premávke
(organizovanie
dopravných
súťaží

Je tu január, krajina sa ponorila do
zaslúženého odpočinku a teraz nastáva ten správny čas aj pre nás, aby
sme si trošku oddýchli od našich
povinností a načerpali síl do ďalšieho roka. Skončila rybárska sezóna a
už môžeme bilancovať rok 2017. V
našom krúžku, ktorý funguje už tretí
rok, sa snažím hlavne zblížiť deti
rôznej vekovej kategórie do jedného
fungujúceho celku. Či už to je v
športovej činnosti alebo v práci
kolektívu pri zveľaďovaní našich
rybníkov a vodných tokov. Popri
všetkých aktivitách, ktoré počas celého roka vykonávame, sa
nám podarili aj nejaké športové úspechy, s ktorými sa rád
podelím. V máji na VN Kurinec obsadil David Stieranka 1.
miesto v love kapra a na VN Číž moja manželka Anna Matušiaková získala 3. miesto tiež v love
kapra. V septembri sme sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži Zlatý
blyskáč, ktorú organizuje SRZ Žilina. Súťaž sa konala na revíroch
MSO Zvolen. Boli to príjemne
strávené štyri dni v kolektíve ľudí a
detí, ktorých tento koníček napĺňa a
spája. Bola to naša prvá skúsenosť
na takejto úrovni, preto musím
pochváliť deti, menovite Mateja
Bavalu, Mariána Strigáča, Martina
Ňuňuka a Simona Červenáka, že
svedomite reprezentovali našu obec
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v školskej záhrade v záujme utvárania
poznatkov o bezpečnom a etickom správaní
sa
na
komunikáciách
a predchádzania
detským
úrazom
a nehodám, ukážky činnosti Polície)
– oslavy MDD (animácie a súťaže pre
deti, divadelné predstavenie Cesta za
dúhou, turistická vychádzka do okolia...)
– koncoročný výlet predškolákov do
Mojína, s environmentálnym zameraním
– rozlúčka s predškolákmi.
Pri spomínaných zámeroch našej MŠ
považujeme za nevyhnutnú dobrú spoluprácu s rodičmi a zriaďovateľom.
Neodmysliteľnou súčasťou pri realizácii
našich cieľov je vytvorenie pokojnej
a príjemnej klímy, založenej na tvorivohumanistických
princípoch
a poskytovanie kvalitnej výchovy všetkým deťom nezávisle od sociálneho
postavenia rodín.
Kolektív MŠ

a tiež našu organizáciu a obsadili 8. miesto z 11 družstiev.
Musím ale podotknúť, že sme boli neporovnateľne niekde
inde, čo sa týkalo vybavenia a aj skúseností. Máme teda na
čom pracovať, ale hlavne išlo
o deti, aby si to užili, a verím, že
chlapcom sa tam páčilo. Martin
Ňuňuk si odniesol ocenenie za 2.
miesto v love na prívlač. Tento rok
bude pre nás opäť zaujímavý, vo
februári si na členskej schôdzi budeme voliť členov výboru. V apríli
sa koná súťaž v love pstruha na VN
Skálnik a v máji v love kapra na
VN Kurinec. Pokúsime sa opäť čo
najlepšie reprezentovať našu obec a
aj v roku 2018 pokračovať
v činnosti nášho krúžku, nech aj
ostatné deti, ktoré ešte nenabrali odvahu alebo nemali možnosť dostať sa k tomuto koníčku, to môžu skúsiť. Rád by som
poďakoval pani Krotákovej, že môžeme v prípade nepriaznivého počasia využívať priestor kultúrneho domu, a tiež MSO
Rimavskej Sobote, že môžeme
väčšinu času tráviť na našich rybníkoch. S radosťou uvítame akúkoľvek pomoc, či už finančnú, materiálnu alebo šikovné ruky navyše a
skúsenosti od iných rybárov, ktorí
by mi s krúžkom pomohli, nakoľko
fungujem sám a výlučne z vlastných zdrojov.
Petrov Zdar a s chuťou do práce!
Text a foto: Z. Matušiak, vedúci
rybárskeho krúžku
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Historické okienko

Karol Knöpfler, veľkostatkár, sklársky
podnikateľ sa narodil 21. februára 1847
v Kokave, kde bol jeho otec Karol
Knöpfler st. (1815 – 1885), menší
úradník, zamestnaný na panstve grófa
Forgáča. Matka Terézia, rod. Kraskovičová (1826 – 1894). Mal deväť súrodencov, pri živote ostali traja bratia a
dve sestry: Viktor, Anton, Koloman,
Agneša, vydatá za Emila Noveka, sklárskeho podnikateľa a majiteľa továrne
v Zlatne, a Jozefína, sklárska podnikateľka, vydatá Friedrichová, neskôr Pocková. Manželka Emília, rod. Juridičová. Dcéra Alžbeta (1886 – 1974), vydatá
za Vojtecha Noveka.
Karol už ako malý chlapec prejavoval
neobyčajný obchodný talent, a preto ho
dali rodičia za učňa k istému Talbotovi
do Rimavskej Soboty, kde bol tri roky a
kde všetci obdivovali jeho schopnosti a
smelé
plány.
Povyše
Klenovca,
v Ráztočnom bola menšia vodná píla a
mladý Karol sa ta dostal za úradníka. Za
krátky čas sa oboznámil s tamojšími
pomermi, ktoré vedel veľmi dobre využiť vo svoj prospech, a tak si nadobudol
menší základný kapitál, s ktorým sa
pustil do smelého podnikania. V Kokave
videl, ako zamestnanci grófa Forgáča
okrádajú a čoskoro celý jeho veľký
majetok vyjde na psí tridsiatok. Už vtedy začal snívať o tom, že možno príde
čas, kedy ten grófsky majetok bude
patriť jemu a v starobylom kaštieli bude
bývať on. Hoci sám o tom nerád hovoril,
od iných spoľahlivých
osôb bolo známe, že začal
chodiť aj do Monte Carla,
kde vyproboval svoje
šťastie. Ani tu ho neopustilo a vždy sa vrátil domov so značnou výhrou a
čoskoro svoj veľký kapitál zdvojnásobil.
Krach grófa Forgáča
nastal čoskoro, ale na
odkúpenie jeho majetku
nemal ešte Knöpfler potrebný kapitál, takže sa
jeho majiteľom koncom 19. storočia stal
Albert Dub, ponemčený Čech, advokát
z Viedne. Spomínaný Dub pre iné podnikanie, ktoré sa mu nepodarilo, čoskoro
takisto skrachoval, a tak sa celý majetok
s kaštieľom predal okolo roku 1900

Lűtichskej firme Alberta Lamerche, od
ktorej sa potom za krátku dobu dostal
konečne do vlastníctva Karola Knöpflera, kedysi chudobného učňa. Knöpfler
však napriek tomu nespyšnel, ostal aj
naďalej skromným a pracovitým človekom, ktorý mal aj sociálne cítenie a
svojich robotníkov alebo furmanov
nikdy neukrátil, ale požadoval poctivú
prácu.
Podľa Jána Výrosteka, ktorý osobne
poznal Knöpflera, mal tento v obci najväčší rešpekt. Ako veľkostatkár a majiteľ tabuľovej továrne, parnej píly, tiež
nájomca továrne na výrobu drevenej
vlny rozhodoval prakticky o všetkom
dianí v obci. Nosil bradu a hoci bol
veľmi bohatý, nebol pyšný, skôr opačne.
Bol úžasne pracovitý, sám dozeral na
svoje podniky, zamestnanci ho klamať
nemohli. Mal dve vášne: kone a pekné
ženy, no tá prvá bola nadovšetko. Vozil
sa na štvorke a vždy si sám i poháňal.
Soboťania ho volali len „kokavský
gróf“. Vstával veľmi zavčasu a len čo sa
obliekol, sadol na svojho obľúbeného
koníka – keď bol už starší, do koča – a
hneď išiel na kontrolu do sklárne, stade
na parnú pílu. Svojou usilovnosťou a
neúnavnosťou v práci, slušným vystupovaním si vedel získať svojich podriadených a robotníkov. Pôsobil dlhé roky
ako predseda školskej stolice.
Vo
všetkom
mal
šťastie,
iba
v manželstve nie. Jeho žena Emília
chcela žiť v prepychu, s čím on nesúhlasil, a tak sa čoskoro
rozviedli. Jediné dieťa
z tohto
manželstva,
dcéra Alžbeta (Elza)
Jolana, bola pri rozvode
prisúdená otcovi, ktorý
ju dal ozaj starostlivo
vychovať, veď bola za
viac rokov aj vo švajčiarskych
ústavoch.
V roku
1907
sa
v Kokave vydala za
svojho bratranca Karola
Jozefa Vojtecha (Bélu)
Noveka (1875 – 1945), spolumajiteľa
sklárne v Zlatne. V roku 1924 zdedila
celý majetok a jej potomkovia ho po nej
vlastnili až do znárodnenia v roku 1948.
V Kokave sa tradovalo, že Knöpfler mal
ešte
nemanželského
syna

s Klenovčankou, ktorá u neho slúžila.
Dostal meno Karol. Podobal sa na otca,
akoby mu z oka vypadol. Jeho matka sa
neskôr vydala v Kokave za jedného
remeselníka a zakaždým, keď stretla
Knöpflera, povedala synovi: „Aha, tam
ti ide otec, pýtaj si od neho peniaze!” A
chlapec to zakaždým urobil, čo Knöpflera nesmierne znervózňovalo. Neskoršie
ho dal vyučiť v Kežmarku za tkáča. Keď
dospel, dostal od otca väčšiu sumu peňazí, za ktorú odišiel do Argentíny, kde
sa stal riaditeľom veľkej textilky.
Podľa zoznamu lesných majetkov z roku
1940 mali lesy rodiny rozlohu 1761 ha.
Ročná ťažba vykazovala 5750 m3 ihličnatého a 2200 m3 listnatého dreva. Toto
sa spracovávalo jednak v parnej píle
v Kokave, ale aj predávalo ako guľatina
a palivové drevo pre zákazníkov. Majetok Novekovci reštituovali začiatkom
90. rokov.
Za bývalej uhorskej vlády Karol Knöpfler upísal vojnovú pôžičku pre Rakúsko-Uhorsko viac ako dva a pol milióna
korún, začo dostal predikát „Rimakokovay“, s armalesom a erbom. Armales je
uložený v kráľovskej knižnici v Budapešti (Személye Körüli Minisztérium
Levéltára – Királyi könyvek) pod č.
1688 z roku 1909, strana 145 – 147. Píše
sa v ňom: My gróf Karol KhunnHéderváry z poverenia cisára Františka
Jozefa I. dávame na vedomie každému,
koho sa to týka, že na návrh nášho maďarského ministra, s prihliadnutím na
zásluhy Karola Knӧpflera – veľkostatkára a továrnika a jeho zákonných potomkov bez ohľadu na ich pohlavie, za vyni-

Strana 7
kajúce zásluhy v mene nášho Maďarska
a spojeneckých štátov, povoľujeme mu
používať pred meno predikát Rimakokavský (Rimakokovay), so súhlasom
kráľa na večné časy.
Karol Knӧpfler a jeho zákonní potomkovia mužského a ženského pohlavia popri
používaní predikátu Rimakokavský (Rimakokovay) získavajú všetky práva
a výhody ako šľachta spomínaného
Maďarska a spojeneckých štátov podľa
doterajších zákonov a zvykov. Erb alebo
znak vznešenosti odteraz urodzený Rimakokavský
(Rimakokovay)
Karol
Knӧpfler a všetci jeho zákonní potomkovia bez ohľadu na ich pohlavie právom
môžu používať a nosiť, čo mu aj prikazujeme, čo potvrdzujeme našou pečiatkou.
Vydáva náš obľúbený veľkomožný pán
gróf Khunn-Héderváry Karol, vnútorný
tajný radca, držiteľ zlatého hrdinského
titulu prvotriednej železnej koruny, atď.
Z poverenia maďarského dočasného
ministra vo Viedni v Rakúsku, piateho
dňa pôstneho mesiaca roku 1909,
v šesťdesiatom druhom roku panovania
Františka Jozefa.
Pred utvorením ČSR mal veľké slovo či
už v obci, v okrese alebo župe, lenže po
štátnom prevrate veľmi znervóznel v
obave, že mu celý majetok skonfiškujú.
Karol Knöpfler vojnovú pôžičku po
vyhlásení nového zákona ČSR o vojnových pôžičkách stratil a navyše, po
ohodnotení jeho majetku, ktorého hodnota presahovala sumu 25.000,- Kč,
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musel zaplatiť dávku z prírastku jeho
majetku vyše milióna Kč. Časom zaplatil aj túto sumu. Mal z čoho, lebo mu
zostali všetky lesy do 4.000 katastrálnych jutár a všetky jeho podniky.
Zástupcovia obce a majitelia sklární
dlho požadovali na župe zriadenie železnice do Kokavy. Uvažovalo sa
s výstavbou odbočky z Rimavskej Bane.
Až v roku 1906 bolo rozhodnuté o stavbe trate Poltár – Kokava – Utekáč. Stavba začala v septembri 1906 cez chotáre
obcí Slaná Lehota, České Brezovo, Zlatno a Kokava a trvala dva roky. Slávnostné otvorenie premávky bolo 27.
novembra 1908 za veľkej účasti miestnych, ale aj obyvateľov okolitých obcí.
Trať do Utekáča bola tiež hotová, ale sa
používala len ako vlečka do sklárne.
Karol Knöpfler ako majiteľ tabuľovej
sklárne v Kokave dal postaviť železničnú vlečku do sklárskej huty a prispel na
túto stavbu sumou 30.000 korún, čo bola
na tú dobu značná suma. Výroba
v sklárni postupne upadala, preto K.
Knöpfler vložil skláreň do Akciovej
spoločnosti sporiteľne a úverovej banky
v Lučenci. Po vzniku účastinnej spoločnosti v Kokave 19. apríla 1918, resp. 18.
septembra 1919 si táto kolektívna firma
určila za cieľ odkúpiť továreň na tabuľové sklo a k nej patriace zariadenie a
inventár od Karola Knöpflera. Toto sa
jej aj podarilo a postupne bola výroba
v tejto továrni zastavená, v roku 1936
boli pozemok a budovy odkúpené ob-

Preklad armalesu veľkostatkára Rimakokavského Karola
Knöpflera
My, František Jozef Prvý (nastupuje veľký titul) na pamäť
dávame týmto na vedomie každému, ktorého sa to týka, že
My na základe predloženého návrhu uhorského ministra okolo
mojej osoby, berúc do milostivej úvahy a pozornosti trvanlivú
oddanosť veľkostatkára a továrnika Károlya Knöpflera pre
Našu Výsosť a pre Výsostný Panovnícky Dvor, ako aj z dôvodu uznania jeho zásluh získaných v oblasti verejných záležitostí: sme menovaného Károlya Knöpflera a všetkých jeho
zákonných potomkov oboch pohlaví a zvyšky, pre vyššie
uvedené vynikajúce zásluhy, ako aj zo zvyku našej kráľovskej
milosti, ktorá vyplýva z príkladov našich slávnych zosnulých
uhorských kráľovských predkov obdarovať a pre účinné povzbudenie ozdobiť významným a trvalým znakom
a pamiatkou tých, ktorí pre Našu Výsosť a Výsostný Panovnícky Dvor a pre Uhorskú svätú korunu získajú pre seba peknými, dobrými a ušľachtilými činmi zásluhy a snažia sa nasledovať chodníky cnosti, vyplývajúc z našej kráľovskej moci
a zvláštnej milosti, rozhodnutím zo dňa tretieho v mesiaci
Všetkých svätých roku tisícdeväťstodesiateho považovali za
prijatého do radu skutočnej, pravej, starej a nepochybnej
šľachty nášho Uhorska a pridružených krajín za dovolenia
používania prímenia Rimakokovai, podľa našej najvyššej
kráľovskej vôle dovoľujúc, aby odteraz do budúcich večných
časov vyššie menovaný Károly Knöpfler a všetci jeho zákonní
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cou za účelom postavenia novej meštianskej školy.
V roku 1919 bolo v Kokave nad Rimavicou založené Potravné družstvo, prvým predsedom sa stal Štefan Blišťan.
Pozemok, ako aj budovu v hodnote 20
000 korún daroval obci pre toto družstvo
Karol Knöpfler. Na pamiatku tohto
počinu bola na priečelí Potravného družstva umiestnená pamätná tabuľa
s textom:
Rimakokavský
Pán Karol Knöpfler
Večitý pomník postaviť si chcel
Stavenia toto dal v prospech ľudu
I potomci ho spomínať budú
Roku P. 1919
Karol Knöpfler ml. býval v kokavskom
kaštieli na poschodí, v elegantne zariadenom byte, kam mu z kuchyne, ktorá
bola na prízemí, donášali stravu. Na jar
4. apríla 1924, keď mu kuchárka doniesla na večeru prvý chod, ešte mu nič
nebolo a s chuťou sa pustil do jedenia.
Keď však priniesla druhý chod, našla ho
s hlavou sklonenou na stole. Oslovila
ho, ale keď jej neodpovedal, zistila, že je
už mŕtvy. Mal rýchlu a ľahkú smrť.
Pochovali ho do jeho vlastnej hrobky
v kokavskom cintoríne.
Text a foto: Pavol Haluka, v Prahe 4.
januára 2018

potomkovia oboch pohlaví a zvyšky s použitím prímenia
Rimakokovai mohol žiť a disponovať so všetkými právami,
ktorými disponovali skutoční, praví, starí a nepochybní šľachtici nášho spomínaného Uhorska a pridružených krajín podľa
doterajších zákonov alebo dávnych zvykov, podľa ktorých
akokoľvek žili a disponovali alebo žijú a disponujú. Na znak
našej najvyššej kráľovskej milosti pre zachovanie skutočnej,
pravej a nepochybnej šľachty na večné časy.
Jemu a všetkým zákonným potomkom a následníkom oboch
pohlaví ako rozšírené svedectvo sme darovali a dovolili nasledovný šľachtický erb alebo ozdobný šľachtický znak: stojací štít, v podloží s cípom, ktorého modré pole ľavopriečne
rozdeľuje červená bandáž. V pravej hornej časti poľa sa vznáša napravo obrátené, v lakti ohnuté rameno s košeľou s bielym
rukávom, v dlani držiac fúkadlo skla so železnou rúrou,
v pravom hornom rohu poľa je viditeľná štylizovaná strieborná ľalia. V ľavej spodnej časti nad zeleným trávnikom sa
dvíha skalnatá horská stráň, na ktorej sa roztrúsene nachádzajú ihličnaté stromy a duby; naspodku pozdĺž trávnika spod
skaly vyviera strieborný potok. Ozdoba napravo obrátenej
rytierskej prilby s otvorenou korunou položenou na štíte:
napravo otočený, ale naľavo pozerajúci hnedý orol
s rozprestretými krídlami a vyplazeným červeným jazykom.
Pokrývka prilby je sprava modro-zlatá, zľava červenostrieborná.
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Z milosti rozhodnúc a dovoľujúc ďalej, podľa čoho tento erb
alebo šľachtický ozdobný znak môže vyššie viackrát menovaný
a odteraz
už
Károly
Knöpfler
z Rimakokovy, ako aj všetci jeho zákonní
potomkovia oboch pohlaví spolu so zvyškami
nosiť a používať v budúcnosti na večné časy
tak ako ostatní skutoční, od koreňa praví
a nepochybní šľachtici nášho Uhorska
a pridružených štátov, so všetkými právami
alebo dávnymi zvykmi, podľa ktorých žili
a disponovali alebo žijú a disponujú, nielen
chceme, ale milostivo prikazujeme, aby jeho
a všetkých jeho zákonných potomkov
a zvyšky považovali a poznali ako jedincov
splnomocnených a ozdobených všetkými
rádmi, stavmi, správami, dôstojnosťami
a vznešenosťami. Na pamiatku a večný znak
všetkých uvedených sme predmetnú šľachtickú výsadnú listinu, umocnenú našou visiacou
Apoštolskou uhorskou kráľovskou pečiatkou pre viackrát
menovaného Károlya Knöpflera z Rimakokovy a jeho zákonných potomkov oboch pohlaví a zvyšky považovali za milostivo vydanú a dovolenú.
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Písané vo Viedni v Rakúsku, rukou uhorského ministerského
predsedu dočasne povereného vedením Uhorského ministerstva okolo mojej osoby, nášho úprimne
priaznivého
a verného
urodzeného
a vznešeného grófa Károlya KhuenHéderváryho z Héderváru, vnútorného
tajného radcu, komorného grófa, bohatiera rádu Zlatého rúna, rytiera rádu železného kríža prvej triedy atď. Vo Viedni, 3.
októbra 1909. Gróf Károly KhuenHéderváry, v. r.
overil: nečitateľný podpis (Mihály ...),
kráľovský hlavný riaditeľ.
Dňa piateho v mesiaci pôstu, v roku Pána
tisícdeväťstodesať, za nášho panovania.
Na základe predloženého návrhu môjho
(doslova: okolo mojej osoby) uhorského
ministra udeľujem bezpoplatne Károlyovi
Knöpflerovi,
veľkostatkárovi
a továrnikovi, ako aj jeho zákonným potomkom uhorské
šľachtictvo s prímenom Rimakokovai, z dôvodu uznania jeho
zásluh v oblasti verejných záležitostí. František Jozef, v. r.
Preklad: RNDr. Ľudovít Gaál, PhD, január 2018

K 85. výročiu narodenia zaslúžilého
učiteľa Ondreja Ňuňuka
Ondrej Ňuňuk sa narodil 1. januára 1933
v Kokave nad Rimavicou, v osade Liešnica. Detstvo prežil v rodnej Liešnici pri
rodičoch, kde boli deti zapájané od malička do rôznych pomocných prác. V
rodnej osade v rokoch 1939 – 1944
vychodil 1. až 5. triedu ľudovej školy,
základné vzdelanie ukončil v Kokave,
kde pokračoval v rokoch 1945 – 1949 na
meštianskej škole. V roku 1949 odišiel
študovať na Gymnázium B. S. Timravy
do Lučenca, maturoval v roku 1953 na
Pedagogickej škole v Lučenci, kde prestúpil po nábore učiteľov v prvom ročníku gymnázia.
Po ukončení štúdia nastúpil do školských služieb 1. septembra 1953 v rodnej obci Kokava nad Rimavicou, kde
pôsobil až do odchodu na dôchodok v
roku 1995. Kvalifikáciu pre 6. až 9.
ročník si doplnil v rokoch 1955 – 1958
štúdiom popri zamestnaní na Vyššej
pedagogickej škole v Banskej Bystrici,
ktoré ukončil s červeným diplomom v
roku 1958, aprobácia dejepis – zemepis.
Začiatky v školských službách mal dosť
komplikované, ťažké. Učil slovenský
jazyk, ruský jazyk, občiansku výchovu,
matematiku, fyziku, telesnú výchovu,
pracovné vyučovanie a iné. Cieľom jeho

snaženia
boli
v
prvom
rade
žiaci,
usiloval
sa o to,
aby učivo ľahšie
pochopili
a
aby
predmet
mali radi.
V rokoch
1970 – 1972 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa, v rokoch 1991– 1995 riaditeľa ZDŠ v Kokave nad Rimavicou.
Doslova koníčkom bol pre neho zemepis. Odborné učebne pre zemepis boli
len ojedinelé, ak si ich vyučujúci za
podpory riaditeľa vedel vybudovať,
zariadiť a vybaviť sám. Ondrej Ňuňuk
za podpory riaditeľa Štefana Šimegha
hľadal skúsenosti nielen v odborných
časopisoch, ale za nimi aj cestoval. Získané skúsenosti v priebehu dvoch rokov
využil pri vybudovaní na to obdobie
veľmi praktickej učebne zemepisu, ktorú
okrem ústredne dodávaných pomôcok
postupne dopĺňal aj rôznymi svojpomocne zhotovenými. Učebňu zemepisu
v Kokave poznali nielen učitelia lučenského okresu, ale prišli ju pozrieť aj
pracovníci kabinetu zemepisu pri Krajskom pedagogickom ústave v Banskej
Bystrici. Pomôcky ako kombinovaný

glóbus, zdanlivá slnečná dráha – nebeská sféra, reliéfna mapa, časové pásma II.
boli vybrané do výroby v národnom
podniku Učebné pomôcky pre všetky
školy.
Začiatkom 80-tych rokov, za pomoci
riaditeľky školy p. Zuzany Gaštanovej,
mal veľkú zásluhu na vybudovaní izby
revolučných tradícií Kokavy pri ZŠ v
Kokave. Inštalácia bola zrušená až v
roku 2005. Okrem tvorby učebných
pomôcok a budovania učebne veľa času
venoval metodickej a organizačnej činnosti. Na OPS v Lučenci takmer 25
rokov viedol predmetovú komisiu zemepisu. Dvanásť rokov (1978 – 1990)
bol čelnom pedagogickej komisie zemepisu pri Krajskom pedagogickom ústave
v B. Bystrici, v rokoch 1985 – 1990 bol
členom celoslovenskej komisie pre
schvaľovanie učebných pomôcok pre
predmet zemepis na ZŠ. Za bohatú,
dlhoročnú pedagogickú činnosť dostal
okrem mnohých diplomov a pochvalných uznaní dve medaily J. A. Komenského: v roku 1969 od ONV Lučenec
a v roku 1979 od KNV Banská Bystrica.
V roku 1985 bol ocenený medailou
„Vzorný pracovník rezortu školstva“, v
roku 1988 medailou „Za výstavbu okresu Lučenec“.
Do ďalších rokov želáme oslávencovi
ešte veľa zdravia a tvorivých nápadov.
Text a foto: Pavol Haluka
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Fašiangy
Sprievod s muzikou, veselý turoň a
hneď vedľa neho medveď. To všetko
môžete zažiť vo februári, vrcholia totiž
fašiangy. Viete, ako a kde sa oslavujú?
Názov fašiangy označuje veselé obdobie
pred začiatkom pôstneho obdobia, zakončené za sprievodu najrôznejších
masiek, tradícií, hudby a tanca.
Masopjust
Fašiangy neboli vždy len fašiangy.
Údajne sa na našom území za čias Veľkej Moravy používal termín masopjust
(mäso-pôst), ako vyjadrenie konca jedenia mäsa pred pôstnym obdobím. U
susedov Čechov sa tento názov v trochu
zmenenej forme zachoval dodnes. Oslavujú masopust. My sme naše fašiangy
prebrali z nemeckého fastnacht (karneval), ktoré sa vyvinulo zo starého nemeckého slova fasta – pôst a nacht –
noc, ako noc pred pôstom.
Čo sa to vlastne oslavuje?
Jedna z najstarodávnejších karnevalových tradícií, fašiangy, víta príchod jari
deň po sviatku Troch kráľov (7. januára)
a končí polnocou pred popolcovou stredou. Označuje štyridsať dní do Veľkej
noci a začiatok pôstu. O existencii fašiangových zvykov existujú dochované
správy už z 9. storočia, avšak je pravdepodobné, že boli oslavované už oveľa
skôr.
Najveselšími dňami fašiangov sú tie
posledné, ktoré sú spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangový utorok sa
vyznačuje očakávaným sprievodom
plným masiek. Masky prechádzajú obcou a zastavia pri každom, kto stojí pred
svojím domčekom. Muzika zahrá, sprievod sa posilní jedlom i povzbudivým
nápojom a pokračuje o dom ďalej. Z
tradičných receptov nesmú chýbať šišky,
na ktoré má každá rodina svoj tajný
recept.
Býva aj "pohreb"
Sprievodu sa v minulosti zúčastňovali
najrôznejšie ručne zhotovené masky.
Poznáme tradičné masky, ako napríklad
medveď, turoň, koza alebo kôň, znázorňujúce mužskú silu a plodnosť. Muži sa
tiež zvykli preobliekať za staré baby. V
ruke nesmel chýbať ražeň na napichovanie slaniny, šabľa, ale aj tanečné rekvizity, ako zvonce a hrkálky.
Utorková veselica končievala pochovaním basy. Nástroj sa na nosidlách vyniesol von a pochoval na znamenie, že si v
nasledujúcich týždňoch naň nikto neza-
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hrá. Týmto gestom boli zakončené fašiangové slávnosti a pôst začal.
Fašiangy dnes
Aj dnes sa v mnohých dedinách a menších mestách stretneme s oslavnými
sprievodmi. V sprievode sa stále nachádzajú tradičné masky, ale aj „novodobé“
masky, glosujúce aktuálne dianie vo
svete. Nechýbajú ani tradičné mečové
tance, ktoré tancuje obvykle 5 – 10 osôb,
zvyčajne na pieseň Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide…
Kam za fašiangami?
Porozhliadnite sa a zistite, kde vo vašom
okolí sa koná fašiangový sprievod. Na
oslavy môžete naraziť aj v iných obciach
a mestách, niekde sa už tradične chystajú fašiangové veselice, spojené aj s pochovávaním basy. Nebojte sa tradícií!
Zažite atmosféru fašiangov na vlastnej
koži!

V našej obci sa počas fašiangov uskutočnili a uskutočnia tieto podujatia:
26. 1. – fašiangové podujatie pre deti
v maskách – MKS
27. 1. – rómsky ples – III. ročník – Láčho drom – v KD
2. 2. – fašiangové pampuškové posedenie – ZO SZZP – v KD
10. 2. – Valentínsky ples – MS SČK – v
KD
10. 2. – páračky – MS SČK v Klube
dôchodcov
10. 2. – fašiangová pochôdzka masiek
po obci
Hromnice sú katolíckym sviatkom Uvedeníe Pána do chrámu 2. februára.
Mnohí ich poznajú ako sviatok, kedy sa
v kostoloch posväcujú sviečky. Hromnice sa vyvinuli z dávnych rímskych slávností, ktoré mali očistný charakter. Súčasťou týchto slávností boli aj sprievody
so zapálenými sviečkami. Hromnice boli
zároveň sviatky na počesť boha ohňa a
hromu Perúna.
A keďže Perún vládne hromu a blesku,
tak deň, počas ktorého Perún otvára
bránu Irie, sa nazval Hromnicami.

február 2018
Sviečky hromničky taktiež slúžili
a slúžia ako ochrana pred záhrobnými
silami a nechávali sa horieť aj pri smrteľnej posteli.
Sviatok pripomína i udalosť, kedy Ježišova matka Mária priniesla podľa židovskej obyčaje svojho syna na 40. deň po
narodení do jeruzalemského chrámu,
aby ho zasvätila ako prvorodeného Bohu. Tu sa stretáva s prorokyňou Annou a
spravodlivým Simeonom, ktorý Ježiša
nazval „svetlom k osvieteniu národov“.
Odvtedy pochádza zvyk svätenia sviečok, tzv. „hromničiek“, ktoré sa dávali
zapálené v čase búrok do okien a mali
spolu s modlitbou chrániť pred búrkami.
Popolcová streda je pripomienkou
ľudskej pominuteľnosti. Názov dňa
pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka.
Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe popolcovej stredy, kedy sú
veriaci poznačení krížikom, popolom na
čelo. Popolcovou stredou začína štyridsaťdňový pôst spolu so šiestimi nedeľami, ktoré sa doň nezapočítavajú. V období po popolcovej strede sa už neorganizujú žiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedy človek fyzicky aj duševne pripraviť na Veľkú
noc, spájajúcu sa so vzkriesením Krista.
Pranostiky na február
Keď sa mačka cez fašiangy na slnci
opeká, potom v pôste za kachle uteká.
Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť
žita a pšenice.
Krátke fašiangy, dlhá zima.
Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje
napije, tak v marci zmrzne.
Na Hromnice chumelice, nebýva už
zimy více.
Na Hromnice zadúva ulice.
Prešli Hromnice, koniec sanice.
Ak február muchy vymámi, marec ich
podlávi.
Ak je február mierny, je jarný čas potom
biedny.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž
nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na
slnci, tak sa v marci bude vyhrievať pri
peci.
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné,
to znamená ešte sneh a zimu.
Aké fašiangy taká Veľká noc.
Aké je počasie na popolcovú stredu, také
je po celý rok.
Zdroj: Internet
-JKFoto: P. Vranský
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Výročia významných udalostí v živote
obce
Kokava
nad
Rimavicou
a okrúhle výročia významných osobností Kokavy nad Rimavicou v roku
2018
1.1.1933 – sa narodil v Kokave Ondrej
Ňuňuk, učiteľ, autor učebných pomôcok,
plastickej mapy pre 5. roč. a iných zemepisných pomôcok.
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.
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.
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.
20.3.1893 – narodil sa v Kokave – osade
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. januára 2018 sa zúčastnili juniori
a juniorky armwrestlingu z Kokavy nad
Rimavicou 3. kola SNLP (národnej ligy)
v Rusovciach a domov si priniesli až 11
medailí.
Tamara Stieranková:
1. miesto ĽR (ľavá ruka) do 60 kg –
juniorky
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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.
24.4.1938 – sa narodil v Kokave Igor
Kovačovič, folklorista, tanečný choreograf, dlhoročný podpredseda MS, čestný
občan Kokavy nad Rimavicou, žije
v Banskej Bystrici.
27.6.1948 – schválenie zriadenia miestneho rozhlasu obecnou radou v Kokave,
montáž vedenia a zariadenia – miestna
firma Šmatlík.
6.7.1913 – bola posviacka nového evanjelického kostola, ktorú za účasti mnohých veriacich vykonal biskup Heinrich
Geduly.
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.
7.9.2013 – bola osadená pamätná tabuľa
nestorovi fujaristov Jurajovi Kubincovi
na Salajke, autorom návrhu časti tabule
ešte v roku 2010 bol Rudolf Stehlík.
9.9.1928 – bola v Kokave založená
Slovenská liga, prvý predseda Pavel
Bysterský.
5.11.1918 – bola v Kokave vytvorená
Miestna národná rada, jej predsedom bol
Ján Beracko-Madarás.

3. miesto ĽR do 60 kg – ženy
Emma Horváthová Sujová:
2. miesto ĽR a PR do 60 kg –
juniorky
3. miesto PR (pravá ruka) do
60 kg – ženy
Adelka Vengrínová:
5. miesto ĽR a PR do 60 kg –
juniorky
Nozanin Navruzová:
6. miesto ĽR a PR do 60 kg –
juniorky
Jozef Kubaliak:
1. miesto ĽR a PR do 70 kg –
juniori
7. miesto ĽR do 75 kg – muži
4. miesto PR do 75 kg – muži
Karol Zbranek:
2. miesto ĽR do 70 kg – juniori
4. miesto PR do 70 kg – juniori
2. miesto ĽR do 65 kg – muži
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20.11.1923 – bola založená obecná
knižnica v Kokave, prvý knihovník
Ondrej Lipták – správca ľudovej školy.
26.11.1908 – príchod prvého vlaku do
Kokavy.
27.11.1918 – sa na školách v Kokave
začalo opäť vyučovať iba po slovensky
(maďarčina bola povinne zavedená v
roku 1879).
8.12.1928 – bola v Kokave založená
Živena, mala 32 členov, prvá predsedníčka Irma Liptáková.
16.12.1918 – zmena názvu obce z bývalého RIMAKOKOVA na Rimavská
Kokava, od roku 1920 do r. 1927 sa
používal názov KOKAVA.
19.12.1948 – bol prvýkrát postavený v
Kokave na námestí vianočný stromček.
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.
-JK-

4. miesto PR do 65 kg – muži
Michal Golian:
3. miesto ĽR a PR 100+kg – muži
Viliam Vengrín:
6. miesto ĽR do 70 kg – juniori
5. miesto PR do 70 kg – juniori
6. miesto ĽR do 65 kg – muži
7. miesto PR do 65 kg – muži
Zároveň sa stali aj najúspešnejším klubom 3. kola v Rusovciach!!! A to sa
súťaže nezúčastnili všetci. Tieto dievčatá i chlapcov trénuje Janko Vojenčiak.
Prajeme im veľa úspechov v ďalších
súťažiach.
Zdroj: internet
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Túto činnosť úspešne rozvíja v Kokave
nad Rimavicou Mgr. Eva Švingálová,
učiteľka ZŠ s MŠ. Prečítajte si, čo všetko nacvičila, aké úspechy dosiahli súbory pod jej vedením.
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skeho divadla mladých, na ktorej získali diplom za účasť.
Ako druhú hru, v roku 2015, si vybrali
divadlo poézie. Je to hra na motívy balady J. Bottu Žltá ľalia, s ktorou sa zúčastnili aj na krajskej prehliadke divadiel
Názov súboru: Divadelný súbor poézie Sládkovičova Radvaň v Banskej
Bystrici, kde obsadili 2. miesto. V roku
STUŽKA
Zriaďovateľ: Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou
Rok
založenia:
Súbor
vznikol
v septembri 2013. Založili ho viacerí
bývalí členovia spolu s vedúcou detského divadelného súboru Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou Evou Švingálovou
a členkou bývalého divadelného súboru
Samá ochota z Utekáča A. Štromajerovou.
Meno vedúceho: Mgr. Eva Švingálo- 2017 sa opäť zúčastnili krajskej prevá, je vedúcou a zároveň režisérkou od hliadky Zochova Revúca, kde obsadili
2. miesto s hrou Fragmenty cesty
založenia až po súčasnosť.
Počet členov: V súčasnosti ich je sedem a získali cenu diváka a cenu laickej
(Stanislava Laurincová, Katarína poroty.
Repková, Lucia Šuniarová, Veronika
Vrábľová, Ján Šuniar, Miroslava Názov súboru: Tanečný súbor
STORM
Bencová, Soňa Ňuňuková).
Zoznam premiér (rok – názov – ré- Zriaďovateľ: ZŠ s MŠ Kokava a neskôr
žia), vystúpení: (REKUS – Ábelovský) Miestne kultúrne stredisko v Kokave
Prvá hra a hneď úspešný divadelný štart. nad Rimavicou
Aj takto by sa to mohlo charakterizovať. Rok založenia: Súbor vznikol v roku
Začali na domácej scéne a skončili na 2008
celoslovenskej prehliadke. Premiéra sa Meno vedúceho: Mgr. Eva Švingálov Kokave nad Rimavicou konala 26. vá, Janka Obročníková
apríla 2014, ako druhá časť folklórno- Členovia: Katarína Chromeková, Zuzadivadelnej soboty. Inscenáciu Hriech na na Margitanová, Gréta Kantorová, Franmotívy básne Vodník od K. J. Erbena tiška Vojenčáková, Jana Šuvegová,
dramaturgicky a režijne upravila Mgr. Dagmar Blahutová, Michaela Vrábľová,
Eva Švingálová. Účinkovali v nej Alena Daniela Trhanová, Martina ŠtefančíkoŠtromajerová, Katarína Repková, Ján vá, Simona Škorňová, Anna Hazuchová
Šuniar, Lucia Šuniarová a Veronika Zoznam choreografií a súťaží:
Vrábľová. Už 29. 4. 2014 sa v MsKS Scénický tanec DÚHA – 2008/2009 –
Tisovec zúčastnili krajskej prehliadky LC, postup na krajskú prehliadku v Žiari
nad Hronom - strieborné pásmo
Scénický tanec HELLO – 2009/2010 –
LC, postup do ZH, zlaté pásmo
a postup do Senca, v Senci 3. miesto
TRUDNO KOCHAČ – 2010/2011 –
LC, postup do ZH – zlaté pásmo
a postup do Senca, v Senci 1. miesto,
divadlo poézie Panna z rosy počatá
(Rúfus) – krajská prehliadka Hviezdoslavov Kubín
Scénický tanec FÉNIX – 2011/2012 –
amatérskeho
činoherného
divadla LC a postup do ZH – strieborné pásmo +
a divadla mladých - Zochov divadelný TOP DANCING Topoľčany
Tisovec, kde s hrou Hriech získali 2. KOKAVSKÔ DIEVČISKO – Folklórna
miesto. V dňoch 6. – 8. júna sa konal scéna Koliesko
FEDIM Tisovec 2014, celoštátna po- Bourlesque – 2012/2013 – LC a postup
stupová súťaž a prehliadka amatér- do ZH + TOP DANCING Topoľčany
Do roku 2014 – choreografie na plesy
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Názov súboru: Divadelný súbor
EŇOŇUŇO
Zriaďovateľ: ZŠ s MŠ Kokava nad
Rimavicou ( žiaci z Kokavy, Ďubákova,
Zlatna)
Rok založenia: Rok 2008 a zakladateľkou, režisérkou a zároveň vedúcou súboru od založenia až dodnes je Mgr. Eva
Švingálová.
Počet členov: Pri vzniku ich bolo 15, v
súčasnosti súbor tvorí 22 členov. Všetkých členov do roku 2017 je 68.
Zoznam premiér (rok – názov – réžia), vystúpení: (REKUS – Ábelovský)
Začiatky činnosti súboru, či ich prvé
pokusy, to bola rozprávka O dvanástich
mesiačikoch a divadielka poézie Zverinec a Kufor, s ktorým postúpili na regionálnu prehliadku Hviezdoslavov
Kubín. Od založenia sa cez jednoduché
javiskové hry, inscenácie či divadlá
poézie súbor dostával aj do krajiny fantázie (Cesta).
2009
Jano Šík, réžia: E. Švingálová
Kufor, réžia: E. Švingálová
2010
Veľký brat, miniatúra, réžia: E. Švingá-

lová
Márna snaha, pohybovo-hudobná hra,
réžia: E. Švingálová
List, miniatúra, réžia: E. Švingálová
2011
Bratia, réžia: E. Švingálová
2012
Banda zbojnícka (na motívy rozprávky
Ronja – zbojníkova dcéra), réžia: E.
Švingálová
2013
Srdce, réžia: E. Švingálová, Róbert
Sýkora
2014
Mäsožravec, réžia: E. Švingálová
2015
Morozko, réžia: E. Švingálová
2016
Cesta (na motívy hry K. Horáka Fragmenty), réžia: E. Švingálová
Záchrana, réžia: E. Švingálová
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Počas existencie dosiahli výnimočné
úspechy a ocenenia:
Rozprávková skrinka – hlavná cena a
postup na krajskú prehliadku (2010,
2016) a cena primátora mesta Poltár
(2010, 2011, 2012, 2015),
Rozprávkové javisko – nominácia na
celoštátnu prehliadku Zlatá priadka
(2011) s hrou Bratia – 3. miesto v kategórii súborov, cena primátora mesta
Šaľa udelená na návrh detskej poroty
Fóra Zlatej priadky v kategórii súborov,
cena za scénografické stvárnenie inscenácie a cena detskej poroty (2012),
3. miesto, cena a diplom za autentické
spracovanie témy dospievania (2016).
S divadlami chodia po celom regióne,
vystupujú aj v rámci MDD, pre MŠ

Kokavské zvesti
nacvičili hru Tri prasiatka a vlk, pravidelne sa prezentujú v Kokave počas
halloweenu a vianočných programov
(Ľadová kráľovná, Perinbaba ...). Vystupovali v obciach Veľká Ves a Teriakovce, kde sa v rámci akcie NOC V MLYNE predstavili s hrou Banda zbojnícka.
Každoročne sa zúčastňujú festivalu Deti
deťom, ktorý organizuje NOS Lučenec,
a sprievodu divadelníkov, ktorý otvára
festival Divadelná jeseň v Lučenci.
Poprajme vedúcej divadelných súborov
pani Evke Švingálovej veľa dobrých
nápadov, šikovných detí a ďalšie úspechy v súťažiach na javisku.
- JK –
Foto: P. Vranský, E. Švingálová

Krásne
chvíle,
ktoré
strávite
v prírode
v spoločnosti príjemných ľudí na
turistických potulkách, zanechávajú
vo vás túžbu zažiť
to ešte raz. Ale
zažiť takéto chvíle
na nočnom pochode, keď pozorujete svoj tieň vytvorený mesačným svetlom, počúvate zvuky, ktoré sa nesú nocou, stojíte
na kopci a hádate, ktoré dediny a mestá sú v pozadí, osvetlené
nočnými svetlami, či na horizonte vidíte blikotajúci sa stožiar
na Kráľovej holi a ešte k tomu vám pod nohami vŕzga sneh, je
niečo fascinujúce, nezabudnuteľné. Ostatnou takouto akciou
turistického oddielu v roku 2017 bol 15. decembra „Luciin
nočný pochod na Farkašku“. Tento rok sme išli z Línie na
Farkašku, kde sme sa stretli s turistami z Utekáča a potom
sme pokračovali cez Kečku do Kokavy nad Rimavicou. Ako
každý rok, aj tento rok začal turistický oddiel svoju činnosť už
6.
ročníkom
Novoročného
turistického
pochodu
z Havrilova,
cez Cisársku
hoľu, Langovo
a Slopovo do
Kokavy
nad
Rimavicou (14
km). Počasie nám neprialo, vo veľkej hmle a v mokrom snehu
sme vyšli na Slopovo, kde sme sa pri vykrývači stretli
s turistami z Klenovca. S dobrým pocitom, že sme spravili
niečo pre svoje telo po vianočnom hodovaní, sme sa vrátili
domov.
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Redakcia Kokavských zvestí sa ospravedlňuje Mgr. Vladimírovi Ticháňovi,
farárovi evanjelickej cirkvi v Kokave
nad Rimavicou za nesprávne uvedené
meno
pod
jeho
článkami
v Kokavských zvestiach XVIII. ročníka, číslo 4, ktoré vyšli v decembri
2017. Články mali názov Vianoce
a O troch kráľoch a je pod nimi uvedená skratka JK, správne má byť meno
pána farára: Mgr. Vladimír Ticháň.
Redakcia za pochopenie ďakuje.

Turistický kalendár na tento rok je pripravený. Termíny turistických akcií sú zverejňované na stránke obce Kokava nad
Rimavicou a na informačnej športovej tabuli na Nám. 1. mája.
Turistický kalendár nie je záväzný a každý podnet radi prijmeme. Aj v tomto roku sa tešíme na každého, kto sa k nám
pridá a strávi s nami krásne chvíle v prírode.
Kalendár turistických podujatí turistického oddielu v Kokave
nad Rimavicou
Január Novoročný turistický pochod Havrilovo – Cisárska
hoľa – Slopovo – Kokava n. R.
Február
Kokava n. R. – sedlo Chorepa – Bodnárka –
Sinec – Kokava n. R.
Marec Otvorenie turistickej sezóny: Kokava – Farkaška –
Močiar – Diel – Kokava
Apríl Tlstý javor – Zákľuky
Zbojská – Vepor
Máj
Chopok – Ďumbier
Látky – Prameň Ipľa – Vrch Drahová – Kokava n. R.
Jún
Bachledova dolina
okolie Stožku
Júl
Oravský podzámok, Jánošíkove diery
(autobusový)
August Západné Tatry – Baníkov
Po stopách SNP – okolie Kokavy
September
Vysoké Tatry – X. ročník výstupu hasičov a
policajtov
Október Fabova hoľa
November
Martinský výstup na Jaseninu (Kokava –
Diel – Jasenina – Chladná studňa – Línia –Farkaška – Kokava
n. R.)
December
Luciin nočný výstup na Farkašku
Termíny budú určené podľa podmienok a požiadaviek
a zverejnené na internetovej stránke obce Kokava nad Rimavicou.
Text a foto: Elena Doricková
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