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- Oznamy
Kokavský evanjelický spevokol sa pripravuje na vianočné vystúpenie

Vážení spoluobčania!
Aj keď nám príroda nenaznačuje, že sa začína zima,
kalendár nás presviedča o tom, že je tu december a s ním i
očakávané Vianoce. Čas pokoja, súdržnosti, rodinnej
pohody i uponáhľaných okamihov.
Z mnohých domácností sa šíria vanilkovo-orechové
vône, vône ihličia, okná kokavských domov zdobia
svetielka a vianočná výzdoba. Vianoce majú čarovnú silu
a moc a dobrý pocit znásobí spoločná večera, spomínanie, mnohé darčeky a prekvapené a spokojné deti.
Sú však aj rodiny, ktorým bude pri štedrej večeri
niekto blízky chýbať. Prázdne miesto v domácnosti sa
zdá byť práve na Vianoce prázdnejším. Nech sú v týchto
rodinách myšlienky na Ježišovo narodenie povzbudením a Ježiš nech zasadne v tej
chvíli medzi vás, na to prázdne
miesto pri stole. A verím, že
mnohí budeme počas
sviatkov bytostne cítiť
Jeho prítomnosť.
K Vianociam neodlučiteľne patrí rozlúčka so
„starým rokom" a očakávanie nasledujúceho. Na sklonku roku 2015 mi dovoľte, vážení

spoluobčania, poďakovať Vám všetkým, ktorí ste
pomáhali pri riešení problémov, spoluorganizovali
obecné spoločenské, kultúrne podujatia a športové akcie
a všetkým tým, ktorí ste prejavovali vzájomnú pomoc,
pochopenie a trpezlivosť.
Milí spoluobčania!
Z úprimného srdca Vám prajem príjemné a krásne
prežitie Vianoc a veľa zdravia, spokojnosti a šťastia
do roku 2016.
Ing. Július Porubän
starosta obce

Vezmi dnes sviečku
do dlaní,
zašepkaj tisíc želaní,
pozri sa hore do neba,
svieti tam hviezda pre teba.
V jej svetle svet sa ligoce,
prajem Vám krásne Vianoce.
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Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Október
- pokračovanie v prácach na čistiarni odpadových vôd
Liptovská Kokava - jej rozšírenie a modernizácia,
celkové preinvestované prostriedky z Enviromentálneho fondu a z obecného rozpočtu sú v roku 2015
celkom 82 000 €, dnes je nová ČOV už v prevádzke

kých bojovníkov na novoinštalovanú tabuľu bojov
v SNP na lúke Podbanské
- opakované podanie žiadosti o poskytnutie formou
podpory formou dotácie na zateplenie kultúrneho
domu a na výmenu okien a vonkajších dverí
- vybudovanie oplotenia medzi areálom bývalej ZDŠ
a obecným pozemkom, kde sú postavené obecné nájomné bytovky (predaj obecného pozemku cirkvi bol
na základe dohody presbyterstva ECAV a zástupcami obecného úradu)
- prevedenie asfaltérskych prác na časti miestnej
komunikácie na Krúhoch s úpravou krajníc cestnými
obrubníkmi, celková cena prác bola 36 000 €, práce
previedli Cestné stavby Liptovský Mikuláš

- účasť starostu obce na Valnom zhromaždení združenia
Čistý Liptov, príprava zmluvy na odvoz a likvidáciu
triedeného odpadu v súvislosti s novým zákonom
o odpadoch
- verejné obstarávanie na realizáciu úpravy časti miestnej komunikácie formou nových asfaltových povrchov v lokalite individuálnej bytovej výstavby na
Krúhoch
- následná ﬁnančná kontrola za I. polrok 2015 kontrolórom obce Ing. Jaroslavom Lehotským, ktorý na
obecnom zastupiteľstve podal správu s konštatovaním, že verejné prostriedky v obci boli vynaložené
v súlade so schváleným obecným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

November
- ukončenie prác na oprave strešného plášťa na Dome
smútku, ﬁrma GTP Stupka objekt kompletne prekryla
novým lepenkovým šindľom s výmenou poškodeného laťovania, dotácia vo výške z Úradu vlády vo
výške 11000 € bude zúčtovaná podľa právnych
predpisov v januári 2016

December
- ukončenie výmeny plynového potrubia a plynových
prípojok k rodinným domom ﬁrmou EKO KONŠTRUKTA s.r.o. Košice a SPP a.s. vrátane úpravy
terénu, podľa preberacieho protokolu konečné úpravy
terénu budú prevedené na jar budúceho roka (sadanie
zeminy po výkopoch), zároveň oznamujeme občanom, že všetky revízne správy týkajúce sa nových
plynových prípojok k ich rodinným domom sa nachádzajú na obecnom úrade
- schválenie rozpočtu na rok 2016
- schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Liptovská
- zmluva o poskytnutí ﬁnančnej dotácie z rozpočtu obce
Kokava za školský rok 2014-2015, schválenie Správy
pre Oblastný výbor Slovenského zboru protifašistic-
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o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku
2014-2015 a schválenie Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2015-2016
- schválenie VZN č. 5/2015 o nájme, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Liptovská Kokava
- odsúhlasenie pracovného návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Kokava

Roľnícke družstvo
Zrušenie mliečnych kvót na začiatku roka a skutočnosť, že krajiny z EU nemohli pre sankcie vyvážať mliečne výrobky do Ruska a preto sa tlačili s produkciou na náš
trh, zapríčinilo prepad nákupnej ceny mlieka. Koncom
roka sa vyhodnocuje množstvo mlieka na dojnicu v chovoch zaradených do kontroly úžitkovosti. S dojivosťou
8260 litrov na dojnicu sme znova skončili prví v okrese.
Na záver by som chcel všetkým popriať šťastné
a veselé vianočné sviatky a do nového roku veľa zdravia,
spokojnosti a rodinnej pohody.
Ing. Jaroslav Staroň
predseda RD

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Príde mi, ako keby to bolo len pred malou chvíľou,
keď prišla z obecného úradu požiadavka na príspevok do
posledných Kokavských aktualít roku 2014. No odvtedy
prešiel už takmer celý rok a je tu zasa vianočný čas a čas
bilancovania toho, čo sa nám podarilo urobiť a čo nás ešte
čaká.
Rok 2015 bol pre PSBU Liptovská Kokava rokom
dokončovania spracovania kalamity z mája 2014 a
hlavne rokom obnovy toho, čo po kalamite ostalo – holín.
K 30.11.2015 sme spracovali 23 611,00 m3 kalamitnej
hmoty. Bolo to hlavne v ťažšie prístupných lokalitách
Kotlovej, Páleníc a Dievockej. Dobrú prácu tu urobili
lanovky a tiež aj harwestor.

Formou uhadzovania haluziny
sme pre zalesňovanie v roku 2016
pripravili 85 ha holín. Na jar bolo
vysadených 128 050 ks a na jeseň 15 000 ks sadeníc
smreka obyčajného, jedle bielej, borovice lesnej,
smrekovca opadavého, javora horského a brezy
previsnutej. Ďalej bolo vyžínaním ošetrené 142,80 ha a
náterom pred ohryzom zverou 74,60 ha mladých
lesných porastov. Je to objem prác, ktorý štyri až päť
násobne presahuje rámec toho, čo by prislúchalo pre
PSBU na jeden rok pri normálnom hospodárení, bez
kalamít. Preto mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa
svojou prácou pričinili o tieto výsledky. V roku 2016
budú tieto úlohy viac ako dvojnásobné oproti roku 2015.
Dňa 27.11.2015 bola na urbárskej chate Pod
Plieškom odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 66.
výročia zaistenia Veliteľa II. Partizánskej brigády M.R.
Štefánika, gen. mjr. Viliama Žingora, ktorý bol neskôr dňa 18.12.1950 popravený. Viac je o tejto udalosti v
článku ZO SZPB.
Je tu čas Vianoc, sviatkov mieru a pokoja. Nákupné
strediská nám to oznamujú už najmenej dva mesiace.
Pre mňa sú však Vianoce vtedy, keď doma zasvieti
vianočný stromček a domovom sa šíri vôňa vianočného
pečiva, kokavského „kyseľa“ a opekancov a pri spoločnej štedrovečernej večeri sa zíde celá rodina. Preto mi
dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal šťastné a pokojné sviatky v rodinnom kruhu a do nového roku veľa
zdra-via a šťastia.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava

V hlbokom zármutku
sme sa dňa 11.12.2015
navždy rozlúčili
sveliteľom DHZ
a predsedom DHZO

Jaroslavom Majerom.
Svojou prácou a jej výsledkami zanechal po sebe
stopy aj v obci Liptovská
Kokava a na miestach, kde
ako veliteľ DHZ sprevádzal svoje družstvá
odhodlaných hasičov. Viac ako 17 rokov bol
veliteľom DHZ Liptovská Kokava, trénerom
mladých aj starších hasičov, svojimi odbornými
vedomosťami rád a pravidelne prispieval aj do
Kokavských aktualít. Za jeho prácu, pôsobenie v
DHZ a v obci Liptovská Kokava vyjadrujeme
uznanie a úprimné poďakovanie.
Česť jeho pamiatke!

R.r.
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Základná organizácia Slovenského zboru protifašistických bojovníkov
Spomienka na partizánskeho veliteľa
generálmajora Viliama Žingora
Dňa 27.novembra 2015 bola v Račkovej doline, na
bývalej urbárskej horárni Liptovskej Kokavy, odhalená
pamätná tabuľa venovaná k 65. výročiu popravy partizánskeho veliteľa generálmajora Viliama Žingora. Tejto
pietnej akcie sa zúčastnili pozostalí po Viliamovi Žingorovi, pozostalí po bývalom urbárskom horárovi Jánovi
Oravcovi, ako aj zástupcovia našej partizánskej obce,
urbariátu a členovia ZO SZPB v Liptovskej Kokave.

Pre oživenie pamäti staršej generácii, ale aj tým mladším približujeme život a prácu Viliama Žingora.
Narodil sa 30.7.1912 v Bystričke pri Martine a 18. 12.
1950 bol popravený v Bratislave.
Začiatkom augusta 1944 založil partizánsku skupinu
a výcvikový tábor v horách nad Bystričkou. Po spojení sa
zo skupinou Piotra Velička v Sklabini sa stal veliteľom
2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Po vojne bol
vyznamenaný Radom SNP I. triedy a bol menovaný za
jedného z hlavných predstaviteľov Zväzu slovenských
partizánov. V roku 1945 vstúpil do KSS, vo voľbách
1946 bol zvolený do Slovenskej národnej rady. Po
prevzatí moci komunistami otvorene hovoril o mnohých

faloš-ných partizánoch a nespokojný s politikou strany sa
postupne sťahoval z verejného života. V roku 1947 vystúpil z KSS, rezignoval na funkciu generálneho tajomníka
Zväzu slovenských partizánov. V marci 1948 bol pozbavený mandátu poslanca SNR a prišiel aj o miesto správcu
štátneho majetku v Petržalke. Bol perzekuovaný a často
musel meniť zamestnanie. Od roku 1948 žil s družkou
Elenou Lámošovou v Hlohovci. Po udaní od Lámošovej
otca, v ktorom odznelo, že Hlohovec sa stal centrom
protištátnej činnosti, bol Žingor označený za vodcu
skupiny pripravujúcej štátny prevrat a bol nútený opustiť
Hlohovec. Pri hľadaní náhradného pokojného bývania
prijal ponuku od svojho priateľa Vladislava Kováča
a utiahol sa do spomínanej Kokavskej horárne k Jánovi
Oravcovi. Na jeho vypátranie ŠtB nasadila viac agentov a
operáciu na likvidáciu údajnej protištátnej činnosti na
čele so Žingorom pomenovali „Turiec“. Operácia sa
začala 23. novembra 1949 a už na druhý deň sa ocitlo
v rukách ŠtB 35 osôb.K odhaleniu pobytu Žingora
dopomohol až agent pod krycím menom Teplice. Viliam
Žingor bol zatknutý 27.11.1949. V akcii Turiec bolo
zaistených ďalších 150 osôb. Medzi nimi bol aj urbársky
horár Ján Oravec z Liptovskej Kokavy, u ktorého Žingor
býval. Pre Oravca to bolo nespočetné množstvo tvrdých
vypočúvaní a nakoniec odsúdenie na 5 ročné väzenie do
najtvrdšieho väzenského režimu Jáchymov. Jáchymovské uránové doly sa týmto podpísali aj na jeho zdravotnom stave, keď s podlomeným zdravím v roku 1980
zomrel.
Viliam Žingor bol v roku 1950 obvinený z rozvratnej
protištátnej činnosti a bol odsúdený na trest smrti.
Popravený bol obesením 18. decembra 1950 v Bratislave.
Čiastočne bol v roku 1968 rehabilitovaný na Krajskom
súde v Banskej Bystrici. O úplnej rehabilitácii na
politickej i občianskej úrovni však môžeme hovoriť až po
novembri 1989.
Emília Fronková
tajomníčka ZO SZPB

Spomíname
Uplynulo 6 rokov, ako nás opustil náš
rodák, partizán, prieskumník oddielu
Vysoké Tatry pplk.v.z. Daniel Vrbičan.
Bol činorodým odbojárom, organizátorom každoročných osláv SNP na
Podbansku. Aktívne sa podieľal na vybudovaní a udržiavaní 52 pomníkov a pamätných tabúľ padlých partizánov v
oblasti Horného Liptova a Vysokých
Tatier, ako aj pri realizácii ústredného pamätného miesta
na Podbansku. Ako dlhoročný predseda historickodokumentačnej komisie pri obl,výbore v Poprade dbal o
to, aby myšlienky SNP boli blízke aj povojnovej

generácii, o čom svedčia jeho štyri knihy s tematikou
SNP,16 panelová putovná výstava o SNP, účinkovanie v
štyroch dokumentárnych ﬁlmoch s tematikou SNP a
nespočetné množstvo besied s mladou generáciou.
Za jeho nezištnú pomoc našim občanom, bývalým
partizánom a našej obci hlavne pri plynoﬁkácii, mu bol
udelený v roku 2000 titul „Čestný občan Liptovskej
Kokavy“.
S úctou a vďakou si na nášho rodáka spomíname pri
jeho nedožitých 90.narodenín. Pripája sa aj široká
verejnosť Horného Liptova a mesta Poprad.
Emília Fronková
tajomníčka ZO SZPB
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Školské okienko
"Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku,
či koníčka medového, či koláčka makového, veď ti
strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.“

zapisovali do kalendára, aké bolo v ten deň počasie.
Verili tomu, že podľa toho bude počasie v budúcom
roku. Ak v tretí deň po Lucii pršalo alebo snežilo, marec
mal byť daždivý. Ak napríklad v piaty deň svietilo slnko,
máj nasledujúceho roka bude slnečný a teplý.
V rámci regionálnej výchovy sme so žiačkami našej
školy nacvičili pásmo zvykov. Na svätú Luciu sa naše
dievčatá obliekli do bielych plachiet, zobrali si husacie
krídla a vymietli kúty od zlých síl vo svojich triedach,
v MŠ, na obecnom úrade a Pozemkovom spoločenstve
bývalých urbarialistov v Lipt. Kokave. Zaspievali koledy a zavinšovali všetkým hojného Božieho požehnania.

Mikuláš, Dedo Mráz, Papá Noel či Santa Claus.
Každý, bez rozdielu veku, miluje starého pána s dlhou
bielou bradou a červenou čapicou na hlave. Nie je totiž
nič krajšie, ako obdarovať a byť obdarovaný. Najväčšia
radosť, ktorú môžu rodičia prežiť, je vtedy, keď vidia
radosť v detských očiach a vzrušenie pri rozbaľovaní
darčekov. Takúto radosť sme videli v očkách našich detí
aj my - učitelia, keď 4. decembra navštívil našu školu
Mikuláš s darčekmi. Deti mu zaspievali pesničky a
zarecitovali básničky. Domov odchádzali spokojné, lebo Dobrý večer Vám vinšujeme!
každé dieťa dostalo od Mikuláša balíček so sladkosťami. Hojného požehnania, gazda a gazdiná,
hojného požehnania, celá rodina.
Navštívili sme Váš dom,
aby sme dali bosorkám zbohom.
Vymietam izbicu, každý kút,
aby ste od bosoriek mali kľud.

Lucia celá v bielom, očistí ťa perom.
Zlé sily vyženie a dobro do domu prinesie.
Keď Váš dom choroba obchádza,
nešťastie a smútok navždy s ňou odchádza
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
Ja Vám dávam svetielko, čo vás ochráni,
aby ste vstávali rovnými nohami.
Dávam Vám jabĺčko i oriešok,
aby
ste mali všetkého plný miešok.
V minulosti sa trinásteho decembra Slovensko
pravidelne menilo na oblasť najsilnejších tradícii. Ako to Ja Vám dám medovník maličký,
u nás vyzeralo pred mnohými rokmi? U našich predkov čo piekli moje šikovné ručičky.
bola Lucia najväčšia bosorka. Ľudia verili na strigy, len
sa o nich nesmelo hovoriť. Strigy boli ženy, ktoré mali My všetky Lucky z kokavskej školy, čo sme u Vás boli,
isté schopnosti, vedeli liečiť, predpovedať či dokonca želáme vám požehnané vianočné sviatky.
urieknuť, a preto nebolo dobré si ich pohnevať. Dni od
Lucie do Vianoc sa preto volali aj strídžie dni. V každej
dedine sa zopár dievčat oblieklo do bieleho oblečenia
alebo sa aspoň zahalili do plachty tejto farby. Tvár si
zamaskovali múkou a do rúk si vzali husacie pero alebo
krídlo.
Potom chodili od domu k domu, kde odriekavali
naučené zaklínadlá a vyháňali z príbytkov zlé sily.
V tento deň si ľudia nemohli medzi sebou nič požičiavať
a na návštevy mohli chodiť iba muži. Tradície boli
spájané aj s hľadaním ženícha. Písanie mužských mien
na dvanásť lístočkov sa uchovalo až po dnes a
prechováva sa najmä u malých dievčat. Gazdovia robili
cesnakom kríž na dvere maštale, aby sa strigy nedostali k
dobytku.
Od Lucie do Vianoc predstavoval každý jeden deň
Mgr. Mária Díková
jeden mesiac v nasledujúcom roku. Ľudia si starostlivo
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Narodili sa

Jubilanti
V mesiacoch október - december 2015 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Mária Bartková č.d. 194
- Anna Nudzíková č.d. 84
70 rokov:
- JUDr. Vladimír Fáber č.d.181
75 rokov:
- Ivan Porubän č.d. 379
- Ján Malata č.d.195
- Mária Šuňavcová č.d.252
- Ján Majstrák č.d. 18
- Emília Lehotská č.d. 25
80 rokov:
- Mária Porubänová č.d. 171
- Božena Šuňavcová č.d. 51
- Milan Tarageľ č.d. 190
- Oľga Petríková č.d. 204
90 rokov:
- Ján Šuňavec č.d.417
Želáme Vám zdravie, šťastie, nech ho láska prepletá
a nech stále mocnie, rastie kruh priateľov vôkol Vás
presne takých, ako treba.
Praje obecné zastupiteľstvo.

Niečo pre gazdinky
BOBAĽKY
Suroviny: cesto: 1 kgmúka hladká, 5 dl mlieko, 1 ks vajce,
olej, soľ, kvások: 2 dl mlieko,1 ČL cukor kryštálový droždie /
kvasnice, ďalej mak mletý, med, bryndza, tvaroh, orechy
vlašské (mleté)kapusta (kyslá), slanina.
Postup: Pripravíme klasické kysnuté cesto. Z droždia, trocha
mlieka, soli a cukru urobíme kvások a necháme vykysnúť.
Vykysnutý kvások pridáme do surovín na cesto, vypracujeme
a necháme vykysnúť. Hotové cesto pokrájame na malé
bochníčky, z ktorých urobíme valčeky asi 1 cm hrubé a
pokrájame ich na 1 cm kúsky. Tie dáme na plech a vo vyhriatej
rúre upečieme do zlata.
Makové: Pred podávaním opekance vhodíme do vriacej vody
(alebo mlieka) a hneď (naozaj chvíľka, čo prevrú alebo vyjdú
na povrch, nie sú dobré, ak veľa nasiaknu) ich vyberáme.
Alebo ich len zaparíme. Polejeme roztopeným maslom,
posypeme makom, cukrom, kto nedal do cesta hrozienka posype nahriatymi hrozienkami, polejeme roztopeným
medom a podávame.
Tvarohové: To isté - zaparíme alebo obvaríme, roztopené
teplé maslo, tvaroh, hrozienka, cukor, med.
Bryndzové: Zapariť alebo obvariť, bryndza a roztopené teplé
maslo. Môžu byť aj mleté orechy (pomlieť trošku na hrubšie)
+ maslo + cukor + med.
Bobáľky sú veľmi chutné aj s kyslou kapustou. Na zaparené
bobaľky dáme podusenú kyslú kapustu a posypeme
slaninovými oškvarkami.
(prevzaté z internetu)

za obdobie júl - december 2015 sa narodili tieto deti:
-

Marek Strnisko č.d. 36
Tomáš Beluš č.d. 96
Barbora Barteková č.d. 50
Sintia Ambrózová č.d. 469
Tomáš Droppa č.d. 208
Júlia Hublart č.d. 505

Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa
úsmevom malého dieťatka. To nie je rozprávka, to je už
život sám, nech veľa šťastia prinesie i vám.

Opustili nás
- MVDr. Ján Choma č.d. 154
- Jaroslav Majer č.d. 293
Život je ako ruža stolistá,
obšťastní,
očarí,
ale často i zraní...
Rozpis evanjelických a.v. služieb Božích počas
Vianočných sviatkov roku Pána 2015
Štedrý večer, 24.12.2015
17:00 – Štedrovečerné služby Božie
1.slávnosť Vianočná
narodenie Krista Pána, 25.12.2015
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
2.slávnosť Vianočná
pamiatka mučeníka Štefana, 26.12.2015
09:00 – Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Nedeľa po Vianociach, 27.12.2015
09:00 – Služby Božie
Silvester – záver občianskeho roka, 31.12.2015
17:00 – Služby Božie na záver občianskeho roka 2015
23:50 – Rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roka
2016 pred kostolom
Nový rok, 1.1.2016
10:00 – Slávnostné novoročné služby Božie
Nedeľa po Novom roku, 3.1.2016
08:30 – Služby Božie
Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6.1.2016
09:00 – Služby Božie
!!! Zmena rozpisu služieb Božích vyhradená !!!
Radostné a pokojné Vianočné sviatky, naplnené prítomnosťou narodeného Mesiáša, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista, v celom nastávajúcom roku 2016 hojnosť všetkých
duchovných aj telesných darov Vám praje predsedníctvo
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava.
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Podujatie "Pri kokavských piesňach" očami hlavnej
organizátorky Janky Záborskej a jeho účastníčky
Jaroslavy Oravcovej
Už sa jaseň blíži pomaličky
Už sa jaseň blíži pomaličky,
drobnuo lístia padá do vodičky.
//: Drobnuo lístia padá, vodu múti,
ako sa ten šuhaj za mnou rmúti.://
Vzau by ťa dioučatko, ale načo,
keď si takuo maluo a ledačo,
//: nevieš kravy dojiť ani mútiť,
ani mi košieľku nevieš ušiť.://
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Želmíra Jurčová, Jaroslava Oravcová, Margita Devečková, Božena Ďurišová, Betka Oravcová, Svetlanka
Porubänová, Ján Záborský, Irena Vrbičanová, Zuzana
Halušková, Viera Hečlová, Želmíra Bartošová, Alena
Vrbičanová, Emília Fronková, Ružena Fronková,
Zuzana Klotáková, Stanislava Schencková, Anna
Compľová, Jaroslav Gajdoš, Jaroslav Kováč, Milan
Šuňavec, Iveta Šimunková, Matúš Záborský a ľudová
hudba Vŕbového prútia, folklórny súbor Vŕbové prútie z
Liptovského Mikuláša.
Ďakujem, Mgr .Janka Záborská

Ani mi košieľku neozváraš,
ani sa len so mnou nesováraš,
• Cezpoľný beh
//: líhaš do postele, aj to krížom,
či to tak líhajú s mladým mužom.://
Niekedy sa nám zacnie. Po domove. Po trávnatom
dvore, kde stará hruška sladko šušká svoju vernosť zemi.
Zacnie sa nám po pesničke. Po oknách zastretých muškátmi a po pesničke pri káve. Lebo len z maminej kvietkovanej tácky káva vonia kávou. A pesničky sa lejú, až kým
oblohu neprikryje mamina zástera. Koľko len takýchto
pokladov je ukrytých v kokavských kuchyniach! No kde
inde sa viacej spieva?
Stačil iba malý podnet od pána Ladislava Bernátha,
ústretovosť a podpora Obecného úradu v Liptovskej
Kokave, ochota spolupráce s folklórnym súborom Vŕbové prútie z Liptovského Mikuláša a obrovské nadšenie
spevavých Kokavcov. Potom už bolo treba iba zabezpečiť pár „drobností“ – napísať scenár, párkrát sa
stretnúť, vytlačiť plagáty a programy, nachystať scénu,
slávnostne sa naladiť a obliecť do krojov.
24.októbra 2015 sme sa stretli na posedení pri kokavských piesňach s názvom „Už sa jaseň blíži pomaličky“.
Odzneli piesne žartovné i vážne, regrútske i lyrické. Vŕbové prútie nás roztancovalo, ľudová rozprávačka Božka Ďurišová nás rozosmiala, pri krásnych spevoch a slovách sa v nejednom oku zaligotala slza.
Ťažko sa tejto vody nenapiť! Zo studničky plnej lásky! A nájdeš ju ľahučko. Horou ako dušou prechodíš, za
kroviskami srditého malinčia plaziaci sa chodník nájdeš a
tu zaraz za zeleného prítmia tichulinko zurká studien-ka.
Schúlená, bárs väčšia od dlane. Netreba ti hrnčeka. Privri
oči a pi. Tu kdesi spí tvoja dedina, chodník, ktorým si
chodieval k svojej láske. Popamäti. Tu kdesi šumí starý
strom, z ktorého si si vyklepával píšťalku v hniezde
svojho detstva. Tu kdesi voňajú ruže...
Tu je to miesto. Kokavienka.

Hľa, pieseň vysoko podkasaná...
... má chuť rozdávať z lásky ako z pramenitej vody
a čarovať na tvárach úsmevy.
V jeden sobotný októbrový podvečer sa jemnými
tónmi huslí tejto nádhernej kokavskej piesne
rozozvučal náš kultúrny dom. S myšlienkou oživiť staré
ľudové piesne z Liptovskej Kokavy prišla pani Mgr.
Janka Záborská, naša rodáčka, ktorá v súčasnosti pôsobí
v Liptovskom Mikuláši na Evanjelickej spojenej škole
ako zástupkyňa riaditeľa. V spolupráci s mikulášskym
folklórnym súborom Vŕbové prútie pod vedením pána
Ladislava Bernátha, ľudovou hudbou pod sláčikovou
taktovkou Matúša Záborského a kokavskými žienkami
– pamätníčkami či mladšou generáciou prezentovala
pásmo ľudových piesní, tancov, hovoreného slova.

Zaznelo množstvo piesní v sprievode ľudovej hudby, v
sólovej či skupinovej podobe, ženskom, mužskom či
detskom prevedení. Piesne boli popretkávané tancami,
nielen kokavskými, ale folklórny súbor nám ponúkol aj
tie známe važecké a východnianske, oživením bolo aj
ľudové rozprávačské umenie. Veríme, že sa nám
spoločne podaril zámer vniesť do našej obce kúsok
tradície našich starých rodičov, starším oživiť
spomienky a tým mladším ukázať čaro ľudovej piesne.
PaedDr. Jaroslava Oravcová
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Tradičné stretnutie jubilantov
Dňa 28.10.2015 boli na obecný úrad pri príležitosti
mesiaca úcty k starším tradične pozvaní naši jubilanti,
ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea.
Zo 43 pozvaných sa na príjemnom posedení zúčastnilo 29
občanov, traja sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov.
Starosta obce Ing. Július Porubän poinformoval
prítomných o dianí v obci za rok 2015 a o plánoch do
budúceho obdobia. Našich jubilantov prišli okrem
pracovníkov a poslancov obecného úradu pozdraviť aj
žiaci zo Základnej školy s materskou školou, ktoré
stretnutie spríjemnili milým programom.
Medzi jubilantmi bol aj 75-ročný Ján Malata, náš stály
dopisovateľ do rubriky Z histórie kokavského futbalu,
ktorému touto cestou ďakujeme za spoluprácu
v roku 2015.
R.r.

Jednota dôchodcov Slovenska
Dňa 18.decembra usporiadal výbor Základnej
organizácie JDS vianočné posedenie pri kapustnici. Viac
ako 30 našich členov prišli pozdraviť aj starosta obce Ing.
Július Porubän a predseda Roľníckeho družstva Ing.
Jaroslav Staroň. Vo svojich príhovoroch zhodnotili
výsledky obce a družstva za rok 2015 a predostreli svoje
plány na budúci rok.

Členky výboru na príjemnom posedení nezabudli na
oslávencov - jubilantov v roku 2015, ktorým odovzdali
malé darčeky.
Všetkým naším občanom prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších
a šťastný a požehnaný nový rok 2016.
Eva Porubänová
predsedníčka ZO JDS
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Futbal

Z histórie kokavského futbalu
Vážení športoví priatelia !
Na sklonku roka 2015, by som sa Vám chcel prihovoriť
hlavne tým mladším, ako sa futbalový oddiel „Klub“
rozvíjal a začal vôbec existovať. Futbalové začiatky v
rokoch 1947, keď bol v obci založený futbalový klub, boli
na uvedenú dobu dosť zložité a ťažké. Mladí chlapci chceli
hrať futbal, no nebolo kde.
Prvé ihrisko bolo „ Pod Brehom „ na sútoku Belej a
Mlynice. Naši mladí chlapci zo začiatku hrali len
priateľské stretnutia zo susednými obcami - Pribylina,
Vavrišovo.
Po roku 1947, keď bol v obci založený a schválený
futbalový klub uvedené ihrisko „Pod Brehom“, bolo
zaplavené riekou Belá, ktorej koryto bolo 3 - 4 krát väčšie
ako je teraz. Aby sa futbalový oddiel mohol prihlásiť do
pravidelnej súťaže, museli sme vybudovať ihrisko, kde sa
budú hrávať súťažné futbalové stretnutia. Preto bolo na
uvedené pomery v tej dobe urobené brigádnicky ihrisko na
Tehlovni - priestor tunajšieho JRD, zároveň postupne boli
urobené šatne, aby sa hráči mali kde
prezliecť. V skutočnosti to bola
drevená budova bez zaskle-ných
okien a hráči po futbalovom
stretnutí mohli sa osviežiť, umyť na
potôčiku - jarku, ktorý tečie popri
JRD aj do dnes. Uvedené ihrisko
slúžilo futbalistom až do založenia
celoobecného JRD do roku 1958.
Rok 1958 patrí do dejín obce
Kokavy. Vtedy bolo založenie
celoobecného JRD ako aj vybudovanie športového stánku v rokoch
1958 - 1960 na Ivankovách, myslím
tým dnešné futbalové ihrisko.
Postupne pribudla tribúna, šatne,
ktoré slúžia futbalu aj dnes. Veľkú
zásluhu mal na uvedenú dobu
Bartoš Martin, predseda JRD. Keď
spomínam dejiny kokavského futbalu nemôžem
nespomenúť priaznivcov funkcionárov, ktorí sa značnou
mierou pričinili o dianie a činnosť športového klubu v

uvedených rokoch. Spomeniem aspoň niektorých:
Klasovitý Ján - učiteľ ZŠ, Vrbičan Eugen, Jančuška
Miloš, Porubän Ján, Porubän Július, Nemsila Ján,
Vrbičan Miloš, Malata Ján, Šuňavec Milan ako aj ďalší
nemenovaní.
Na záver môjho príhovoru k Vám uverejňujem
fotograﬁu hráčov - futbalistov, ktorí sa na samom
začiatku nášho futbalového diania pričinili o vznik a
rozvoj futbalu.
Na uvedenej fotograﬁi je aj jeden nekokavec okrem
Jána Klasovitého – brankár zo susednej obce Pribylina Pozor Miloš.
Na uvedeného futbalistu si ako žiak spomínam, keď
sme boli na futbale, tak sme mladí chlapci fandili a
zborovo hlásali “Či je leto, či je zima Milo Pozor chytá
príma“.
Na záver môjho príhovoru Vám všetkým, ktorí čítate
dejiny kokavského futbalu prajem radostné prežitie
Vianočných sviatkov a hodne zdravia v Novom roku.
Ján Malata

• Roky 1948 – 1949
Zľava: Tarageľ Martin, Ambróz Milan, Šeďo Miloš, Oravec Cyril,
Fronko Daniel, Klasovitý Ján, Jurčo Štefan, Ambróz Eugen, Vrbičan
Eugen, Porubän Ladislav, Porubän Július, Pozor Miloš – brankár.

Tenisový turnaj Liptovská Kokava - 1.ročník
Začiatkom leta sa kokavskí tenisoví
nadšenci rozhodli zorganizovať 1.ročník tenisového turnaj. Do súťaže sa
mohol prihlásiť do začiatku júla ktokoľvek. Osem súťažiacich napokon meralo
svoje tenisové zručnosti v mesiacoch
júl až október, kedy sa hrali zápasy každý s každým (2 zápasy sa neodohrali,
kvôli nepriaznivému počasiu). Súťažiaci odohrali zápasy na multifunkčnom
ihrisku v Liptovskej Kokave.

Umiestnenie:
1.miesto: Peter Vrbičan
7 výhier
2.miesto: Slavomír Porubän 5 výhier, 2 prehry
3.miesto: Július Porubän
5 výhier, 2 prehry
Na ďalších miestach sa umiestnili Miloš Choma, Tibor Šuňavec, Igor Mitrenga, Libor Porubän
a Ivan Šuňavec.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
zúčastnili a pomohli s organizovaním turnaja.
• Zástupca starostu Peter Vrbičan počas víťazného
zápasu so starostom obce

KOKAVSKÉ AKTUALITY 4/2015
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Turisti v jeseni
Posledný štvrťrok v roku začali turisti túrou zo
Sliezskeho domu na Poľský hrebeň. Chceli vyjsť aj na
Východnú Vysokú 2428 m.n.m., ale bola tam silná
víchrica, preto prešli Prielomom 2240m.n.m (sedlo) do
Veľkej Studenej doliny. Cieľ na konci tejto doliny je
Hrebienok. Bola to celkom náročná dlhá túra.
O týždeň bola naplánovaná dvojdenná akcia do
Červeného Kláštora. Je to obec nazvaná podľa známeho
kláštora. V piatok (9.10.) počas cestovania pršalo, ale v
sobotu a nedeľu bolo celkom solídne počasie, také
chladnejšie jesenné počasie. V sobotu splavili na pltiach
goralov z Červeného Kláštora prielom Dunajca, čo je
hraničná rieka s Poľskom. Stále sa pohybovali v
Pieninskom národnom parku. Rieku Dunajec krášlia
obrovské skalné bralá. Známe sú pohľady z Červeného
kláštora na končiare Troch korún a očarujúca je aj tiež na
poľskej strane vrchol Sokolice. Z cieľa cesty sa vrátili
všetci bez rozdielu veku a pohlavia na bicykloch
náučným chodníkom z Lesnice späť do Červeného
Kláštora (cca 9km). Je to chodník nad riekou Dunajec. Po
obede si podvečer pozreli Červený kláštor. Kláštor je
nazvaný podľa chrakteristickej červenej farby. Známy je
mníchom Cypriánom, ktorý bol bájnym letcom a
botanikom. V nedeľu ešte uskutočnili túru na poľskej
strane Dunajca. Vystúpili na Tri koruny, odiaľ je
nádherný rozhľad na Červený Kláštor, ale aj poľskú
stranu chránenej prírodnej rezervácie. O akcii by sa dala
napísať zaujímavá poviedka, účastníci mali veľa
rôznorodých zážitkov a vládla až na maličkosti s obedom
celková spokojnosť.
O dva týždne (25.10.) malá skupina vyšla do
Jamníckej doliny, kde napílili dreva pri „svojej“ kolibe.
Urobili celkovú údržbu a vyčistili jej okolie. Za chladného, ale slnečného počasia zistili, čo už vedeli, že toto
miesto je veľmi obľúbené a majú ho podľa množstva
odpadkov radi aj „tiež“ turisti.
O týždeň v sobotu (31.10.) za nádherného jesenného
slnečného počasia si zas urobili „klasiku“- výstup na
Kriváň. O týždeň druhú novembrovú nedeľu /8.11./si zas
„vytrvalci“ urobili aj za zamračenej oblohy a vetra
vychádzku do kokavskej Jamnickej doliny.
Koncom novembra v sobotu 28.11. turisti mali svoju
výročnú schôdzu, kde si pripomenuli aj okrúhle výročia
narodenín dvoch svojich členov. Na stretnutí vládla
priateľská atmosféra aj pri speve a gitare Igora Ivanku.
Atmosféru na chate v lese umocňoval romanticky padajúci prvý sneh.
V súčasnom období už turisti čakajú na poriadnu
nádielku snehu. Mohli by pripravovať bežecké trate,
ktoré majú už svoj zvuk v širokom okolí. V spolupráci s
obecným úradom a miestnym urbariátom pripravujú tiež
prepojenie bežeckých tratí zo Sekaniska cez les na Diely
(strmá cesta cez Dolinku toto nikdy pre bežkárov
neumožňovala). Vznikne tak veľká variabilita tratí pre
všetky vekové kategórie. Dva prevádzkyschopné snežné
skútre dávajú predpoklad pokračovať v začatej tradície

pripravovať pre milovníkov lyžovania zimné zážitky
v našej „rozprávkovej krajine.“

• Brigády na prieseku lyžiarskej bežeckej trate sa zúčastnili
zľava Peter Vrbičan, Milan Bačík, Ing. Ľubomír Rúčka, Ján Fronko
a Ing. Ivan Jurčo

Veríme, že ešte do vianočných sviatkov pokryje našu
krajinu „perinbaba“ snehom, aby blížiace sa sviatky
mali svoju pravú zimnú atmosféru. Prajeme Vám
príjemné vianočné sviatky v rodinnom kruhu v dobrom
zdraví a šťastný rok 2016.
Ing. Ľubomír Rúčka
predseda Klubu kokavských turistov a lyžiarov

TSC Amsterdam Marathon
V nedeľu 18.10. 2015 sa v Amsterdame stretli maratónci z celého sveta už na 40-tom ročníku tohto
podujatia, aby absolvovali svoju bežeckú výzvu v podobe 42,2 km dlhej trate.
Napriek zranenému kolenu a nedostatku tréningových kilometrov som neodolal ani ja a tak som ráno
o 9:30 stál spolu s asi 16 000 ďalšími bežcami na tartane
miestneho olympijského štadióna. Počasie pre tatranca
tak akurát - asi 5 stupňov a mierne mrholenie bolo pre
mňa stále prijateľnejšie ako bežať v nejakej horúčave.
Môj v poradí piaty maratón ma však poriadne
preveril, pretože výpadok tréningu som začal cítiť už po
30-tom kilometri. Tak ťažkých posledných 10 km som
veru ešte nebežal a chcelo to poriadne sebazaprenie dobehnúť. Nakoniec v čase 3:44:18 sa to nejako podarilo,
ale bolelo to príšerne. Noha našťastie vydržala, no viem,
že prípravu pred ďalším štartom už určite nepodcením.

P.V.
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Futbalový oddiel
Dovoľte mi, aby som v mene
svojom, ale hlavne v mene FO spolu s
trénerom A. mužstva p. Pozorom
Jaroslavom zhodnotili účinkovanie nášho mužstva v roku
2015.
Ako nováčik I. triedy LFZ
Liptovský Mikuláš sme skončili na
krásnom druhom mieste. Jesenná časť
nám ukázala, že naše mužstvo je konkurencii schopné hrať vyrovnané zápasy s
mužstvami z nášho regiónu.
V dejinách nášho FO a účinkovaní v I. triede nemala
obec Liptovská Kokava po jesennej časti nikdy toľko
bodov, ako v tomto roku. Sme radi, že máme perspektívne a súdržné mužstvo, ktoré sa vie na ihrisku
zomknúť a bojovať o dobrý výsledok. Teší nás, že v
kabíne panuje priateľská atmosféra, ktorá sa prenáša aj
do života mimo diania na ihrisku. Dobrá partia, ktorá má
jasný cieľ robiť dobré meno sebe, obci a prinášať radosť
nám priaznivcom futbalu. Vieme aj o našich nedostatkoch, ktoré chceme poctivým prístupom v tréningoch
odstraňovať. Chceme v tejto načatej práci pokračovať a
pohybovať sa v horných priečkach tabuľky.
Táto načatá práca a umiestnenie nášho A. mužstva
neostali nepovšimnuté na futbalovom zväze a celom
našom regióne. LFZ organizuje každoročne na záver
roka anketu „ jedenástka roka, najlepší hráč a tréner roka
„ . Hlasovania sa zúčastnili tréneri všetkých družstiev
okresných súťaží. S radosťou môžeme skonštatovať, že
do jedenástky roka sa dostali aj naši hráči: Oldřich
Soukup - brankár, Tomáš Jurčo - obranca a Michal

• A mužstvo pred domácim zápasom s Kvačanmi, ktorý sme vyhrali 4 : 0

Šuňavec - záložník. Trénerom roka sa stal náš tréner p.
Pozor Jaroslav, ktorý viedol aj výber okresu proti
účastníkovi III. ligy mužstva Štiavnica, ktoré sa
odohralo na umelej tráve v Ružomberku s výsledkom
2:1 pre Štiavnicu. Po zápase usporiadal LFZ posedenie v
hoteli Hrabovo, kde boli aktéri tohto exhibičného zápasu
ocenení. Hráči dostali dresy s menom a logom LFZ. K
tomu aj pamätné plakety. Sponzori súťaží LFZ
vyhodnotili najlepších hráčov tohto zápasu. Za
Štiavnicu – Dzuriak a za výber náš Šuňavec Michal.
Tieto ocenenia našich chlapcov a trénera posunuli našu
obec do povedomia futbalovej verejnosti. Ocenením
hráčom, ako aj trénerovi srdečne gratulujeme k tomuto
športovému úspechu.
Poďakovanie patrí však aj ostatným hráčom, ktorí
robili radosť nám fanúšikom futbalu počas celého roka.
Tak isto chcem poďakovať všetkým , ktorí sa podieľali
na činnosti FO. Trénerovi p. J. Pozorovi, I. Blahútovi, J.
Majzlíkovi, I. Janekovej, M. Porubänovi, M. Tarageľovi, I. Šuňavcovi, J. Porubänovi, M. Pelachovi
a v neposlednom rade vám fanúšikom. Poďakovanie
patrí OcÚ L. Kokava, RD L. Kokava, Urbariátu L.
Kokava aj sponzorom Pavol a Peter Vrbičan, J. Rúčka,
M. Šuňavec a I. Šuňavec.
Na záver môjho príspevku vám chcem všetkým
popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2016, aby sme v zdraví a šťastí mohli
o rok skonštatovať, že bol taký úspešný ako rok 2015
k čomu vám chceme prispieť aj mi futbalisti.
Libor Porubän
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OZNAMY
Divadelný krúžok
a tanečný súbor
Mnohí občania si všimli, že členovia divadelného krúžku po tanečnom vystúpení na plese rady
rodičov pokračovali aj ďalej v nácvikoch nových
tanečných choreograﬁí. Prvé verejné vystúpenie sme
mali v septembri na Kokavských trhoch. Ďalej v
priebehu mesiacov september a október sme
dotvárali slávnostnú atmosféru na štyroch svadbách.
Docvičili sme aj Kokavské čepčenie a tiež tance pre
mladomanželské páry.
V súčastnosti prebieha nácvik divadelnej hry s
názvom Mrázik. Možno sa to niekomu zdá ako
jedno vystúpenie pre Kokavské publikum, no nie je
to celkom pravda. Nie je to len o vystúpení. Je to aj o
tvarovaní mládeže, rastu ich intelektu, tvorbe vzťahu
k umeniu, ku kolektívu, vzťahu k spoločnému dielu.
To nie je len jedno vystúpenie. To je celoročná práca,
kde sa cibrí ako pamäť, tak aj pohybová kultúra,
spôsob myslenia, vystupovania a komunikácie.
S týmto zámerom sme sa teda rozhodli pokračovať v tradícii Marušky Magálovej, ktorá vrátila divadlo do našej obce.
Pripravované divadelné predstavenie

Liptovská Kokava vo fotograﬁi
Výstava fotograﬁí z našej obce pod názvom
Liptovská Kokava a okolie vo fotograﬁi, bude mať
v roku 2016 svoje pokračovanie a veríme, že aj
tradíciu. Témy na nasledujúci ročník boli určené na
neformálnej besede fotografov.
1.téma - História Liptovskej Kokavy vo fotograﬁi
(archívne, staré fotograﬁe)
2.téma - Život v našej obci (súčasnosť)
Podmienky výstavy a súťaže na rok 2016 budú
oznámené v najbližšom čísle Kokavských aktualít,
staré historické fotograﬁe môžu občania priniesť na
obecný úrad už od nového roku 2016.
Tieto budú oskenované a vrátené majiteľom.
R.r.

Oznam
Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu bude vo štvrtok 31.12.2015
v obvyklom dopoludňajšom čase.

Mrázik

chceme odohrať dňa
27.12.2015 (nedeľa) o 17:00 hod.
Týmto Vás všetkých srdečne pozývame.
V hlavných úlohách sa vám predstavia: Julka
Činčuráková, Erik Majer, Petra Kočtúchová, Peter
Petrík, Romana Porubänová, Nina Magálová,
Martina Taragelová, Lucia Žišková, Daniela
Požgaiová, Natália Fronková, Svetlana Porubänová,
Veronika Šípková, Terezka Oravcová, Bibka Grunvaldská, Viktória Grunvaldská.
scenár: Ján Jurčo
réžia: Nika Porubänová
Ing. Ján Jurčo
vedúci divadelného a tanečného súboru

Čierna stránka obce
Pokuty za voľne pohybujúcich sa psov:
V mesiaci december 2015 bola uložená pokuta
majiteľovi psa Dušanovi Grunvaldskému č.d. 47 na
základe nedodržania Zákona č. 282/2002 Zb, § 7 ods.
2 písmeno b/ a e/ vo výške 33 €. Majiteľ psa sa
dopustil priestupku nerešpektovania zákazu voľného
pohybu psa a nezabránil tomu, aby pes útočil alebo
iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.
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