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V tomto čísle nájdete:
-

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Roľnícke družstvo
Urbariát
DHZ
Cirkevná rubrika

- Školské okienko
- ZO SZPB
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Športová rubrika
- Oznamy
• Letný podvečer pri salaši

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Apríl
- schválenie spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS Horného Liptova do roku
2022
- odsúhlasenie zmeny rozpočtu na použitie rezervného
fondu na uloženie cestných obrubníkov na časť
miestnej komunikácie na Krúhoch a
vybudovanie odvodňovacích žľabov v Obecnej ulici
- prevzatie ceny za
1. miesto v súťaži
Inovácia Žilinského samosprávneho
kraja za realizáciu
projektu Monitoring lesných požiarov
- príprava knižnej publikácie Dejiny
Liptovskej Kokavy
II. časť

- jarné práce v obci, čistenie ulíc po zimnom posype

•

Tradičné jarné umývanie autobusových zastáviek majú na starosti
členovia JDS, zľava Milan Valent, Dana Chovanová, predsedníčka
ZO JDS Eva Porubänová, Kvetoslava Blahútová, Anna Žišková,
Terézia Pregúnová, Anna Chomová a Darina Pozorová

Máj
- príprava opravy cesty okolo Roľníckeho družstva,
dovoz recyklovaného drveného asfaltu z diaľničného mosta Podtureň
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- oprava oplotenia a údržba detského a viacúčelového
ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou

Jún
- ohumusovanie trasy výkopov po výmene plynového
potrubia v obci a jej zatrávnenie
- údržba prečerpávacej stanice čistiarne odpadových
vôd na Krúhoch, žiadame obyvateľov tejto časti obce,
aby do kanalizácie nehádzali taký odpad, ktorý spôsobil vážnu poruchu čerpadiel (hygienické potreby
a pod.)

• Pracovníci Roľníckeho družstva Štefan Jurčo,
Miroslav Petrík a Libor Porubän a predseda RD Ing.
Jaroslav Staroň počas prekládky vstupov do
oplôtkov, ktoré skrátia znečistený úsek cesty pri
vyháňaní hovädzieho dobytka
- zber elektronického odpadu, žiadame občanov, aby
elektronický odpad nenosili do areálu kultúrneho
domu, ale počkali na pravidelný jesenný odvoz
- osadenie informačných tabúľ o zákaze vysýpania
komunálneho odpadu do okolia obce a o možnosti
vývozu biologického odpadu a krovín určených na
štiepkovanie (sad)
- výzdoba autobusových zastávok a okolia obchodného
domu kvetinami

• Revízny technik počas kontroly plavákov v prečerpávacej stanici čistiarne odpadových vôd v hĺbke 7 m
pod terénom
- schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- schválenie Záverečného účtu obce a celoročné
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
- kosenie verejných priestranstiev, areálu Základnej
školy s materskou školou a cintorína

- účasť starostu obce na sneme Združenia obcí a miest
Slovenska v Bratislave
- účasť na Ovčiarskej nedeli s členkami JDS – varenie
halušiek III. miesto
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Roľnícke družstvo
Na jar sme zasiali 25 ha jarného jačmeňa, 22 ha
ďateliny lúčnej, 33 ha miešanky ovsa s vikou a 58 ha
kukurice na siláž. Na parcele Buchlová sme oplotili
kukuricu elektrickým oplôtkom pre ochranu úrody
najmä od diviakov. V mesiaci jún sme urobili prvú
kosbu tráv a ďatelinovín. Na konci mája boli trávne
porasty nízke a boli obavy, že produkcia bude nižšia.
Vlaha a teplé počasie umožnilo trávam dorásť. Z prvej
kosby sme dorobili dostatok senáže.
Vo výrobe mlieka sa situácia nezmenila. Výkupná
cena je každý mesiac nižšia. Na Slovensku je prebytok
mlieka a mliekarom sa hromadia výrobky na skladoch.
Ak nezasiahne štát, hrozí, že tak ako boli zlikvidované
ošípané, môžeme prísť o slovenské mlieko.
Ing. Jaroslav Staroň
predseda Roľníckeho družstva

• Tibor Fáber pri kosení Krúhov

URBARIÁT
Vážení podielnici, občania.
Od posledného Zhromaždenia vlastníkov lesov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 2.4.2016, uplynuli už viac ako
dva mesiace a preto si nezaškodí pripomenúť tie
najdôležitejšie momenty z tohto zasadnutia. Najskôr
chcem však poďakovať všetkým tým podielnikom, ktorí
sa zúčastnili na zhromaždení, prípadne splnomocnili
niekoho na svoje zastupovanie.

Mandátová komisia konštatovala, že na Zhromaždení vlastníkov lesov Pozemkového spoločenstva
bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, bolo
prítomných celkom 168 podielnikov s počtom hlasov
4 731,5 a na splnomocnenie 113 osôb s počtom hlasov
3 341,5 čo spolu predstavuje 8 073 hlasov. Týchto 8 073
hlasov je 54,08 % z celkového počtu hlasov, na základe
čoho mohla mandátová komisia konštatovať, že
Zhromaždenie vlastníkov lesov bolo uznášania schopné

a mohlo prijať dôležité uznesenia, ako aj návrh na
rozdelenie a vyplatenie podielov. Pri tejto príležitosti
chcem apelovať na všetkých podielnikov – vlastníkov
PSBU L. Kokava a hlavne na tých, ktorí sa z rôznych
dôvodov nezúčastnili na zhromaždení a ani nikoho
nesplnomocnili, aby v budúcnosti, ak sa už nezúčastnia
zhromaždenia, tak si dali za povinnosť aspoň niekoho
splnomocniť, kto ich zastúpi a tak zabezpečí, aby
zhromaždenie bolo uznášania schopné a nestalo sa to, že
sa stretneme len na „nezáväznú diskusiu“ ! V prípade, že
by zhromaždenie nebolo uznášania schopné, nielenže
by sa nemohli schváliť dôležité uznesenia, potrebné pre
ďalší rozvoj spoločenstva, ale by sa nemohli vyplatiť ani
prípadné podiely. Na koho sa potom hnevať ?
Z dôležitých uznesení prijatých na Zhromaždení
vlastníkov spomeniem aspoň tie, ktoré sa týkajú
nárokov podielnikov na drevo:
- palivové drevo na rok 2016 v množstve 1 prm/
2
12 500 m , najviac však 10 prm na podielnika za cenu
20,00 €/prm s DPH , alebo dva kontajnery odpadu po
manipulácii o objeme cca 14 prm za cenu 120,00 €
s DPH
- úžitkové drevo pre podielnikova na základe žiadosti
podloženej stavebným povolením, resp. v prípadne
potreby opráv na rodinných domoch, alebo hospodárskych budovách, za nasledovných podmienok 3
3
2
max. 30 m na obdobie 10 r. a 1m na 10 000 m a za
cenu:
• výrezy III. A,B – 70,00 €/m3
• výrezy III. C (suchár) – 50,00 €/m3
• vláknina – na plánky – 30,00 €/m3 (všetko ceny s
DPH)
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Na Zhromaždení vlastníkov, ktoré sa konalo
koncom marca 2015, sme prisľúbili, že popri výstavbe
skladu na drevo opravíme aj cestu poza roľnícke
družstvo. Stalo sa tak začiatkom júna 2016. Cesta bola
zarovnaná štrkom, následne dosypaná tzv. „recyklážou“ zbrúseným asfaltom po oprave diaľnice a zavalcovaná.
Náklady na dopravu recykláže znášali rovnakým dielom
urbár, roľnícke družstvo a obec. PSBU navyše uhradilo
náklady za prácu pri oprave cesty a štrk. V čase, keď
budete čítať tento môj príspevok, by mala byť cesta ešte
spevnená asfaltovým nástrekom. Ostáva len dúfať, že
všetci užívatelia tejto cesty budú spokojní (veď bodaj by
aj neboli). Urbár časť tejto recykláže využil aj na opravu
cesty od lúky Hrdovo k asfaltovej ceste Beňová a tiež na
vysprávku cesty Sekanisko v úseku od rampy k lúke
Hrdovo. Začiatkom júna sme v spolupráci s roľníckym
družstvom opravili aj výtlky na asfaltovej ceste od
roľníckeho družstva smerom do Sekaniska.
Vo svojej správe na Zhromaždení vlastníkov som
okrem iného uviedol, že sa nám podarilo zrealizovať
projekt Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 –
2020 s názvom 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastroﬁckými
udalosťami s názvom „Obnova lesných porastov
Urbariátu Liptovská Kokava“, ktorého hodnota je
696 250,58 €. V rámci toho projektu sme v jarných
mesiacoch vysadili 351 540 ks sadeníc smreka, jedle,
javora horského, smrekovca opadavého a ostatných
drevín. Keďže v túto jar boli na zalesňovanie vhodné
podmienky, začali sme už 14.3.2016 a posledné sadenice
sme zasadili koncom mája. Súbežne so zalesňovaním
sme na lokalitách, kde dochádza k zaburineniu, tieto
sadenice označovali aj kolíkmi (pre lepšiu identiﬁkáciu
jamiek so sadenicami pri neskorších prácach, ako je
vyžínanie a doplňovanie). Prvýkrát, tiež v rámci
projektu, sme vyskúšali osadiť okolo sadeníc tzv.

mulčovacie platne, ktoré majú zabrániť v raste buriny
okolo sadenice počas 2 – 3 rokov. V podstate sa jedná o
spevnenú kartónovú platňu o rozmere jamky pre

Tiež pokračujeme v spracovávaní zbytkov kalamity v ťažko prístupných lokalitách Pálenice a Kotlová. K 31.5.2013 máme od začiatku roka spracované
3
6 407,79 m kalamitného dreva. V posledných mesiacoch sa nám začínajú ukazovať aj sucháre, ako dôsledok
premnoženia Lykožrúta smrekového.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na plnení pracovných úloh
PSBU L. Kokava, či je to už pri spracovaní kalamity,
pestovných prácach, alebo aj prácach súvisiacich s bežným chodom urbariátu.
Ďakujem.
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor
Vážení spoluobčania,
v prvom rade, by som sa Vám chcela predstaviť ako
nová tajomníčka DHZ Liptovská Kokava a zároveň sa
poďakovať členom DHZ za zvolenie do tejto nie
jednoduchej ale zvládnuteľnej funkcie. Volám sa Ľubica
Šuňavcová a týmto sľubujem, že všetku prácu, ktorú mi
pridelí predseda DHZ, budem vykonávať poctivo a najlepšie ako budem vedieť!
Aktivita nášho zboru sa začala naplno prejavovať
v mesiaci apríl a to hneď smutnou správou. Výjazd, ktorý
naši členovia absolvovali, smeroval na Kokavský most.
Horela chata miestneho urbariátu. Dobrovoľníci sa
v krátkom čase dostavili na miesto požiaru, kde už
zasahovali profesionálni hasiči, ktorí dostali oheň pod
kontrolu a naši členovia robili dozor do neskorých
večerných hodín.

Následne na to sme sa zúčastnili školenia pre funkciu
technik strojník (v počte 10 ľudí, z toho jedna žena).
Koncom apríla nás naši dlhoroční pritelia z družobnej obce Ludgeřovice na Morave pozvali na slávnosť
Sv. Floriána.

• s priateľmi
z Ludgeřovíc
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V mesiaci máj sa naši najmenší hasiči zúčastnili
halovej súťaže vo Važci v kategórii plameň, kde sa
dievčatá umiestnili na 2. mieste a chlapci na 5. mieste.
Nasledujúca súťaž sa konala v Beňadikovej (CTIF,
štafeta, útok) kde dosiahli v disciplíne útok 2. miesto a
celkovo sa umiestnili na 6. mieste. Patrí im naša pochvala
a poďakovanie za príkladnú prácu a disciplínu!
Za odmenu sme naše deti vzali k profesionálnym
hasičom do Liptovského Mikuláša do novopostavenej
HaZZ.

• HaZZ Liptovský Mikuáš

Súťažnú sezónu v kategórii muži, ženy a dorast otvorila
okrsková súťaž v obci Hybe v disciplínach požiarny útok
a štafeta na 400 m, kde sa naše ženy umiestnili na 3.
mieste, muži na 3. mieste a dorastenci na 2. mieste. Tieto
umiestnenia nám zaručili postup na krajské kolo, ktoré
bolo tento rok v Bobrovci (ženy 2. miesto, muži 5. miesto,
dorast 2. miesto)

V strede mesiaca jún sa Matej Fronko a Peter Petrík
zúčastnili súťaže TFA Slovakia 2016-NAJTVRDŠIE
HASIČSKÉ PREŽITIE, ktorú organizovalo Krajské
riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici (Matej Fronko
13.miesto a Peter Petrík 49.miesto z celkového počtu 80
zúčastnených).
Ďakujeme, že kladne prezentujú naše DHZ po celom
Slovensku a srdečne im gratulujeme!
Nedá mi nespomenúť aj inú stránku nášho
DHZ a tým sú brigády, ktoré organizujeme a týmto sa
chcem poďakovať všetkým zúčastneným za pomoc a
lojalitu! DHZ nie je len o súťažiach a odmenách ale
hlavne o súdržnosti a pomoci iným.
V nasledujúcich mesiacoch nás čaká veľa práce. Strecha na požiarnej zbrojnici už prestáva plniť svoj
účel a tak ju za pomoci našich členov zrekonštruujeme.
Rôzne malé opravy, či už áut alebo budovy PZ sú
neodmysliteľnou súčasťou života dobrovoľného hasiča.
Aj za túto činnosť zo srdca ďakujeme.
Funkcionári DHZ sa na výbore stretávajú raz mesačne
v pravidelných intervaloch pre správny chod nášho
zboru.
Ďalším, snáď najdôležitejším, bodom tohto článku
bude plánovaný Memoriál Jaroslava Majera, ktorý
chystáme na jeho pamiatku dňa 27. 8. 2016 súbežne s
dedinským jarmokom a týmto Vás srdečne pozývame.
S memoriálom je veľa práce, no ja pevne verím, že aj
tu sa preukáže súdržnosť nášho zboru a túto akciu hravo
zvládneme!
Za posledné 3 mesiace sa k nám pridalo viac nových
členov a sme jeden z najväčších zborov v našom okrese.
Momentálny stav členskej základne je viac ako 100.
V poslednom rade Vám chcem pripomenúť našu
stránku na soc. sieti Facebook pod názvom DHZ
Liptovská Kokava, kde sa neustále snažíme dopĺňať
aktuálne informácie a dokumentovať prácu nášho zboru.
Budeme veľmi radi ak sa tam k nám pridáte!
Bohu na chválu, ľuďom na pomoc!
Ľubica Šuňavcová ml.
tajomníčka DHZ Lipt.Kokava

• Víťazne poháre ženy, muži, dorast a plameň

Cirkevná rubrika
Zlatá konﬁrmácia
Nedeľa 17. 4. 1966, prvá nedeľa po Veľkej noci.
Štyridsať mladých ľudí, slávnostne potvrdilo krstnú
zmluvu a srdečne poďakovalo svojim rodičom a krstným
rodičom za lásku, starostlivosť, kresťanskú výchovu a
uvedenie do počtu dospelých kresťanov.
Prešli roky. A dnes ďakujeme Pánu Bohu, že 17. 4.
2016, toto krásne výročie sme si mohli opäť pripomenúť

v našom rodnom chráme Božom. Dvadsaťtri „ Zlatých
konﬁrmandov“ slávnostne obnovilo svoj 50 – ročný
sľub. Dodržali sme ho v tomto rýchlom uponáhľanom
čase?, hoc žijeme vo svete, ktorý je zo všetkých strán
týmto časom ohraničený? Nezáleží na tom, čo robíme,
čím alebo kým sme, jednoducho biologické hodiny bijú
každému rovnako presne a nikto sa nemôže vyhnúť
vplyvu času. Čas je pre nás často niečím samozrejmým a
každý z nás využil tento čas inak. Splnili sme sľub, ktorý
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sme pred rokmi dali našim najbližším?..., žili sme podľa
slov Ježiša: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho
spravodlivosť a všetko vám bude pridané“.
Po 50 - rokoch sme si to všetko pripomenuli na
slávnostných službách Božích aj s požehnaním ktoré
sme dostali, aj so spomienkovým listom a rovnakým
biblickým textom, ktorý bol na Rozpomienke na konﬁrmáciu.
Zavŕšením tohto krásneho nedeľného dňa bolo
spoločné posedenie pri obede a veľmi priateľských rozhovoroch. Všetci sme vďační za chvíle strávené so
svojimi rovesníkmi a zároveň vrúcne ďakujeme zborovému farárovi ako aj zborovému dozorcovi.
Prosíme Pána Boha o ochranu a požehnanie v našich
ďalších dňoch pre nás i našich blízkych, ako aj pre celý
Liptovsko-Kokavský zbor ECAV.
Krištofíková Viera

Školské okienko
Materská škola
Jar je ako stvorená pre činnosti , pri ktorých deti
prežijú mnoho nových zážitkov. 19. apríl bol pre mnohých obyčajným dňom , ale pre našich predškolákov a
ich rodičov určite nie, bol to veľký deň , pretože o 15 hod.
sa otvorili dvere triedy základnej školy v Liptovskej Kokave. Deti s rozžiarenými očkami , ale aj s trochou obáv
vstúpili dnu, aby ich zapísali do 1. triedy. Tento deň bol
pre nich veľkou udalosťou , plnou očakávaní , radosti , ba
aj strachu. Samozrejme, že neodišli na prázdno, každý
dostal balíček s darčekom.

• Do prvého ročníka boli zapísané žiačky Sárka Oravcová, Livka
Sládeková a Emka Porubänová

Dňa 20.4.2016 sme sa zúčastnili tvorivých dielni
v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku. Deti sa
zo záujmom popasovali s netradičnou technikou,
prejavili fantáziu v tvorivosti a často prekonali samého

seba , keď ich pršteky nechceli poslúchať. V priestoroch
múzea sme si prezreli expozíciu ovčiarstva, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou tradícií Liptova .
Krásny májový sviatok - Deň matiek sme už tradične
oslávili v Kultúrnom dome na milom podujatí , kde
vystúpili deti materskej a základnej školy pod vedením
svojich učiteľov. Rozozvučali sa tóny piesní, za srdcia
chytali dojímavé verše a pastvou pre oči boli tance v
pestrých kostýmoch.

Tretí májový utorok pri príležitosti dňa mlieka
vyhotovili deti so svojimi rodičmi výrobky z obalov
mliečnych produktov. Cieľom aktivity bolo nie len
samotné výtvarné dielo, ale aj zážitok a krásny pocit detí
z času stráveného so svojimi rodičmi.
Prečo pŕhľava pŕhli, prečo sú štvorlístky v prírode
neobvyklé? Deti si obuli túlavé topánky a s takýmito
otázkami nadšene nastupovali do áut, ktoré nás odviezli
na koncoročný výlet do Račkovej doliny. Tam objavovali všetky krásy prírody a prežili pravú opekačku v
prírode, a tajuplnú cestu lesom za sladkou odmenou.
Deti si priniesli naozaj nezabudnuteľný zážitok, dobre
sa zabavili a niečo sa naučili.
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Opäť deti prežili športové dopoludnie. Podarí sa nám
dosiahnuť úspech, zdolať vytýčenú trať? Radovali sa
v druhý júnový týždeň deti, aj pani učiteľka. Všetkým
išlo o najlepší výkon. Nasadili si prilby, nasadli na
bicykle a už ich nebolo. Za vynaloženú námahu a úsilie
boli sladko odmenení.
K realizácií environmentálnej výchovy prispela
júnová návšteva sokoliarov. Priame pozorovanie živých
vtákov vytvára podmienky učiť sa prostredníctvom
pozorovania a zážitkového učenia.

• Cezpoľný beh

Tento rok sa naše deti dočkali neobvyklej rozlúčky so
školským rokom. Pripravili sme si noc odvahy – indiánsku noc. Prespať v materskej škole bez mamy, len s baterkou a bohatým programom.
Po večernom stretnutí si deti zhotovili čelenky a takto
skrášlení sme na školskom dvore streľbou z luku skolili
bizóna. Súťažili sme na koníkoch, kto bude prvý na
lovišti. Po súťažiach si chlapci zhotovili z pripraveného
materiálu tomahavky a dievčatá navliekali korálky na
kožený pásik, ktorý si vplietali do vlasov. Deti mali
pripravené množstvo indiánskych piesní, kde nesmel
chýbať pochod okolo pripraveného ohniska. Spoločne
sme si zhotovili indiánsky príbytok. Prekvapenie pre deti
pani učiteľky pripravili nie len v podobe vynikajúcej
večere , ale aj hľadaním pokladu pri svetlách bateriek, po
stopách zlatých mincí. Svetelná baterková šou sa deťom
veľmi páčila, ako aj poklad, ktorý si odniesli domov. Deti
unavené po týchto zážitkoch zaspávali s úsmevom na
tváričkách. Dúfame, že pre deti i rodičov to bolo
originálne rozlúčenie so školským rokom.
Počas tohto obdobia sa kolektív MŠ rozrástol o dve
deti , Lilianku Glosovú a Adamka Rúčku.
Za sponzorstvo ďakujeme rodine Rúčkovej a rodine
Benčekovej.
Tatiana Synovcová,
uč. MŠ

Základná škola
Vážení rodičia!
Po desaťmesačnej práci žiakov prichádza ich hodnotenie formou vysvedčenia. Každý rodič by mal spolu
s dieťaťom vysvedčenie zhodnotiť. Zvládnuť
nepríjemné prekvapenie sa musia naučiť obe strany.
Zároveň však rodičia musia vedieť, čo môžu od dieťaťa
požadovať a netrvať na nesplniteľnom pokroku.
Rovnako nie je dobré porovnávať ho so súrodencom
alebo spolužiakmi. Múdry rodič by mal namiesto kriku
dieťaťu povedať: „Verím, že máš na viac a že to bude
nabudúce lepšie. Som tu pre teba, keď potrebuješ
pomoc, ale aj ty musíš zmeniť tvoje správanie, tvoj
postoj k učeniu a plneniu si povinností..“
Ak nie je žiak od prvej triedy naučený dôslednosti
a pravidelnosti v učení, automaticky sa to prejaví na
jeho výsledkoch. Ku vzdelávaniu a učeniu majú svoje
deti motivovať rodičia a zároveň im vytvárať
podmienky dané už tým, že sú rodičia a majú záujem čo
najlepšie pripraviť deti na život v dospelosti. Ideálne je,
keď sú pre svoje deti príkladom. Určite, že deti
motivujú aj učitelia a škola, ale majú skôr poradný hlas,
pretože v tomto smere je úloha rodičov nezastupiteľná.
Svojim deťom by mali už od malička vštepovať, že učiť
sa je nielen nevyhnutné, ale veľakrát veľmi zaujímavé a
poučné. Veď aj jedno príslovie „Ako sa budeš učiť, tak
sa budeš mať“ hovorí za všetko.
Rodičia by mali svoje dieťa poznať ako vlastnú dlaň.
Takéto poznanie je veľmi podstatné, pretože vie
napovedať, ako cestou by sa malo v ďalšom vzdelávaní
poberať. Ak rodičia dávajú už od raného veku dieťaťu
najavo, že si vážia každé jeho úsilie, rovnako ako
úspech, a že si nadovšetko cenia vzdelanie, potom bude
dieťa motivované podstatne viac ako také, ktorého
rodičia sa správajú opačne, a teda aj ľahostajne a
nevšímavo. Dieťa stráca motiváciu učiť sa, keď ho
rodičia nepodporia svojím aspoň priebežným záujmom
a nie sú mu pri učení k dispozícii. Tu často robia chybu
rodičia dieťaťa základnej školy, keď ho považujú za
dosť veľké na to, aby sa učilo samo a nechávajú celú
jeho prípravu do školy bez kontroly, a tak i záujmu.
Dieťa podvedome túži po úspechu a pochvale, rado sa
rozvíja a zásluhou zvedavosti sa učí nové veci. Takže je
prirodzene motivované k tomu, aby v škole podávalo
dobré výkony a bolo úspešné. Motivovať dieťa k
školským výkonom znamená podporovať ho v jeho
skúmaní a objavovaní, oceňovať jeho úspechy a rešpektovať jeho záujmy. Pre rodičov by známky mali byť
približnou informáciou o tom, v čom ich dieťa potrebuje
pomoc. Keď žiak vie, že za ním rodičia stoja, sú pre
neho oporou, že mu veria, robí všetko ako najlepšie vie.
A to sa nedá docieliť nijakými peniazmi za známky, ale
ani trestami, ku ktorým sa rodičia neraz uchyľujú.
A možno len pre zaneprázdnenosť a nedostatok času,
ktorý by mali pôvodne svojmu dieťaťu venovať.
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V tomto školskom roku sme sa zapojili už do tretieho
testovania našich žiakov. Po Všetkovedkovi a Matematickom klokanovi sme sa 5. mája zapojili do testovania žiakov 4. ročníka „ KOMPARO.“ Testovania sa zúčastnilo 317 škôl (8 208 žiakov). Organizátorom testovania je renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing,
ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov.
Zúčastnené školy tým získavali cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát:
• o tom, aká je vedomostná úroveň žiakov
• o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s
inými školami
Žiaci vypracovávali testy z matematiky, slovenského
jazyka a literatúry, vlastivedy, prírodovedy a všeobecných študijných predpokladov.
V tabuľke sú pri jednotlivých predmetoch uvedené
celoslovenské výsledky, výsledky škôl Žilinského kraja a
výsledky našej školy / bez výsledkov integrovaného žiahrdosť rodičov na svoje deti a stráviť spolu chvíle
ka /.
oddychu
a zábavy. Rodičia súťažili spolu s deťmi v
Celoslovenské
Výsledky škôl Žilinského Výsledky našej školy v
PREDMET
rôznych športových disciplínach. Deti si spolu s rodičmi
výsledky v %
kraja v %
%
opiekli
slaninku alebo špekáčiky a pochutili si aj na
62,9
62,0
64 ,0
MATEMATIKA
malých sladkých odmenách. Ďakujeme všetkým za
57,7
56,7
68,8
SLOVENSKÝ JAZYK
účasť a vytvorenie dobrej nálady.
VLASTIVEDA

58,6

57,3

66,6

PRÍRODOVEDA

60,6

60,0

76,6

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ
PREDPOKLADY

56,3

54,8

56,6

Tento celkom slušný priemer sme dosiahli vďaka
niektorým žiakom 4. ročníka, napr.: jeden žiak získal
z Vlastivedy 45 bodov z 50 bodov - čo je 90 % a zo Slovenského jazyka a literatúry 60 bodov zo 75 bodov čo je
80 %. Podobný úspech dosiahla žiačka z Matematiky –
80 % a z Prírodovedy - 90 % . Výsledky testov potvrdili
aj správnosť koncoročnej klasiﬁkácie žiakov 4. ročníka.
Končí sa školský rok 2015/2016. Ďakujeme všetkým
rodičom za spoluprácu, pomoc a účasť na rôznych
akciách a aktivitách školy. Základné očakávanie, s ktorým sa k našej škole obraciate, je vzdelávanie a výchova
Vašich detí. Mnohí z Vás si uvedomujú význam predovšetkým predprimárneho a primárneho vzdelávania pre
formovanie a rozvíjanie vzťahu dieťaťa k učeniu, škole a
predovšetkým k vzdelávaniu ako procesu, ktorý by ich
mal sprevádzať celý život.
O našich aktivitách sa môžete bližšie dozvedieť
prostredníctvom našej webovej stránky:
zsmslkokava.edupage.org.
Hotel Pieris na Podbanskom bol 5 dní naším domovom počas Školy v prírode. Zároveň sme využívali
bezplatný vstup do bazéna v hoteli Permon.
Deň detí sme oslávili pestrými hrami a súťažami na
multifunkčnom ihrisku V sobotu - 11. júna 2016 absolvovali žiaci spolu s rodičmi, s pani učiteľkami a pánom
starostom cyklotúru Liptovská Kokava - Kokavský
most. Cieľom tejto akcie bolo posilniť sebaúctu detí,

ZOO v Spišskej Novej Vsi bola cieľom nášho
koncoročného školského výletu. Rozlúčka so štvrtákmi
– Noc v škole – sa niesla v duchu 31. LOH v Rio de
Janeiru. Žiaci súťažili v športových disciplínach a najlepší boli odmenení medailami na stupienku víťazov.
Ako každý rok, aj tohto roku nás navštívili naši bývalí
žiaci, ktorí nám pomáhali ako asistenti a tiež si s radosťou zasúťažili. Žiaci sa najviac tešili na večerné plnenie
tzv. Bobríka odvahy. 23. júna sa žiaci nevedeli dočkať
popoludnia. Po sokoliarskom predstavení sa žiaci
vybrali na piknik Pod brehom, kde si prezreli aj vodnú
elektráreň s výkladom pána starostu Ing. J. Porubäna.
Mgr. Mária Díková, RŠ
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Základná organizácia
Slovenského zboru
protifašistických bojovníkov
Jednou z najaktívnejších zložiek v našej obci je ZO
SZPB. Svoju činnosť rozvíja počas celého kalendárneho roka. V poslednom období mala ZO veľa aktivít
ako:
- v apríli účasť na oslavách oslobodenia Lipt. Mikuláša s kladením vencov na námestí.
- 8. mája sme si pripomenuli ukončenie II. sv. vojny
pri pomníku pred OcÚ s položením spomienkového
venca, realizáciou v miestnom rozhlase slávnostnou
schôdzou v KD

Umenie na fasáde domu
Mnohí naši občania si počas jari a leta chcú skrášliť svoje
bývanie a upraviť okolie domov. Jednou z takýchto rodín je aj
rodina Elenky a Zdena Vrbičanovcov. Rozhodli sa, že stenu
rodinného domu svojho suseda, po jeho odsúhlasení, spestria
svojím nápadom.
Stena priamo susedí s ich pozemkom, po ktorom
vchádzajú do svojho domu. Po dohode všetkých zainteresovaných do realizácie nápadu postavili lešenie a už
stačilo počkať na vhodné počasie, aby mohol p. Michal Palko
začať maľovať. Pán Palko je Ružomberčan, ktorý sa umeniu
začal venovať už ako malý chlapec. Dnes učí na súkromnej
základnej umeleckej škole a venuje sa maliarstvu aj
sochárstvu. Jeho dielo vo dvore Vrbičanovcov zachytáva
kultúrny aj historický obsah architektúry v našej obci aj na
Liptove.
Prajeme rodine Vrbičanovej, aby ich kreativita a tvorivosť bola inšpiráciou pre ďalších občanov, v možno aj
malých zmenách, ktoré ostatným nielen uľahčia život, ale ho
aj spestria.
Redakčná rada

- zorganizovali sme brigádu na miestnom PSBU aj
s rod. príslušníkmi pri čistení lesných ciest v oblasti
Beňová - Sihly

Poďakovanie
- zúčastnili sme sa zájazdu do Levoče organizovaného
oblastným výborom SZPB, kde na miestnom cintoríne sme si uctili pamiatku partizánskeho veliteľa,
generála Kunu. Zaujala nás aj návšteva levočského
kostola, starých kasární a pod.
Pravidelne sa zúčastňujeme akcií, schôdzí poriadaných obl. výborom. V tomto období sme si pripomenuli
aj polookrúhle jubileá našich členov: J. Uličnej, Ing. J.
Gajdoša, Ing. J. Nemsilu a M. Porubäna. Srdečne im aj
touto cestou blahoželáme.
Koncom augusta budú na Podbanskom tradičné
oslavy SNP. Srdečne Vás pozývame.
Emília Fronková
tajomníčka ZO SZPB

Obecný úrad ďakuje Vlastimilovi Tarageľovi
za dlhoročné zodpovedné vykonávanie funkcie správcu
Domu smútku, ktorú vykonával do decembra 2015 .
Súčasným správcom je Martin Uličný, Liptovská
Kokava č. d. 215, tel.: 044/5297 696

• Vlaňajšia kompletná rekonštrukcia krytiny na Dome smútku
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Jubilanti
V mesiacoch apríl - jún sa dožili významných jubileí
títo občania:
65 rokov:
- Ivan Rúčka č.d.202
- Martin Niňaj č.d.280
- Jaroslav Gajdoš č.d.121
- Ján Bačík č.d.332
- Ján Nemsila č.d.33
- Ladislav Porubän č.d.22
- Martin Porubän č.d.179
70 rokov:
- Viola Bartošová č.d.414
- Margita Dideková č.d.421
- Marko Fronko č.d. 205
- Otília Malatová č.d. 195
- Mária Vrbičanová č.d. 163
80 rokov:
- Emília Oravcová č.d.203
- Jolana Uličná č.d.44
85 rokov:
- Terézia Jurčová č.d.212
Veršom vďaky, slovom vrúcnym chceme Vám dnes
želať zdravia, šťastia, spokojnosti veľa.
Nech jeseň Vášho života len šťastím a láskou
prekvitá !
Praje obecné zastupiteľstvo.

Opustili nás
Ján Šuňavec č.d. 417
Zuzana Grešová č.d.25
Viera Vrbičanová č.d. 315
Ján Ruman č.d. 255
Emília Vrbičanová č.d. 31
Martin Tarageľ č.d. 424
Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci ...

Niečo pre gazdinky
Cuketové závitky
POSTUP
1.
Najskôr si po dĺžke nakrájame cukety.
Posypeme ich soľou a
necháme chvíľu odstáť.
Potom ich osušíme a rýchlo opečieme na troške oleja. Slaninu taktiež opečieme na panvici.
2.
V miske zmiešame Lučinu, tvaroh, soľ a mleté čierne
korenie. Na cuketu uložíme plátok slaniny a na začiatok
dáme lyžicu plnky. Cuketu so slaninou zvinieme a spojíme špáradlom.
Diétne halušky
Ingrediencie:
celozrnna múka, 1 vajíčko, špenát - pretlak - 2 lyžice, 2
strúčiky cesnaku, 100g kuracie prsia, olej, 7 ks
šapiňóny, light syr, soľ, čierne korenie
Postup prípravy:
Zmiešame múku, vajíčko a na zafarbenie špenát a soľ.
Všetko spolu vymiešame. Cesto musí byť také husté ako
keď si robíte halušky do polievky. Na oleji si popražíme
na drobno pokrájané prsia, ktoré si osolíme a okoreníme. Keď je mäso stiahnuté pridáme šampiňóny všetko
spolu dusíme, pridáme 1 dcl vody. Ak je mäso spravené
pridáme cesnak a zahustíme si to 2 trojuholníkmi light
syra. Všetko zovrie a vypneme. Halušky si uvaríme vo
vriacej vode. Ak halušky vyplavajú na povrch sú
pripravené. Precedíme ich. Zmiešame s kuracou
zmesou. Podávame s acidoﬁlným mliekom.
Dobrú chuť
R. r. (prevzaté z internetu

Zrnko múrosti
“Všetko, čo sme,
je výsledkom toho, čo sme si mysleli”.
Budha
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80. Rokov Martina Tarageľa

V

minulých rokoch sme v Kokavských aktualitách predstavili viacero článkov o našich pozoruhodných spoluobčanoch alebo o našich rodákoch, ktorí pôsobili po celom Slovensku prípadne
aj v zahraničí.
V poslednom období je však takýchto textov málo.
Tohto roku nás však zaujala „osemdesiatka“ Martina
Tarageľa. Ide o nášho nenápadného spoluobčana, ktorý
má však svoje miesto v našej obci. Pretože v našej obci je
veľa Tarageľovcov, Porubänovcov, Vrbičanovcov, Uličných, Fronkovcov, Rúčkovcov, Jurčovcov, Bartošovcov,
Oravcovcov a ďalších, pridávali sa k priezviskám
prezývky. Tieto sa uvádzali aj v oﬁciálnych úradných
dokumentoch, notárskych zmluvách a pod. Chceme
hneď v úvode uviesť, že náš Martin Tarageľ je Pikúľ.
Starším sa hneď vybaví jeho osoba.
Vrátime sa k spomenutým priezviskám a pre zaujímavosť uvedieme viacero prezývok. Spomenieme Didekovcov, Brkovcov, Osmina, Kakaliar, Pacuštiak, Maga,
Korenár, Koreň, Kovaľa, Kŕč, Hozana, Kuštik. Starší by
určite pridali ešte aspoň dvadsať ďalších prezývok.
Životná cesta Martina Tarageľa je celkom zaujímavá.
Narodil sa v Liptovskej Kokave vo februári 1936 ako
prvý syn otcovi Martinovi a matke Márii. Päť tried
Ľudovej školy v Liptovskej Kokave absolvoval v časoch
vojny a po nej, v rokoch 1942-1947. Pôsobili tu v tom
čase učitelia so známymi menami Kušnier-riaditeľ,
Trcka, Trcková, p.farár Abrhám, Ovčiarková, Klasivitý,
Klasovitá. Môžeme povedať, že to boli v tej dobe kokavskí osvietenci. Ďalšie štyri ročníky meštianky 1947-1951
sa učil v Pribyline. Určite tu bola zaujímavá dochádzka,
najmä v zimnom období.
Vzhľadom na spriemysľovanie Slovenska slovenská
mládež po vojne sa chodila učiť aj do Česka. Martin
absolvoval v r.1951-1953 Odborné učilište Plzeň v
závodoch V.I.Lenina, dnes „Škodovka“, odbor sústružník. Po vyučení pracoval v Plzni do 30.4.1954 a následne
slovenských učňov preradili do pobočného závodu Podpolianske strojárne Detva. Tu pracoval až do začiatku
vojenskej základnej služby 31.10.1955. Vojenskú službu
Slováci skoro všetci absolvovali v severozápadných Čechách. Po „vojne“ Martin nastúpil začiatkom januára
1958 na železnicu-Elektroúsek Vrútky. Po deviatich
mesiacoch nastúpil 15.9.1958 do TESLA Liptovský
Hrádok a pracoval tu vyše 35 rokov, až do odchodu na
dôchodok 28.2.1994.
Počas zamestnania si Martin urobil v rokoch 19581960 večernú školu majstrovskú a na elektropriemyselnej škole v r.1960-1963 aj diaľkovú nadstavbu s

maturitou. V podniku TESLA pracoval v rôznych funkciách v predvýrobných prevádzkach a v odborovej
organizácii dvadsať rokov ako člen závodného výboru.
Aj vďaka možnostiam, ktoré poskytovala odborová
organizácia, precestoval veľa európskych štátov.
Oženil sa ako 25-ročný s Emíliou, rodenou Porubänovou. Majú dvoch synov a jednu dcéru a sedem
vnúčat. Do novopostaveného domu sa nasťahoval tri
roky po svadbe v roku 1964 a postupne ho zveľaďoval.
Na dôchodku pracoval ešte na miestnom urbariáte
a roľníckom družstve.

Vyžíval sa v domácich prácach a jeho špecialitou bol
kozí syr a žinčica, ktorý robil viac rokov. Teraz vie
pripraviť vynikajúci syr aj z kravského mlieka.
Martin bol dlhé roky premietačom v kine Partizán,
ktoré bolo pri starej škole na mieste terajších bytoviek.
Za predsedovania Kolomana Fronku býval aj poslancom Miestneho národného výboru. Treba však vyzdvihnúť jeho prácu v Telovýchovnej jednote Družstevník. V rokoch 1963-1970 bol jej kronikárom a dlhých
17 rokov /1970-1987/ bol hospodárom-pokladníkom.
Nebolo to ľahké obdobie, ale Martin vynikal svojou
skromnosťou, zásadovosťou a poctivosťou. Dalo sa
naňho vždy a vo všetkom spoľahnúť. Jeho podiel pri
chode a budovaní telovýchovy v našej obci je značný.
Nášmu „osemdesiatnikovi“ Martinovi Tarageľovi
prajeme do ďalších rokov dobré zdravie a veľa krásnych
chvíľ s jeho rodinou, a najmä vnúčatami.
Ing. Ľubomír Rúčka

KOKAVSKÉ AKTUALITY 2/2016

12

Z hiostórie kokavského futbalu

V

uvedenom príspevku Vás chcem oboznámiť o
dianí športovej činnosti – futbalu v našej obci v
rokoch 1980 -1981.
Jesenná časť súťaže uvedeného ročníka nebola pre
naše mužstvo priaznivá. Výsledky zápasu začiatku
súťaže sme nezvládli, tak ako by sme chceli a žiadali od
nášho mužstva.
Prehrávali sme so súpermi, ktorí nám v minulom
ročníku nerobili žiadne problémy. Spomeniem Iľanovo,
Ľubochňa, Uhorská Ves a v neposlednom aj Važec, ako
nováčik súťaže s ktorým sme prehrali 3:1, gól dal za
naše mužstvo Šuňavec Milan. Pri hodnotení jesennej
časti súťaže sme získali iba 11 bodov, čo bolo naozaj
veľmi málo, a tak sme si povedali, že pred nami je zimná
príprava a na jarnú časť súťaže musíme poriadne zabrať,
aby sme nevypadli zo súťaže a futbalisti si dali záväzok
na rok 1981 v ktorom sľúbili, že po skončení ročníka
obsadia najmenej 7 miesto.
Jarná časť ročníka 1981 začala pre naše mužstvo
výborne po domácej remíze s Iľanovom sme vyhrali v
Ľubochni 5:2. Tu treba pochváliť celé mužstvo a
predvedený výkon, 3 góly dal Jurčo Miloš. Po tomto
víťazstve prišli slabé výkony, ako bola prehra s Važcom,
Jamníkom. Až konečne sme dostali 2 body na domácom
ihrisku s Duklou Liptovský Mikuláš výhrou 2:0. Góly
dali Ovčiarka Miloš a Pozor Ľubo.
Pretože sme boli na pokraji vypadnutia zo súťaže,
konečne sme zabrali a po tvrdom boji vyhrali nad
Vavrišovom 2:0, o obidva góly sa postaral Bartoš Ján,

futbalista ktorý hrával do svojich 30 rokov za ISKRU
Liptovský Mikuláš, do rodnej obce prišiel hrávať v roku
1977 a dlhé roky až do 40 – veku hrával za rodnú obec
ako výborný útočník a futbalista, ktorý dával góly skoro
na každom zápase a hovorilo sa o ňom, že to bol pán
„Futbalista“.

•

Fotograﬁa z roku 1987, mužstvo bývalých aktívnych hráčov pred
priateľským zápasom so Svätým Krížom
Stojaci zľava: Rúčka Dušan, Rúčka Ján, Fronko Ivan, Pozor Milan,
Tarageľ Zdeno, Sermek Milan, Šuňavec Milan, Porubän Ladislav
Kľačiaci zľava: Jurčo Ladislav, Porubän Tibor, Uličný Vladimír,
Petrík Miroslav, Choma Miloš, Porubän Július

Pokračovanie v budúcom čísle.
Ján Malata

Turisti v decembri 2015 a v prvom polroku 2016

N

akoľko v decembri nebolo v okolí Liptovskej
Kokavy snehu, turisti a lyžiari chodili na bežky
na Štrbské Pleso alebo chodili na zjazdovky do
Jasnej, na Štrbské Pleso alebo do Tatranskej Lomnice.
Dá sa povedať, že vzhľadom na veľký nedostatok snehu
v celej strednej Európe, na Štrbskom Plese lyžovali na
bežkách desiatky národností až do začiatku apríla. Boli
tam vytvorené veľmi solídne podmienky na tréning, no
je to aj pre vysokú nadmorskú výšku tohto nášho
známeho strediska. Prvý krát naši bežkári okúsili tento
sneh pred Vianocami v nedeľu 20. decembra. Počas
vianočných a novoročných sviatkov chodili turisti na
bežky i zjazdovky samostatne v malých skupinkách.
Teploty okolo 0°C boli až do 29.decembra a potom
začalo byť chladno, až do -17°C.
V podhorských oblastiach stále nebol sneh. Chodilo
sa za ním len na hory. Skupina bežkárov otvorila Nový
rok v sobotu 2. januára opäť na Štrbskom Plese. Na svia-

tok Troch kráľov si zmenili program a vyšli si pešo do
Jamnickej doliny „k ich kolibe“, aby ju skontrolovali
a príjemne v dobrej partii prežili sviatočný deň. Snehu
stále nebolo a napríklad v nedeľu 10. januára pršalo.
V treťom týždni nového roka /17.-24.1.2016/ bol
konečne sneh aj na našich tratiach do Sekaniska. Tieto
sa teda upravili, načo čakalo mnoho ľudí z celého
okresu. No koncom januára sneh opäť mizol, a preto už
zas v sobotu a nedeľu naše skupinky zas krúžili po bežeckých tratiach na Plese.
Bola naozaj zvláštna, čudná zima. Začiatok februára
bol bez snehu, ale okolo 10.februára zas napadol aj u nás
v dedine do 15 cm. Nakoľko sa opäť začalo otepľovať,
u nás napadnutý sneh opäť mizol. Vo Vysokých i Nízkych Tatrách bolo dostatok snehu, tak sa tam „valili“
stovky domácich i zahraničných lyžiarov. Inde boli mizerné podmienky. Viacerí naši turisti tiež využívali zjazdovky.
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Od 20. februára v podstate bolo okolie našej obce bez
snehu. Bežecké trate sa tohto roku využili možno jeden
týždeň. Na ilustráciu uvedieme, že okolo 22. februára
bolo v niektorých oblastiach Slovenska až do +19°C.
Turistom sa žiadalo ich dolín. Zistili, že v Tichej
doline je aké-také množstvo snehu, nuž vyrazili za ním
v nedeľu 28. februára. Bolo okolo 0°C a čím vyššie, tým
bolo viac snehu. Síce sa na trati, ktorú si sami prešľapali,
natrápili, ale v rámci tréningu a naberania kondície to
stálo zato. A tieto naše tatranské doliny sú vždy očarujúce. Marec bol bez snehu, nuž si viacerí robili vlastné
aktivity, chodili na spomínané Štrbské Pleso na bežky,
iní využívali dobré zjazdovky, a iní boli opäť vychutnať
aj lyžovanie v rakúskych Alpách. Aj začiatok apríla bol
u nás teplý, napr. v nedeľu 3.apríla bolo v našom okolí
+16°C !!! Na Štrbskom Plese vládla však stále zimná
idyla, na bežkách i pásoch tam bolo cca 15 kokavcov.
Ďalší víkend v sobotu a nedeľu 9. - 10. apríla už pršalo.
Nešlo sa nikam a nasledujúcu aprílovú nedeľu /17. 4./ sa
už vytiahli bicykle a išlo sa v jarnom teplom počasí
pozrieť Kmeťov vodopád v Kôprovej doline. Ďalšiu nedeľu /24. 4./ zas pohybovým aktivitám neprialo počasie
a nasledujúci víkend /30. 4.-1. 5./ si pripravili výročnú
schôdzu pre letnou sezónou. Okrem iného si pripomenuli tri okrúhle životné výročia svojich členov.
Slávnostné chvíle s oslavou životných jubileí doprevádzala hra dvojice svojich členov a dvoch pozvaných
priateľov na štyroch gitarách. Hudobná produkcia mala
„poloprofesionálnu“ úroveň.
Začiatok mesiaca máj bolo solídne polojasné
počasie. Na Deň víťazstva 8.5. mali turisti každý svoj
samostatný plán, no už nasledujúcu nedeľu 15. 5. si
urobili spoločnú vychádzku spojenú s brigádou v Jamnickej doline. Vyčistili tu okolie koliby-útulne, ohnisko,
záchod, vo vnútri zas vyčistili krbovú piecku. Časť
turistov zašla až do Kokavských záhrad skontrolovať

aj lavičky a turistický chodník. Ďalší víkend bolo volno,
no poslednú májovú nedeľu si naplánovali dosť ťažkú
cyklotúru. Prešli z L.Kokavy cez Beňovo, Sihly na
Nadbansko a po štátnej ceste na najvyšší bod túry Tri
studničky. Odtiaľ sa spustili cez východňanský šíro-šíri
malebný podkrivánsky chotár do Východnej, odtiaľ
popri diaľnici po dobrej poľnej asfaltke až do Hýb.
Z Hýb cez Vlčiu jamu naspäť do Kokavy. Okolo poludnia bolo až horúco, a preto aj týmto každý jednotlivec
dostal poriadne zabrať.
Prvé dve júnové nedele turisti si opäť vyplnili vlastnými aktivitami, ale už v nedeľu 19.6. sa rozhodli absolvovať túru na Klin. Je to vrchol na konci Račkovej doliny. Bolo krásne slnečné počasie, sú tam nádherné
výhľady ďaleko do Poľska, ale i na celé Tatry. V diaľke
strašila búrka, ale k nim sa nedostala. Turistická námaha
býva odvďačená takýmito krásnymi chvíľami. Nadchádzajúca letná sezóna dáva všetkým nové výzvy na
prekonanie ďalších vrcholov a krásnych prírodných
zákutí.

Ing. Ľubomír Rúčka

Futbalový oddiel
Vážení športoví priatelia!
Dovoľte mi v mene svojom, ako aj v mene FO
zhodnotiť účinkovanie nášho A mužstva v súťažnom
ročníku 2015 – 2016.
S účinkovaním nášho mužstva, ako nováčika
môžeme byť spokojní. Skončili sme v tabuľke na popredných miestach, k čomu nás predurčoval zisk bodov
z jesennej časti. Jarná časť nám však nevyšla podľa
našich predstáv, čo sa odzrkadlilo aj v bodovej hodnote.
Mrzia najmä bodové straty na domácom ihrisku, aj keď
výkony (okrem zápasu s Bobrovcom) neboli zlé. Nemali sme záchranárske starosti, ako polovica mužstiev,
pretože z našej súťaže vypadnú 3 mužstvá a na lídra
z Liptovských Sliačov sme jednoducho nemali. Rozdiel
medzi nami je vo viacerých faktoroch. Hlavný dôvod

vidím v prístupe hráčov k tréningu a sebauspokojeniu
z pohľadu na tabuľku. Môžeme byť spokojní s tým,
že príležitosť dostali aj hráči z lavičky náhradníkov a že
máme široký káder, v ktorom ﬁgurovalo a odohralo
aspoň 1 zápas 24 hráčov. Všetky zápasy odohrali iba
3 hráči. To je veľmi málo, aby sme mohli konkurovať
Liptovským Sliačom. Na druhej strane mohli všetci
hráči ukázať svoje schopnosti. Hráči by však mali začať
pristupovať k futbalu zodpovednejšie, ak chceme aj
v budúcom ročníku okupovať vrchné priečky. Druhý rok
býva oveľa ťažší, ako nováčikovsky, keďže nás už
súperi majú zmapovaných. Určite to bude kvalitnejšia
súťaž, pretože k nám pribudnú mužstvá z V. ligy, ktoré
vypadli. Úlohou nás funkcionárov bude udržať a ak sa
nám podarí aj skvalitniť hráčsky káder, pretože máme
ponaučenie, že nemáme hráčov vždy k dispozícii a preto
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je potrebné mať široký káder. Dúfajme, že sa
nám to podarí a dobre sa pripravíme na novú
sezónu, ktorá začne začiatkom augusta 2016.
Do nového súťažného ročníka sme prihlásili aj
žiacke mužstvo, ktoré už 1 rok trénuje, čo nás
veľmi teší.
Na záver môjho príspevku chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste pomáhali pri
činnosti nášho FO, ako aj vám fanúšikom, ktorí
ste nás povzbudzovali počas celého roka.
Dúfam, že nám ostanete verní aj v budúcnosti a budeme spolu fandiť našim mužstvám.
Libor Porubän

• Archívna fotograﬁa z roku 2007, kedy naši dorastenci postúpili do 5. ligy

OZNAMY
Naša obec sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja. Cieľom tohto zberu je zapojiť všetkých
občanov do ekologicko – recyklačného projektu s názvom „ Každá kvapka sa počíta “. Použitý rastlinný olej
je potrebné precediť do čistej plastovej fľaše, dobre uzatvoriť a priniesť na obecný úrad, kde je umiestnená
nádoba určená pre zber biologického odpadu.
Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje
kanalizáciu a priťahuje hlodavcov.
Bližšie informácie sú vyvesené na informačnej
tabuli obce.
Upozorňujeme všetkých obyvateľov obce na zvýšený výskyt hadov v intraviláne obce a na nekosených
priľahlých parcelách v jej okolí. V obci sa stal prípad
poštípania jedovatou zmijou. Aj neškodné užovky tak
isto vzbudzujú rešpekt u mnohých ľudí.

• Dominik Porubän a Šimon Duriš našli užovku pod kapotou auta,
mladí prírodovedci ju vrátili opäť do prírody.

Prevádzka detského ihriska a viacúčelového ihriska
počas prázdninových a jesenných mesiacov bude v zmysle zverejnených prevádzkových poriadkov, ktoré sa nachádzajú na vstupnej bráne do areálu Základnej školy
s materskou školou. Počas pracovnej doby si rodičia detí
môžu kľúče od ihrísk vyzdvihnúť na obecnom úrade,
po pracovnej dobe a vo voľné dni u správcu ihrísk
p. Milana Valenta č. d. 384, tel. 044/5297 595.
Viacerí naši občania nám na obecný úrad hlásili
pozorovanie medveďov v blízkosti Vlčej jamy. V tomto
období bolo z tried základnej školy pozorované aj stádo
23 jeleňov, ktoré pravdepodobne medvede zo Zágergelia zacítili a vrátili sa späť na východ. Žiadame obyvateľov obce, aby boli v prírode obozretní pred prípadným
stretom s týmito zvieratmi.

• Váhajúce jelene ...
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Juniáles
Tradičný Juniáles usporiadala Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou. Obecný úrad ďakuje
všetkým rodičom, pedagógom a poslancom, ktorí pomohli pri jeho organizovaní.

• Pani učiteľky pripravili pre žiakov množstvo hier a súťaží

• K nahlidnutiu bola aj hasičská technika s možnosťou cvičného hasenia
požiaru

•

Policajného psovoda po ukážke hľadania ukrytých predmetov
nemeckým ovčiakom vyspovedala moderátorka Juniálesu Mgr. Mária
Trepáčová

•

Žiačkam II. stupňa Nine Magálovej a Alžbete Oravcovej odovzdal
starosta obce Ing. Július Porubän a riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Mária
Díková Ďakovný list za vzornú reprezentáciu obce v okresných
a krajských kultúrnych súťažiach.

• Kone boli spestrením pripravených atrakcií pre deti, ktoré si mali
možnosť skúsiť jazdu v okolí areálu školy

• Záchranári z Horskej služby pre účastníkov pripravili zlaňovanie
v záchrannej sedačke, ktoré absolvovali len tí najodvážneší
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Na leto pripravujeme
Liptovská Kokava vo fotograﬁi, výstava v sále
kultúrneho domu sa začne v druhej polovici júla
2016 má témy:
1. História Liptovskej Kokavy vo fotograﬁi
(staré fotograﬁe)
2. Život v našej obci (súčasnosť)

Letná cykloturistika v priebehu prázdninových
dní, presný termín bude zverejnený v závislosti od
počasia. Nenáročná trasa aj pre deti s rodičmi povedie
od kultúrneho domu k cykloprístrešku na lúke Hrdovo,
cez Beňovú a Sihly späť na Brezinovú s odpočinkom
v bufete Hrdovo za Belou.

Kokavský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa
27. augusta 2016 v areáli kultúrneho domu a základnej školy s materskou školou.
Program bude upresnený a zverejnený na plagátoch
pred akciou.
Súčasťou tejto akcie bude aj hasičská súťaž ,,Memoriál
Jaroslava Majera" na futbalovom ihrisku.

Turistický výlet do Tichej a Kôprovej doliny,
prechod cez sedlo Závory. Termín akcie bude s najväčšou pravdepodobnosťou až cez stabilné počasie
v septembri, aby sme sa vyhli nebezpečným letným
búrkam.
R.r.

Čierna stránka
Pravdepodobné zvýšenie poplatkov (v súčasnosti
12 € za rok na jedného obyvateľa obce) bude spôsobené
aj tým, že viacerí občania pri prestavbe svojho
rodinného domu naplnia jeden kontajner za deň, hoci
tento slúži na taký komunálny odpad pre všetkých
občanov, ktorý nie je možné umiestniť do malých
popolníc.
Povinnosť stavebníkov je vyviesť stavebný odpad
na skládku, resp. požiadať obec o jeho vyvezenie za
cenu 70 € za tonu (platné VZN o nakladaní s odpadmi).
Do veľkokapacitných kontajnerov je zákaz
ukladania pneumatík z automobilov. Tieto sú povinné
odobrať ﬁrmy, ktoré s pneumatikami obchodujú.

• Preplnené nádoby na separovaný zber navonok pôsobia ako
neporiadok okolo nich, ktorý si však robíme sami. Stačí plastové
odpady stlačiť, papier poskladať a do nádob sa zmestí viac ako
5-násobok. Prosíme našich občanov, aby na túto skutočnosť upozornili aj svojich letných hostí

Pokuty za voľne pohybujúcich sa psov

•

Takto preplnený kontajner musí vodič, ktorý zabezpečuje jeho vývoz,
opäť zložiť. A pritom stačí, aby občania počkali na jeho opätovné
vyprázdnenie

V mesiaci jún 2016 bola uložená pokuta majiteľovi
psa za priestupok nerešpektovania zákazu voľného
pohybu psov: - Jozef Kavický č.d.493
(pokuta uhradená)
R.r.
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