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XVIII.

JÚL-AUGUST-SEPTEMBER 2016

V tomto čísle nájdete:
-

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Roľnícke družstvo
Urbariát
DHZ
Školské okienko

-

Jubilanti
Z obecných akcií
Niečo pre gazdinky
Športová rubrika
Oznamy

• Kokavskí turisti v Tichej doline

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Júl
- schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Liptovská Kokava, ktoré spracoval Ing. Arch.
Vladimír Paško v súlade s vyhláškou MŽP SR č.
55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii
- príprava a otvorenie výstavy fotograﬁí v sále kultúrneho domu s témou história a súčasnosť našej obce

• Výstava historických fotograﬁí bola jej návštevníkmi veľmi dobre hodnotená

- letné práce aktivačných pracovníkov v obci a jej
okolí
- zahájenie letného tenisového turnaja

August
- schválenie správy o výsledku kontroly nájomných
zmlúv uzavretých obcou Liptovská Kokava na
majetok obce podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
- schválenie správy hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly účtovných dokladov vedených
obecným úradom, o hospodárení a efektívnosti vynaložených ﬁnančných prostriedkov k 31.15.2015
- cyklotúra pre deti a rodičov na Kokavský most a
Podbanské
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- účasť na súťaži o Richtársku palicu v skanzene
Pribylina – II. miesto
- vyradenie knižných publikácií za rok 2016 z Obecnej
knižnice Liptovská Kokava
- príprava úpravy platov nepedagogických pracovníkov
- usporiadanie Kokavského jarmoku 2016

September
- rokovanie s Gminou Poronin (obecný úrad pre 12 obcí
v Poľskej republike v blízkosti Zakopaného) o vypracovaní spoločného projektu "Obnova historickoprírodných objektov pre ich zachovanie a pre propagáciu Liptova a Gminy Poronin"
- účasť starostu obce na rade Združenia miest a obcí
Liptova, na Valnom zhromaždení Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš, na oslavách venovaných 700. výročiu prvej písomnej
zmienky o Liptovskom Hrádku, účasť na Zborových
dňoch ECAV v Hybiach
- jesenná turistická akcia Tichou a Kôprovou dolinou
pre našich občanov

• Aj po roku sa jarmočníci vrátili do našej obce

Roľnícke družstvo
Úroda obilnín je najvyššia za posledných desať
rokov. Najvyššiu priemernú úrodu dosiahla pšenica 58
q/ha, raž 50 q/ha, tritical 46 q/ha a jačmen 45 q/ha. Celá
produkcia obilnín a vyrobených krmív / senáž, siláž,
seno/ sa realizuje cez vyrobené mlieko a mäso. V roku
2016 pokračuje a pretrváva mliečna kríza. Najnižšia
mesačná výkupná cena mlieka v roku 2015 je najvyššou
cenou v mesiacoch Január a Február 2016. Cena
niektorých minerálnych vôd je vyššia ako výkupná cena
jedného litra mlieka.

Roľnícke družstvo spoluﬁnancovalo s obecným
úradom a urbariátom opravu cesty popri areáli družstva.
Opravili sme poškodenú cestu na Zágergelie a vyčistili
kanál popri ceste. Mliečna kríza má za následok
minimum investícií do strojového parku. Napriek tomu
chceme do konca septembra kúpiť fekálny náves s
objemom 14 tis.l.
Ing. Jaroslav Staroň
predseda RD

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Listnaté stromy začínajú žltnúť, po poliach sa motajú
„zberači“ zemiakov a z lesov sa v podvečer ozývajú
zaľúbené piesne jeleňov. Typické znaky pre prichádzajúcu jeseň. Čo však pre jeseň v našich končinách už
menej typické je, že okrem žltnutia lisov listnáčov nám
začínajú „hrdzavieť“ koruny vždy zelených smrekov.
Tento jav nadobúda nielen v Západných Tatrách, ale po
celom Severnom Slovensku, stav epidémie. Hrozí to
úplným rozpadom smrekových porastov. Tento jav sa
nevyhol ani porastom v našom spoločenstve (Strýčkovo, Sekanisko, Sihly, Trsteník, Pálenice – jednoducho
všade !). Pri tomto konštatovaní som si spomenul na môj
príspevok do Kokavských aktualít z marca tohto roku:
„z roku 2016 uplynuli už takmer tri mesiace, ktoré by
sme z hľadiska počasia mohli nazvať aj aprílové – teda
bláznivé. A nielen tieto mesiace, ale aj posledné dva

roky. Rok 2014 – extrémne daždivý, rok 2015 v letných
mesiacoch extrémne teplý. Dostávali sme zabrať nielen
my – ľudia, ale aj príroda. Pre les a hlavne pre smrečiny
bol daždivý rok 2014 doslova „božskou mannou“.
Smreky vodu radi. Ale ako zareagujú na nedostatok
vlahy z roku 2015, to sa dozvieme až s nástupom jarných
a letných mesiacov tohto roku.“
Príspevok z júna:
„kalamitu z roku 2014 máme spracovanú tak na 90 –
95 %.“
Ako zareagovali smreky na nedostatok vlahy z roku
2015 už vieme. Oslabené podliehajú, ani nie 0,5 cm
veľkému, lykožrútovi smrekovému. A že máme vetrovú
kalamitu spracovanú na 90 – 95 %, to je pravda, no čaká
nás kalamita podkôrniková. Ako vlastne lykožrút
smrekový škodí? Jeho larvy a dospelé chrobáky žerú v
lykovej časti smreka (tesne pod kôrou) čím prerušujú
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tok zásobných látok z koruny ku koreňom, následkom
čoho napadnutý smrek stráca obranyschopnosť a
následne hynie. Typickým prejavom je hrdzavá kôpka
pilín po nalietnutí na kôre, výtoky živice, žltnutie až
hrdzavenie ihličia a jeho strata a tiež opadávanie kôry.
Ako tomu zabrániť ? Dal by sa urobiť chemický postrek,
ale to určite nechceme. Dôsledky na prírodu by boli
katastrofálne. Jediné čo nám ostáva je čo najskôr
spracovať stromy napadnuté lykožrútom a tak sa
pokúsiť zabrániť jeho šíreniu. Ale bude to stačiť?
To ukáže budúcnosť.
Aké sú príčiny tohto stavu – premnoženia lykožrúta
smrekového? Samozvaní odborníci na ochranu prírody
bez nejakých predchádzajúcich empirických poznatkov
majú v tom jasno – vraj je to prirodzené a má to tak byť.
Mne to príde, ako keby vám lekár pri zlomenine nohy
odporučil rozchodiť to. Skúsim pomenovať aspoň
niektoré, z môjho hľadiska, najdôležitejšie príčiny:
- zakladanie niektorých smrekových porastov v 40 - 50
tych rokoch minulého storočia z geneticky nepôvodného materiálu, takéto porasty sa neskôr ukázali
ako málo odolné (aj voči lykožrútovi)
- intenzívne znečisťovanie životného prostredia hlavne
v 70 až 80 tych rokoch minulého storočia, ale aj v
súčasnosti a tým znižovanie odolnostného potenciálu
našich lesov
- extrémne výkyvy počasia v súvislosti s klimatickými
zmenami - dôsledok – rozsiahle vatrové kalamity
(1999, 2004, 2014) – rozvrátenie smrekových porastov
- zvyšovanie priemernej ročnej teploty a v neposlednom aj deﬁcit vlahy v posledných rokoch
- podľa môjho názoru rozhodujúcou mierou k takémuto stavu priespelo rozhodnutie o nespracovaní
kalamity v oblasti Tichej a Kôprovej doliny v roku
2014 (lykožrút dostal šancu ako nikdy predtým).
Tých príčin je však určite viac a mali by sa tomu
venovať odborníci, ale nielen oni, aj štát by mal prejaviť
viac záujmu o to, čo sa deje s našimi lesmi.
Okrem straty lesa je to pre naše spoločenstvo aj
ﬁnančná strata. „Suchár“ - čiže smrek odumretý v dôsledku pôsobenia lykožrúta smrekového, sa predáva za
omnoho nižšiu cenu, ako by to bolo za normálnych

podmienok pri plánovaných ťažbách a čerstvom dreve.
Lepšie speňaženie takéhoto dreva nám pomáha dosiahnuť možnosť rozmanipulovať takéto „sucháre“ na
našom sklade v areáli RD na sortimenty. Tieto sa dajú
umiestniť na trhu s drevom za lepšie ceny ako kmene v
celých dĺžkach. Treba len dúfať, že zimné mesiace
prinesú dostatok snehových zrážok, ktoré pomôžu
doplniť deﬁcit vlahy v pôde a aj zima bude taká, aby
mínusové teploty poriadne „podkúrili“ lykožrútovi.

Potešujúcou správou je, že sme mali aj vďaka
priaznivej jari pomerne vysokú ujatosť vysadených
sadeníc. V súčasnosti prebieha vyžínanie buriny okolo
stromčekov, výstavba oplôtkov na ochranu sadeníc pred
zverou a tiež budeme v prípade priaznivého počasia
robiť aj jesenné zalesňovanie – doplňovanie za uhynuté
sadenice. A v čase, keď budete čítať tento článok, tak už
bude hotová aj cesta z Trsteníka smerom na Lojzovo.
Významným spôsobom nám pomôže sprístupniť
rozsiahle kalamitné plochy v oblasti Trsteníka a tak
zlepšiť dostupnosť týchto lokalít pri pestovných
prácach, ktoré sa tu budú vykonávať ešte ďalších 15 – 20
rokov.
Na záver mi dovoľte vysloviť prianie, aby sa podarilo
zvrátiť tento nepriaznivý vývin, nech máme aspoň
nejaký les, kam sa bude dať ísť na hríby.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor
Vážení spoluobčania, zas a znova prišiel čas na
zhrnutie aktivity nášho zboru. Letné mesiace patria
medzi najaktívnejšie mesiace, pretože sa koná hasičská
liga (okresná súťaž hasičských družstiev ), ktorej sa
aktívne zúčastňujeme a to najmä družstvo mužov a náš
zbor reprezentujú aj v iných kútoch Slovenska, nielen na
Liptove.
Z Dolného Kubína nám nedávno muži priniesli dva
poháre za krásne prvé miesta a putovný pohár.

V auguste sme usporiadali Memoriál Jara Majera st.
Počasie nám prialo a zažili sme krásny deň aj s priateľmi
z družobnej obce Ludgeřovice a tak isto aj s inými
zbormi z okolitých dedín. Putovný pohár zo súťaže si
odnieslo hasičské družstvo z Polomky. Verím, že Jaroslav Majer sa na nás z hasičského neba pozerá a je na
nás hrdý! Pri tejto akcii sme overili našu súhru a samozrejme aj rešpekt medzi sebou, preto sa chcem aj
v mene pána predsedu Richarda Šopora a veliteľa Pavla
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Margetaja poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave, či už členom DHZ ale aj iným. Každému
družstvu ďakujeme za účasť a dúfam, že budúci rok sa
nám táto akcia vydarí opäť, aspoň tak ako tento rok!

3. miesto Liptovský Ondrej
4. miesto Važec
Chcela by som vyzdvihnúť nielen družstvo mužov za
celkové druhé miesto, ale aj družstvá žien, dorastu a
detí, pretože z každej súťaže ktorej sa zúčastnili priniesli
víťazné poháre.

• Slávnostný sprievod hasičských jednotiek našou obcou

Okresná hasičská liga bola ukončená dňa 30. septembra nočnou súťažou v Liptovskom Mikuláši, kde družstvá mužov dosiahli nasledovné výsledky:
1. miesto Oravská Poruba
2. miesto Partizánska Ľupča
3. miesto Liptovská Kokava
V závere súťaže sa zhodnotila celá sezóna a patrične
sa odmenili aj hasičské družstvá za aktivitu.
Celkové výsledky Okresnej hasičskej ligy mužov
2016 (11 družstiev):
1. miesto Oravská Poruba
2. miesto Liptovská Kokava

Prichádza jeseň a s ňou aj vykurovacia sezóna, čiže
naši členovia, ktorí majú na to školenie, budú kontrolovať vykurovacie zariadenia, komíny a hospodárske
budovy, kde je zavedená elektrická energia z dôvodu
protipožiarnej prevencie.
Týmto Vás, milí Kokavčania, vyzývam o umožnenie
prístupu do vašich obydlí, aby sme spoločne predišli
možnému požiaru.
Bohu na chválu, ľuďom na pomoc!
Ľubica Šuňavcová ml.
tajomníčka DHZ

Školské okienko
Letné prázdniny plné slnečných dní sa skončili a
začal sa školský rok 2016/2017. Pre našich prváčikov
prvý, pre štvrtákov posledný v našej škole a pre druhákov a tretiakov taký - ako tie ostatné. Dva mesiace
prázdnin plné zážitkov , sladkého „ničnerobenia“, prešli
do spomienok. Žiaci načerpali nové sily, aby sa mohli
venovať tomu, čo ich v škole každoročne čaká – vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, poznávať nové
pravidlá a zásady, ktorými sa budú riadiť v živote. Naša
škola dáva priestor a možnosti rozvíjať záujmy a talent
žiakov aj v záujmových útvaroch. Šikovné ručičky,
Vlastivedno – turistický a Pohybovo –dramatický
krúžok začnú pracovať od októbra. Žiakov v ZŠ i deti v
MŠ čaká v tomto školskom roku rad podujatí kultúrneho aj športového charakteru, súťaže a množstvo iných
aktivít, ktoré už majú v našej škole tradíciu. Škola je zase
po 2 mesiacoch plná života, detskej vravy, spevu a tanca,
ako i napätia pred písomkou či skúšaním. Ale bude to
najmä ďalších 10 mesiacov, keď sa s dôverou budete
môcť obrátiť na svojich učiteľov, ktorí vám budú
odovzdávať nové vedomosti, skúsenosti. Máte skvelých učiteľov, ktorí sú vždy pripravení podať Vám v pravej chvíli pomocnú ruku, dobrú radu či riešenie.

• Začiatok školského roka

V tomto školskom roku budeme pokračovať v
budovaní nášho školského vzdelávacieho programu,
podľa ktorého bude prebiehať vyučovanie vo všetkých
ročníkoch. Voliteľné hodiny využijeme v 1. a 2. ročníku
na posilnenie čitateľskej gramotnosti zavedením predmetu Školienka a predmetu Anglický jazyk. V 3. a 4.
ročníku sa učí Anglický jazyk 3. hodiny týždenne.
Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie
predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda
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a Výtvarná výchova. V MŠ sa deti vzdelávajú podľa
nového Školského vzdelávacieho programu od 1.
septembra 2016.
Našim žiakom želám, aby našli s pomocou rodičov
správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Milí rodičia, aj vy ste učitelia! Vytvorte
svojim deťom podnetné prostredie plné lásky, v ktorom
hnev a zlosť nemajú svoje miesto. Prostredie, kde vládne
porozumenie a istota bude dobrým predpokladom pre
úspešnosť a výkonnosť Vašich detí v škole.

Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba, ale aj svoju obec. Ďakujeme predstaviteľom
obce – pánovi starostovi, obecnému zastupiteľstvu, Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbarialistov obce
Liptovská Kokava, RD v našej obci a rodičom z Rady
rodičov, že školu vždy podporovali a boli ochotní
pomôcť nám. Verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v novom školskom roku.
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Nový vzdelávací portál
KOZMIX
využíva aj naša škola

Jubilanti

Je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu.
Obsah portálu KOZMIX kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti a
poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré
umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom svete.
KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je aj vhodným doplnkom domáceho učenia a uspokojí aj najzvedavejších
žiakov. Ak rodič chce, aby sa deti na počítači alebo tablete nielen hrali, ale aj učili, portál KOZMIX je tým
pravým prostriedkom na domáce vzdelávanie. Okrem
zmysluplného obsahu tu rodič nájde nástroje na kontrolu
práce svojho dieťaťa doma a v škole.
Kozmix je mimozemšťan, ktorému sa pri potulkách po vesmíre pokazil jeho hviezdny koráb. Pristane
na našej planéte, kde všetko okolo neho vyzerá zvláštne.
Nájde si však kamarátov, ktorí mu pomôžu. Žiaci sa
zoznámia s Kozmixom a jeho kamarátmi cez príbehy,
prostredníctvom ktorých sa dieťa učí celkom nebadane
a bez námahy.
Zábavné učenie pre žiakov poskytuje:
• viac ako 520 interaktívnych lekcií z rôznych predmetov
• témy vychádzajúce z reálneho života
• graﬁcky primerané veku žiaka
• poskytujúce okamžitú spätnú väzbu
• vhodné na domácu prípravu v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom
• garantované pedagógmi z Pedagogickej fakulty
Prešovskej univerzity
• materiály na hodinu, materiály na domáce úlohy
• garancia kvality od Pedagogickej fakulty Prešovskej
Univerzity
Mgr. Dana Švedová,
Mgr. Iveta Porubänová Vdovjáková
pedagogické pracovníčky ZŠ s MŠ

V mesiacoch júl – september 2016 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Olga Malatová č.d. 317
70 rokov:
- Stanislav Šuňavec č.d. 270
75 rokov:
- Igor Vbičan, č.d. 315
80 rokov:
- Emília Tarageľová č.d. 147
90 rokov:
- Eugen Grešo č.d. 334
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
- Emília Petríková č.d. 6
- Mária Porubänová č.d.180
Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci...

Narodili sa
Narodili sa
- Marian Belobrad č.d.61
- Michaela Hrušovská č.d.3
- Ema Hrabinská č.d.159
Dnes naše dieťa núka náruč svetu,
hoc ešte plače, chcelo by sa smiať,
a vypovedať jednu prostú vetu –
s ktorou chce všetkým čistú lásku odovzdať.
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Niečo pre gazdinky

Promócia
Konečne sa splnil vytúžený sen... V rukách
držíš diplom a srdce máš plné očakávania. Tak
neváhaj a vykroč správnym smerom do sveta, ktorý
sa nazýva ŽIVOT.
- MUDr. Daniela Jurčová
Univerzita Komenského Bratislava
- Ing. Jana Brisudová ( rod. Fronková )
Univerzita Mateja Belu Banská Bystrica
Gratulujeme !
R.r.

Klubový sendvič (desiata pre deti)
INGREDIENCIE
3 plátky toastový chlieb, 2 plátky šunky, 4 lístky
šalátu, 4 plátky paradajky, 1 plátok opečeného
kuracieho mäsa, 2 plátky syra, 3 polievkové lyžice
majonézy.
POSTUP
1. Prvý plátok toastového chleba potrieme majonézou, uložíme naň plátky šunky, paradajok, dva
lístky šalátu a opečené kuracie mäso.
Všetko potrieme majonézou a priložíme druhý
plátok chleba.
2. Ten opäť potrieme majonézou a vrstvíme syr,
opečené kuracie mäso, šalát, majonézu a posledný
plátok chleba. Sendvič poriadne pritlačíme,
rozkrojíme na dva trojuholníky a podávame.
(prevzaté z internetu)

Z obecných letných akcií
Výstava fotograﬁí

Cyklotúra

Po vlaňajšej výstave jedenástich fotografov mali
možnosť všetci občania Liptovskej Kokavy zaslať na
obecný úrad staré historické fotograﬁe našej obce a
okolia, z ktorých poslanci obecného zastupiteľstva spolu
s pracovníkmi obecného úradu pripravili tohtoročnú
výstavu. Téma bola doplnená aj súčasnými fotograﬁami,
resp. fotograﬁami z nedávnej minulosti.
Na dvanástich paneloch a pod javiskom mali návštevníci možnosť vidieť celkom viac ako 250 fotograﬁí
formátu A3, ku ktorým návštevníci výstavy do pamätnej
knihy napísali množstvo kladných komentárov, resp.
pripomienok.
R.r.

V nedeľu 21. augusta dopoludnia Obec Liptovská
Kokava pripravila pre priaznivcov cyklistiky „Cyklotúru po Kokavskom chotári“ . Nenáročná trasa pre
starých rodičov, deti a mládež viedla cez Sekanisko s
cieľom pri bufete na Kokavskom moste a pre dospelých
trasa cez Beňovú a Sihly na Nadbanské, odtiaľ na
Brezinovú a Hrdovo k bufetu na Kokavskom moste, kde
bolo postarané o malé občerstvenie.
Na akcii sa zúčastnilo 40 cyklistov, celé rodiny s
deťmi, mladší aj starší (najstarší účastník bol Ivan
Porubän - 76 ročný a najmladšia účastníčka Mia
Porubänová - 1 rok). Spokojní cyklisti sa lesom vrátili
spät do Liptovskej Kokavy až v poludňajších hodinách.
R.r.

• Z historických fotograﬁí zaujali návštevníkov najviac témy šport, kultúra
a pohľady na ulice obce spred niekoľko desaťročí
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Kokavský jesenný jarmok
Dňa 27.8.2016 sa konal „ Kokavský jarmok a trh
šikovných rúk“ v areáli Kultúrneho domu a Základnej
školy s materskou školou.
Dopoludnia sa zároveň poriadal 1. ročník
„Memoriálu Jaroslava Majera st.“. Slávnostný sprievod
sa presúval od požiarnej zbrojnice na futbalové ihrisko,
kde sa konali súťaže hasičských jednotiek, súťaže pre
veľkých aj malých. V popoludňajších hodinách sa
hasičské jednotky presunuli na Kokavský jarmok, ktorý
začal o 13.00 hod.

Slávnostne ho otvoril starosta obce Ing. Július Porubän, ktorý privítal všetkých prítomných hostí, občanov a všetkých, ktorí prišli prezentovať ľudovú tvorbu.
Jarmočné popoludnie spríjemnili svojím vystúpením
kokavski divadelníci, ľudový súbor Vŕbové prútie, hudobný hosť Martin Směřička, známy moravský imitátor
populárnych piesní, Miroslav Glos, ktorý sa postaral
o hudbu počas prestávok. Podujatie sa ukončilo premietaním fotograﬁí a do tanca na večernej jarmočnej zábave hrala skupina Leona.
Obecný úrad chce poďakovať poslancom obecného
zastupiteľstva a všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní, príprave a celkovom priebehu Kokavského
jarmoku !
R.r.
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Jesenná turistika Tichou
a Kôprovou dolinou
Prvý októbrový deň usporiadal obecný úrad pre
občanov Liptovskej Kokavy turistickú akciu do Tichej a
Kôprovej doliny s prechodom cez sedlo Závory.
Sobotný termín bol dohodnutý už v strede týždňa
z dôvodu zlých meteorologických správ na nedeľu a
ďalšie dni, kde správy o počasí hlásili už sneženie na
severe Slovenska.
Tridsiatka turistov z Liptovskej Kokavy a jej bývalých obyvateľov sa za pekného počasia zo záveru
Tichej doliny vybrala smerom k sedlu Závory. Počas
presunu hore dolinou im starosta obce dal podrobný
výklad, kde sa práve nachádzajú, jeho komentár dopĺňal
Eduard Bartoš, ktorý ako zamestnanec Štátnych lesov
pracoval v týchto dolinách už pred viac ako 50 rokmi.
Po necelých dvoch hodinách prišli turisti k vysokohorskému sedlu v nadmorskej výške 1877 m n.m., ktoré
oddeľuje Tichú dolinu od Kôprovej doliny. Sedlo ponúklo prekrásny výhľad na Temnosmerečiansku dolinu
s plesami, nad ktorými kraľuje Kôprovský štít s Čubrinou. Opačným smerom mali turisti možnosť vidieť
Červené vrchy so širokým záverom Tichej doliny, zo
sedla bolo vidieť na Tichý vrch s Kriváňom v pozadí.

Väčšina turistov vystúpila aj do Hladkého sedla
(niektorí až na Hladký štít), odkiaľ bol pekný výhľad na
Svinicu a na Dolinu piatich poľských plies, ako aj na
najťažšiu turistiskú trasu vo Vysokých Tatrách - Orliu prť
na poľskej strane.
Cesta do Kôprovej doliny viedla Kobyliou dolinkou
popri rovnomennom plese. Oproti boli turisti na úrovni
Vajanského vodopádu vytekajúceho z dolného Temnosmrečianskeho plesa a všetci sa zastavili pri najvyššom
vodopáde v Tatrách, pri Kmeťovom vodopáde. Zaujímavá cesta Kôprovou dolinou popod Liptovské kopy zo
západnej strany a Hlinský a Hrubý vrch s ústím Hlinskej
doliny a Nefcerky z východnej strany, ponúkala nevšedné pohľady aj na suché stromy po vetrovej kalamite
v roku 2004. Navonok zdevastovaný les z blízkeho pohľadu ukázal, že je plný života – nová populácia rastlín,
množstvo vtáctva a určite aj väčších štvornohých zvierat,
o čom svedčili ich „stopy“ na turistickom chodníku.
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Podvečer sa turisti vrátili do Liptovskej Kokavy a pri
rozlúčke sa s pracovníkmi obecného úradu dohodli o zorganizovaní podobných akcií aj v budúcich rokoch.
Obecný úrad ďakuje všetkým turistom za účasť,
zvlášť tým najstarším - Milanovi Tarageľovi, Martinovi
Hrivnákovi, Eduardovi Bartošovi, Ivanovi Porubänovi a
Jánovi Fronkovi. U tých, ktorí zvládli aj sedlo Závory,
obdivujeme ich kondíciu!
R.r.

Delegácia členov sa potom presunula na Podbanské,
kde Centrálne oslavy 72. výročia SNP pre obce Horného
Liptova, Štrby a Vysokých Tatier poriadala obec Važec.
Tam tak isto položili veniec k Pamätníku SNP na
Partizánskej lúke, ktorý tvoria 4 tatranské žuly, venované
pamiatke 2. čs. partizánskej brigády Za slobodu Slovanov s partizánskym oddielom Vysoké Tatry, ďalšia žula
pripomína činnosť partizánskej brigády Tichonova,
kónická žula nesie štátny znak SR a posledná vzdáva
hold činnosti brigády M. R. Štefánika.
Osláv sa zúčastnila aj delegácia vedenia Dobrovoľného hasičského zboru z družobnej obce Ludgeřovice.
V roku 2017 podľa zmluvy o usporiadaní osláv SNP
je organizátorom osláv Liptovská Kokava, našou
povinnosťou bude zabezpečiť kultúrny program,
občerstvenie a prípravu priestranstva Partizánskej lúky
na Podbanskom.
R.r.

Oslavy 72. výročia SNP
Členovia našej základnej organizácie Zboru protifašistických bojovníkov si dňa 27. augusta uctili výročie
položením venca pri pamätníku padlých bojovníkov
v 2. svetovej vojne pred obecným úradom v Liptovskej
Kokave.

Športová rubrika
Šachový turnaj

Z histórie kokavského futbalu

Vážení športoví priatelia,
v dnešnom vydaní Kokavských aktualít chcel by
som Vás oboznámiť so športovým dianím Kokavského
futbalu v rokoch 1986 -1994. Náš futbalový oddiel, ktorý
hral II. triedu okresu Liptovský Mikuláš, bol v tom období posilnený dvoma hráčmi - odchovancami našej
Telovýchovnej jednoty Dušanom Slivkom a Jaroslavom
Pozorom, ktorí predtým hrali futbal za TJ BZVL
Ružomberok a TJ Liptovský Mikuláš. Uvedení futbalisti
značne posilnili náš futbalový oddiel, ich príchodom sa
naše futbalové družstvo v uvedených rokoch držalo
v hornej polovici tabuľky okresnej ligy.
Na stretnutia vonku sme cestovali autobusom JRD
ktorý šoféroval Martin Porubän – Osmina, pracovník
JRD. V tomto období naše mužstvo hralo so súpermi
Gratulujeme za krásne 65. miesto z 1200 zúčastne- zvučných mien (Černová, Biely Potok, Lisková, Záných a držíme palce do ďalších turnajov, ktorých sa važná Poruba). Trénerom v uvedených rokoch boli Pozor
Milan, Núdzik Martin, Šuňavec Milan, Pozor Jaroslav.
zúčastníš a budeš reprezentovať Liptovskú Kokavu.
Keď spomínam futbalové stretnutia na domácom ihrisku
Redakčná rada pôsobila vždy dvojica členiek ČSČK ako zdravotná
Hlavným mestom šachu v Česku sa stalo posledný
júlový týždeň mesto Pardubice. Zišlo sa tu 1200 štátov z
celého sveta. Najpočetnejšie skupiny tvorili domáci
šachisti a šachisti Indie. Hralo sa v štyroch skupinách, po
300 ľudí. Ja som hral B turnaj. Mal som raketový štart,
keď som vyhral 3 partie za sebou. Dostal som sa do prvej
10-tky. V 4 kole som prehral s ruským majstrom
Kolmakovom , ktorý turnaj vyhral bez prehry. Získal som
celkove 5 bodov, ktoré ma vyniesli na 65 miesto v poradí.
Škoda pár nedotiahnutých partií, mohlo to byť o
niekoľko miest lepšie A turnaj vyhral armén Mousesian ,
ktorý pred nedávnom reprezentoval Slovensko. Je to ozaj
veľký šachový sviatok na ktorý, by som sa chcel ešte
dostať.
Ladislav Bartek
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služba. V uvedenom príspevku spomeniem ako „pikošku“ stretnutie rok 1994, kde naše mužstvo hralo
priateľský zápas cez letnú prestávku v nedeľu s Teslou
Liptovský Hrádok a namiesto debaklu naše mužstvo
vyhralo 4:1.
V tomto príspevku chcem spomenúť futbalistu
Dušana Slivku, ktorý patrí do kategórie bývalých
vynikajúcich futbalistov, začiatky futbalu strávil ako
žiak a dorastenec v rodnej Liptovskej Kokave. Od roku
1979 hrával za I. mužstvo BZVL Ružomberok, ktoré
hralo I. Slovenskú futbalovú ligu, ďalšie roky hrával za
TJ ISKRA Liptovský Mikuláš až do svojich 30 rokov,
potom za náš futbalový oddiel, až do svojej 40-tky.
Môžem smelo povedať, že to bol „Pán“ futbalista. Teraz
v septembri oslávil 60 rokov.
K jeho životnému jubileu mu športovci z Liptovskej
Kokavy, ako aj ja osobne, prajeme pevné zdravie a
pohodu v jeho rodinnom živote.
Ján Malata

Futbal

Sezónna 1995 - 1996
Horný rad zľava: Jaroslav Pozor, Libor Porubän, Ivan Blahút, Tibor Šípka, Martin
Núdzik, Dušan Slivka, Milan Šuňavec,
Dolný rad zľava: Peter Šopor, Zdeno Miškovič, Milan Stolár, Jaro Porubän,
Miroslav Majstrák

Okrem A. mužstva sme prihlásili do súťaže aj
mužstvo žiakov. Mňa ako trénera teší, že sa vytvorila
dobrá partia, ktorá sa chce učiť a zdokonaľovať. V tejto
vekovej kategórii ide hlavne o to, aby sa deti naučili
futbalovým veciam, disciplíne a spolužitiu v kolektíve.
V tomto roku sme začali aj s výstavbou zavlažovania, ktoré by sme pri priaznivom počasí do konca roku
chceli dokončiť. Chceme sa poďakovať p. Vrbičanovi
Paľovi, ktorí sa na túto ﬁnančne náročnú prácu podujal.
Poďakovanie patrí aj všetkým činovníkom FO, ako aj
vám naším verným fanúšikom. Dúfam, že nám ostanete
naďalej verný.
Libor Porubän

Vážení športoví priatelia.
Dovoľte mi, aby som v mene svojom, ale hlavne v
mene FO poinformoval o činnosti nášho oddielu.
Úlohu, ktorú sme si v letnej prestávke stanovili, sme
zvládli. Káder A. mužstva ostal pohromade. V letnom
prestupovom termíne sme ho rozšírili o 6 hráčov (Šveda
L., Dorčiak M., Vozárik L., Kapitáň A., Kapitáň L. a Diabelko M.), aby sme mali alternatívy na každý post, keďže
nie vždy sú všetci hráči k dispozícii. Ako všetci vieme naša skupina nabrala v tejto sezóne kvalitu, keď z 5. ligy
vypadli štyri mužstvá. S očakávaním ako uspejeme v
konfrontácii týchto mužstiev sme vstúpili do nového ročníka. Dnes po odohratí 8. kola môžeme zhodnotiť, že naši
chlapci sa tejto výzve podriadili na výbornú. K dnešnému
dňu sú vedúcim mužstvom v 1.tr.OFZ, za čo im patrí
poďakovanie, ako aj trénerovi J. Pozorovi. Netreba však
zaspať na vavrínoch, ale treba pokračovať v nastolenom
trende, lebo sme len v 1/3 súťaže. Vieme o svojich
silných ale aj slabších stránkach, ktoré by sme chceli v - júl : pre daždivé počasie bez turistických aktivít,
budúcnosti odstraňovať. Musíme však zlepšiť prístup k - august : Tichá dolina, sedlo Závory, Jamnícka dolina,
tréningom aj keď vieme, že všetci máme aj osobné a - september: cyklotrasou cez Dovalovo, Svarín, Čerpracovné povinnosti. Tak chlapci hlavy hore, aby ste nám
vený kút a Hybe späť do Liptovskej Kokavy, túra
robili radosť ako doteraz.
Malou studenou dolinou cez Priečne sedlo, Sedielko,
Malý ľadový štít spät k Téryho chate.
(príspevok predsedu KKTL bol krátený z dôvodu
jeho dodania po uzávierke novín)

Turisti v lete

Zrnko múrosti
• Brankár Oldo Soukup bol vyhodnotený ako najlepší hráč už vo viacerých zápasoch 1. triedy OFZ

Nech každý, s kým sa stretneš, odchádza od teba
lepší a šťastnejší.
/Matka Tereza/
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Oznamy
Jeseň na cestách
Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke
teploty a zhoršené počasie prinášajú so sebou negatíva,
na ktoré by mal pripraviť každý účastník cestnej
premávky.
Vodiči by sa mali v nasledujúcich dňoch pripraviť
na častejšie hmly, dážď, príp. námrazu a s tým spojenú
mokrú a klzkú vozovku. Je veľmi dôležité v počasí, keď
sa hromadí voda na cestách, aby vodiči dodržiavali
predpísané rýchlosti, jazdu prispôsobili stavu a povahe
vozovky, ako aj poveternostným podmienkam. Pri
šoférovaní netreba zbytočne riskovať predbiehaním,
používať bezpečnostné pásy a plne sa venovať vedeniu
vozidla. Dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami,
aby bolo možné včas zareagovať a predísť kolíznym
situáciám.
V tomto období je na cestách zvýšený pohyb
poľnohospodárskych strojov, opatrní buďte najmä pri
ich predbiehaní. Pri poľnohospodárskych prácach často
dochádza aj k znečisteniu komunikácie od blata, rovnako
tak aj popadané lístie zvyšuje nebezpečenstvo šmyku.
V jesennom období sa v blízkosti cestných
komunikácií, najmä medzi obcami, vyskytuje množstvo
potulujúcej sa zveri. Zvýšené riziko stretu so zverou je
najmä v noci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť a aj
pozornosť vodičov znížená.

Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi
cestnej premávky, často si to však neuvedomujú. Preto
treba zvýšiť ostražitosť, predvídať, a vyhýbať sa
rizikovým úsekom ciest. Pri prechádzaní cez cestu je
potrebné používať vyznačené priechody. Odporúčame
radšej sa viac krát presvedčiť či je bezpečné cez cestu
prejsť. Týmto účastníkom cestnej premávky opätovne
pripomíname povinnosť zo zákona byť osvetlení a mať
na sebe viditeľne umiestnené reﬂexné prvky. Stále
evidujeme prípady, keď sa chodci a cyklisti, za zníženej
viditeľnosti, pohybujú po cestách bez reﬂexných prvkov,
príp. bez osvetlenia bicykla. Zrážka s vozidlom potom
často končí vážnymi zraneniami až smrťou. Cyklisti by
nemali preceňovať svoje schopnosti a zvážiť riziká, ktoré
im hrozia v súvislosti so zníženou viditeľnosťou a mokrou vozovkou.
Každý účastník premávky je podľa zákona povinný
dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Správať sa
disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej
bezpečnosť a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť
svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby
neohro-zil na živote a zdraví seba a ostatných a nespôsobil sebe a ostatným škody na majetku.
Vždy je lepšie prísť o pár minút neskôr, ako nikdy!!!
kpt. JUDr. Anna Poljaková
OR PZ Liptovský Mikuláš

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jesenná kampaň
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti Vám oznamuje,
že v čase od 10.10.2016 do 30.10.2016 bude v okrese
L.Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad
s denzitou pokladania – 25 vakcinačných dávok na
1 km2, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti
150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m.
Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo
hranatého tvaru, pevnej konzistencie.

Vo vnútri je uložená plastiková tobolka ( blister )
s viacjazyčnou potlačou „ Pozor vakcína proti besnote“.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom
zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a
z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na
vakcinačnú návnadu doporučujeme nedotýkať sa jej
a obmedziť voľný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia leteckej pokládky. Ak sa obsah blistra dostane na
ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak
sa dostane na sliznicu úst, nosa alebo oči človeka, je
potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
R.r.

Pokuty za voľne pohybujúcich sa psov
V mesiaci september 2016 bola uložená pokuta majiteľovi psa za priestupok nerešpektovania zákazu
voľného pohybu psov - Miroslav Petrík č.d.6 (pokuta bola uhradená).
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