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XIX.

JANUÁR - FEBRUÁR - MAREC 2017

V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Roľnícke družstvo
- Urbariát
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Školské okienko
- Cirkevná rubrika
- Geotermálny vrt
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Darcovia krvi
- ZO SZPB
- JDS Liptovská Kokava
- Miestna knižnica
- Zo zákulisia života ľudí Lipt. Kokavy
- Športová rubrika
- Oznamy

• Kozliatka, jeden so symbolov Veľkej noci

PRÍHOVOR
Vážení spoluobčania,

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Január

prajem Vám i Vašim blízkym príjemné
veľkonočné sviatky naplnené láskou a radosťou.
Nech atmosféra týchto dní pokračuje aj
v ďalších týždňoch jari.

- povinné štatistické výkazy a hlásenia
- usporiadanie lyžiarskeho pochodu Podbanské –
Liptovská Kokava

Ing. Július Porubän
starosta obce

• Januárový lyžiarsky pochod
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- účasť starostu obce na stretnutí na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny
- 22. Ples Rady rodičov pri Základnej škole
s materskou školou

• Dôstojne upravená sála

-

• Učastníkov plesu pozdravili deti zo ZŠ s MŠ

Február
- správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016
- kúpa pozemku na výstavbu cykloprístrešku v blízkosti Roľníckho družstva
- účasť starostu obce na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady LVS a.s. Liptovský Mikuláš
- hokejový turnaj Relax Cup v spolupráci s obecným
úradom

Kokavská zimná olympiáda na zjazdovke
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Marec
- vypracovanie a odovzdanie súhrnnej účtovnej uzávierky za rok 2016 na Ministerstvo ﬁnancií Slovenskej
republiky
- účasť starostu obce na sneme Združenia miest a obcí
Liptova, kde boli prerokovávané najdôležitejšie aktuálne
problémy samosprávy (školstvo, zrušenie výziev na
podané projekty obcí v roku 2016 Ministerstvom pôdohospodárstva, odpadové hospodárstvo, životné prostredie, sociálna oblasť v pôsobnosti obce a pod.)
- prevod pozemku o výmere cca 5000 m2 darovacou zmluvou do vlastníctva obce od Roľníckeho družstva Liptovská Kokava (stará časť cintorína)

Roľnícke družstvo
Rekordne nízke teploty v mesiacoch január a február
boli náročné pre ľudí, zvieratá a techniku na úseku ŽV.
Boli zamrznuté napájačky v týchto objektoch: spodný
teľatník, býky - nová maštaľ, maštaľ OMD a kravín K3.
Po prepade výkupnej ceny mlieka v roku 2016 /najnižšia
cena bola v mesiacoch jún a júl/ je marcová realizačná
cena mlieka náznakom zlepšenia situácie pre prvovýrobcov mlieka.
Dňa 24.3. 2017 sa konala VČS roľníckeho družstva.
Z celkového počtu 52 členov sa schôdze zúčastnilo
42 členov, čo predstavovalo 80,8 %.
Ing. Jaroslav Staroň
predseda roľníckeho družstva

Urbariát
Vážení podielnici, občania,
na lúkach, ale aj v záhradách, medzi trsmi šedivej
vlaňajšej trávy sa začínajú objavovať jedny z prvých
poslov jari – šafrany. Často to bývajú celé koberce
v odtieňoch modrej až ﬁalovej farby. Pritom zvykneme
povedať, že keď je niečoho málo, že je toho „málo ako
šafranu“. Na jednej strane celé koberce kvetov šafranov a
na druhej strane, že málo. Nabáda nás to, aby sme sa na
veci pozerali dôslednejšie a nie iba povrchovo a hľadali
za vecami a javmi aj skryté významy. Kvety šafranu,
konkrétne blizny, ktoré sú v jednom kvete len tri, sa
používajú na prípravu veľmi vzácneho a tým aj drahého
korenia. Na kilogram tohto korenia treba odhadom
stopäťdesiat až dvesto tisíc kvetov. Zber šafranu je
možný len raz za rok a robí sa ručne a cena jedného kilogramu sa pohybuje okolo desaťtisíc eur. Prečo toto
podobenstvo akoby z kázne? Urbár, jeho majetok, to je
predovšetkým les, lúky, pasienky inak povedané aj príroda a tej prírody sa nám zdá, že je všade okolo nás dosť.
No v poslednú dobu mi skôr príde, že tej skutočnej prírody je ako šafranu. Preto sa k nej správajme nie ako
k niečomu, čoho je nekonečné množstvo, ale ako k tomu
vzácnemu koreniu. A doprajme si tohto korenia len po
štipkách – v rozumnej miere, aby ostalo aj budúcim generáciám. Neberme teraz po hrstiach tohto vzácneho
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korenia, lebo budúce generácie nás odsúdia za to, že
neokúsili jeho chuť – chuť prírody.

Dňa 25.3.2017 sa uskutočnilo Zhromaždenie vlastníkov lesov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. Fyzicky prítomných
bolo 168 vlastníkov a zástupcov vlastníkov, ktorí zároveň
zastupovali aj 110 vlastníkov na splnomocnenie, čo spolu
predstavovalo 7 344,5 hlasov. Týchto 7 344,5 hlasov bolo
51,6 % z celkového počtu hlasov, na základe čoho mohla
mandátová komisia konštatovať, že Zhromaždenie
vlastníkov lesov bolo uznášania schopné (ale len o 1,6 %
čo je cca 226 hlasov – čo sú 3 – 4 silnejší vlastníci!). Ciele
zhromaždenia v podobe prijatého uznesenia boli z pohľadu vedenia a výboru PSBU naplnené. Zúčastneným
podielnikom treba poďakovať za racionálny prístup k riešeným problémom. Zhodnotenie samotného priebehu rokovania Zhromaždenia ponechávam na samotných zúčastnených. Podielnikom, ktorí sa rokovania nezúčastnili
a ani neposkytli svoje splnomocnenie na zastupovanie,
chcem pripomenúť, že v budúcnosti pre ich nezáujem môže dôjsť aj k veľkým škodám na majetku urbáru a to len
preto, že zhromaždenie nebude uznášaniaschopné a z tohoto dôvodu nebude môcť prijať ani dôležité rozhodnutia.
Medzi takéto rozhodnutia patrí aj rozhodnutie o vyplatení podielov na hospodárskom výsledku. Takže tí, čo
neboli, vďaka tým, čo boli, sa môžu tešiť, že v najbližších
dňoch im príde prilepšenie do rodinného rozpočtu podľa
veľkosti vlastníckeho podielu. Preto apelujem na všetkých podielnikov, ktorí sa v budúcnosti z rôznych dôvodov nebudú môcť zúčastniť na zhromaždení, aby splnomocnili ostatných podielnikov, resp. príbuzných alebo
aj členov výboru a tak umožnili napĺňať ciele pozemkového spoločenstva. Podrobnejšie informácie o zhromaždení budú uverejnené na webovej stránke PSBU
(www.urbarkokava.sk) v podobe tlačových materiálov
zo zhromaždenia.
V najbližších aprílových dňoch začneme v prípade
priaznivého počasia s jarným zalesňovaním. V porovnaní
s minulým rokom je to skoro o polovicu menej, ale stále je
to úctyhodných 265 890 ks sadeníc. Samozrejme, že v roku 2017 budeme pokračovať aj v ostatných prácach, ale
o tom Vás budem informovať v budúcich číslach Kokavských aktualít.
Na záver mi dovoľte popriať Vám pekné veľkonočné sviatky plné rodinnej pohody.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava
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Dobrovoľný hasičský zbor
Vážení spoluobčania, milé hasičky, hasiči,
končí zima, prichádza jar, príroda sa prebúdza.
Viackrát do roka, no najmä v jarnom období niektorí
vlastníci pozemkov často spaľujú suchú trávu či kroviny,
čo škodí nielen okolitému prostrediu, ale poškodzuje aj
zdravie a v mnohých prípadoch sa končí zásahom hasičov. Pri požiaroch vzniknutých v dôsledku vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a v lesnom hospodárstve každoročne vznikajú značné škody. Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov
neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra
povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna
ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie
trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych
druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých
drobných živočíchov, čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej
mobilných druhov. Pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a aj pre fyzické osoby je jednoznačne
zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov. Nedodržania ustanovení
tohto zákona sa považuje za priestupok na úseku
ochrany pred požiarmi, za ktorý môže byť občanovi
uložená pokuta až do výšky 331,-€.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Liptovskom Mikuláši a Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš vás preto
vystríhajú pred takýmto konaním.
Z aktivít nášho zboru:
Po zimnej prestávke sa náš zbor začína naplno
prejavovať vo svojich aktivitách. Každý týždeň náš
dorast a Plameň trénujú na prichádzajúce súťaže.
Chlapci odzimovali a pripravili techniku a skontrolovali
funkčnosť všetkého, čo máme. Porobili sa tiež prvé jarné
poriadky v zbrojnici.
19. februára sme sa spoločne s veliteľom DHZo,
Pavlom Margetajom, v Bytči zúčastnili stretnutia
Roberta Kaliňáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra
SR s dobrovoľnými hasičmi k „Projektu Celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek."
Môžem povedať, že stretnutie malo zmysel a určite
niečo prinieslo aj pre náš zbor. Len tak na začiatok
prezradím, žeby nové auto? novú požiarnu zbrojnicu?
Čaká nás veľa, veľa práce. K 90. výročiu založenia
nášho zboru v roku 2018 dostaneme, teda aspoň dúfam,
pekný a veľký darček.
Prvú súťaž už má naše družstvo Plameň za sebou.
Uskutočnila sa v Liptovskom Hrádku 19. februára 2017
- halová netradičná štafeta. Naše deti si domov odniesli
pekné tretie miesto.
Dňa 2. marca 2017, počas jarných prázdnin, sme pre
naše deti zorganizovali akciu pod názvom „Prázdninové
popoludnie v zbrojnici.“

Boli sme veľmi potešení záujmom detí a rodičov. Na
akcii sa okrem našich členov zúčastnili aj deti z našej
obce, ktorých nebolo málo. Pripravili sme pre nich ukážky našej techniky, výzbroj a výstroj, s ktorou disponujeme a samozrejme súťaže. Ako bodka na záver bola jazda
hasičským autom po našej dedine. Aj po skončení tejto
akcie sme si dali predsavzatie, že sa budeme častejšie
venovať deťom a mládeži. Už v tejto chvíli pripravujeme
celodenný program na MDD.

25. marca 2017 sa tri družstvá v počte 12 detí - Plameň
zúčastnili ďalšej halovej súťaže, tentokrát vo Važci.
Nesklamali a domov si odniesli pohár za tretie miesto.

Nedá mi, aby som nespomenul jednu významnú
udalosť. V utorok 28.3. sa v budove opery SND uskutočnil XI. ročník Zlatého záchranárskeho kríža. Medzi
ocenených patria aj naši dvaja členovia npor. Ivan Belluš,
npráp. Pavel Margetaj – veliteľ DHZO. Získali Ocenenie v kategórii „Záchranársky čin profesionálneho
kolektívu“. Gratulujeme!
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Čo nás ešte čaká? V prvom rade veľa práce na úkor
nášho voľného času. Príprava na súťaže, školenia a kurzy.
Príprava MDD a II. ročník Memoriál Jaroslava Majera
st. V máji navštívime družobný zbor v Ludgeřoviciach a
zúčastníme sa osláv pri príležitosti 115. výročia založenia
DHZ v Pribyline.

Na záver by som chcel touto cestou upozorniť členov DHZ, ktorí ešte nemajú zakúpenú členskú známku
na rok 2017, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
Richard Šopor
predseda DHZO Liptovská Kokava

Školské okienko
Zápis do prvých ročníkov ZŠ sa koná od 1. do 30.
apríla tohto roka. Pôvodne sa zápisy realizovali od 15.
januára do 15. februára. Ich posun si však vyžiadala
prax, keď sa ukázalo, že pre mnohé deti je tento čas
významný na dosiahnutie školskej spôsobilosti.
Aký je termín zápisu do prvého ročníka v ZŠ s MŠ
Lipt. Kokava?
V tomto roku sa zápis v našej škole uskutoční
19. apríla 2017 (streda) o 15:00 popoludní. Zápisu
podliehajú deti narodené do 31. augusta 2011 vrátane
uvedeného dátumu.
Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa?
Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, kartičku poistenca dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého
dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť a to aj
v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa o odklad školskej dochádzky. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je
zo zákona povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať
školopovinné dieťa riadne do základnej školy.
Je možné zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa
zúčastnilo na zápise?
Ak je dieťa v čase zápisu choré alebo sa z iných
dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný
zákonný zástupca by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a
dohodnúť sa na spôsobe zápisu. Dieťa teda je možné
zapísať aj v neprítomnosti na základe predložených
dokladov.
Je potrebné v deň zápisu uviesť, či dieťa bude navštevovať školský klub detí, resp. stravovať sa v školskej
jedálni?
Škola môže zisťovať predbežný záujem o školský
klub detí, školské stravovanie a pod., tieto údaje slúžia
škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.

Kto je prítomný pri zápise?
Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, spravidla budúca
pani učiteľka, prísediaca pani učiteľka a pozvaný špeciálny pedagóg.
Ako prebieha zápis?
Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou
rozhovoru a hier tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi
prváčikmi čo najlepšie zoznámili. K dispozícii sú rôzne
hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky.
Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s priateľským
prístupom..
Čo môžete ako rodičia vylepšiť a na čo nemáte
zabudnúť predtým, než pôjde vaše dieťa do školy?
V čom máte jeho vývoj podporovať, akým smerom sa
máte pri príprave uberať?
Základné požiadavky:
• čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať,
vyjadrovať sa plynule
• dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže
stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.
• dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, správne držať ceruzku, vymaľovať
• dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné
geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik
• od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť
• Dieťa by malo tiež vedieť:
- nakresliť postavu so všetkými základnými
znakmi,
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy,
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť
obsahu,
- vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
- orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore,
dole, vpravo, vľavo).
Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo
školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade
začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden
školský rok.
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Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
(pediater),
b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného
zástupcu dieťaťa.

O Z N A M Y

Zápis detí do materskej školy
pri ZŠ s MŠ v Lipt. Kokave
na školský rok 2017/2018
prebieha v dňoch 20.3. – 20.4. 2017
v čase od 07.00 hod. – do 15.00 hod.
v priestoroch materskej školy.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej
žiadosti, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke ZŠ
s MŠ alebo zástupkyni pre MŠ, spolu s potvrdením
o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti
a dorast a dokladom o absolvovaní povinného očkovania. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne od 07.00
hod do 15.00 hod

Čo nás čaká v poslednom štvrťroku?
Apríl:
• Obvodové kolo v prednese poézie a prózy v Lipt.
Mikuláši – Hviezdoslavov Kubín
• Veľkonočné tvorivé dielne
• Týždeň hlasného čítania
• Deň Zeme – enviromentálne aktivity
Máj:
• Školské a obvodové kolo v speve slovenských
ľudových piesní – Slovenský slávik
• Deň matiek – slávnostná akadémia v KD /14. mája/
• Škola v prírode – hotel Pieris /22. 5. – 26.5./
• Návšteva národopisného múzea v Liptovskom
Hrádku
Jún:
• Deň detí – bábkové divadlo v Žiline /1. 6./
• Rázusovie Vrbica – prednes poézie a prózy liptovských autorov
• Školský výlet – Košice
• Spoločná cyklotúra s rodičmi
• Turistická vychádzka – Vysoké Tatry
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Jarné upratovanie

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Vážení rodičia, milí predškoláci!
Srdečne Vás pozývame
na zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2017/18,
ktorý sa uskutoční
v stredu 19. apríla 2017 v 1. triede ZŠ
o 15. 00 hod. Na zápis si prineste občiansky preukaz,
rodný list dieťaťa a kartičku poistenca.
Ani sme sa nenazdali a odrazu sú pred nami posledné
tri školské mesiace. Našim žiakom i deťom v MŠ sa
neustále snažíme sprostredkovávať informácie a získavať nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom zaujímavých besied a aktivít.
O ich priebehu sa môžete dozvedieť na našej školskej
webovej stránke www.zsmslkokava.edupage.org.

• Každoročné čistenie krajníc ciest v okolí našej obce

Oznamujeme občanom,
že veľkokapacitné kontajnery,
budú do obce umiestnené od 24. apríla 2017.
Žiadame vás, aby ste do kontajnerov
nevyhadzovali biologický odpad,
so záhrad, skaly a zeminu.
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Cirkevná rubrika
Pánu Bohu milí členovia Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Liptovská Kokava a občania Liptovskej
Kokavy!
Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom: Jedzme a pime,
lebo zajtra umrieme (Biblia, 1.list Korintským 15,32).
Veľká noc nám každoročne prináša svedectvo o víťazstve života nad smrťou. Je to svedectvo o tom, že Boží
Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval za hriešne
ľudské pokolenie, bol vzkriesený nezávisle od toho, či to
ľudia vedia, alebo nevedia, či túto pravdu uznávajú,
alebo neuznávajú. Kristus bol vzkriesený, i keby toto
posolstvo nikto na svete neprijal. Ale na druhej strane
nám je toto posolstvo ponúknuté, lebo má priamy vzťah
k nášmu životu.
K veľkonočnému posolstvu o vzkriesení Pána Ježiša
Krista a o nádeji nášho vzkriesenia zaujímajú ľudia
rozličné postoje. Sú totiž ľudia, ktorí toto posolstvo
kategoricky odmietajú, ktorí hovoria, že nič také ako
vzkriesenie Ježiša Krista neexistuje. To sú ľudia, ktorí
hovoria, že biologická smrť, ktorá čaká každého na konci
života, je pre človeka absolútny koniec, za ktorým pre
príslušného človeka už vôbec nič nenasleduje. Toto je
ateistické stanovisko, ktoré odmieta vieru v jestvovanie a
pôsobenia Pána Boha, a ktoré nedokáže vo vesmíre, v
prírode, v ľudskom živote objaviť nijaký zmysel. Potom
sú ľudia, ktorých tieto otázky ani najmenej nezaujímajú,
sú im ľahostajné, venujú sa celkom iným záležitostiam.
Aj ich stanovisko, hoci ho ani nevyslovia, je odmietavé.
Veriaci kresťan verí v Kristovo vzkriesenie aj má
nádej vlastného vzkriesenia. Ale aj tu existujú rozdiely.
Vo Viere všeobecnej kresťanskej vyznávame vieru v
Kristovo vzkriesenie aj vieru vo vzkriesenie človeka. Ale
toto vierovyznanie sa dá odriekať aj len čisto mechanicky, pričom tieto vety nemusia zanechať v živote
príslušného človeka viditeľné stopy. Ideálom nie je
vlažné prijatie veľkonočného posolstva, ale prijatie
radostné, a to so všetkými pozitívnymi trvalými dôsledkami pre chápanie vlastného života a so všetkými dôsledkami pri stvárňovaní každodenného praktického života.
Všetkým, čo apoštol Pavel napísal v 15. kapitole 1. listu Korintským, chce kresťanov v tomto cirkevnom zbore
priviesť k radostnému, naplno angažovanému prijatiu
veľkonočného posolstva o vzkriesení a večnom živote.
V priebehu svojej rozpravy uvádza rozličné argumenty –
všetky sú pozoruhodné. Na začiatku som citoval jedinú
vetu, ktorej chceme venovať pozornosť: „Ak mŕtvi nie sú
kriesení, tak potom: Jedzme a pime, lebo zajtra
umrieme.“ Toto je však veľmi drasticky formulovaná
veta. Jej obsah môžeme vyjadriť aj nasledovnými
slovami: Ak po smrti nemôžeme čakať vzkriesenie a
nový život, tak potom celý tento život medzi narodením a
smrťou je jeden veľký nezmysel.
Ak je vzkriesenie, môže byť celý náš pozemský život
orientovaný na nový život vo večnosti. Ak veríme vo
svoje vzkriesenie a večný život, budeme v celom svojom
pozemskom živote pracovať na budovaní svojej bytosti,

svojej osobnosti, na pestovaní svojej duše. Z tohto sveta
si do večnosti totiž neodnesieme absolútne nič z hmotných hodnôt, ktoré sme tu nahromadili. Ale odnesieme si
to, čo sme svojím konaním, rozhodovaním, svojím vzťahom k vzkriesenému Pánovi Ježišovi Kristovi urobili zo
seba. Ak svoj život chápeme a stvárňujeme takto, je to
zmysluplný život, lebo všetko v ňom je alebo môže byť
orientované na jeden cieľ. Ale toto všetko je možné len za
predpokladu, že rátame so vzkriesením a s večným životom.
Ale ak odmietneme rátať so vzkriesením a večným
životom, už nemáme konečný cieľ, na ktorý by sme sa
orientovali. Potom platí to, čo napísal apoštol: „Ak mŕtvi
nie sú kriesení, tak potom: Jedzme, pime, lebo zajtra
zomrieme.“ To znamená, že ciele svojho snaženia a svojej činnosti môžeme hľadať len v hraniciach svojho zemského života, keďže s iným životom nerátame. Môžeme
mať v tomto svete ciele aj pekne vyzerajúce, lenže nad
všetkými cieľmi a hodnotami, ktoré sú iba v rámci tohto
časného života, visí otázka: A aký je zmysel tohto alebo
tamtoho cieľa, tejto alebo tamtej hodnoty? A aký je
zmysel tohto vyššieho cieľa, tej vyššej hodnoty? Taká
reťaz otázok môže pokračovať ďalej a ďalej. Uspokojivú
odpoveď na takýto rad otázok v rámci časného života
nemôžeme nájsť. Bez vzkriesenia a večného života
nenájdeme odpoveď, ktorá by dala nášmu životu uspokojivý zmysel.
Mnohí ľudia, ktorí zo svojho aktívneho očakávania
vylúčili vzkriesenie a večný život, sa orientujú na to, čo
spomína apoštol: „Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme.“
Ide, pravdaže, nielen o jedenie a pitie, ale aj o vybudovanie luxusného a superluxusného životného štandardu.
Ten býva predmetom obdivu a závisti. Ak však takému
životu chýbajú duchovné, mravné, etické hodnoty – a v
dnešnom svete to vidíme na každom kroku – tak niet čo
závidieť. Lebo bez duchovných a mravných hodnôt je aj
ten najluxusnejší život prázdnym životom, a to aj napriek
veľkolepému vonkajšiemu dojmu. Je to vlastne sebaponižujúca, sebadegradujúca koncepcia života. Lebo človek je tu degradovaný na konzumného živočícha, hoci
Biblia – Božie slovo hovorí o tom, že človek bol stvorený
na obraz Boží a podľa toho má aj svoj život žiť.
Bez očakávania vzkriesenia a večného života nemôžeme objaviť zmysel svojich životných radostí. Lebo
obyčajne visí nad nimi otázka a obava, že sa tieto radosti
môžu kedykoľvek pominúť. Tak sa to neraz skutočne aj
deje. Očakávanie vzkriesenia a večnosti môže však dať
zmysel aj našim radostiam. Nebudeme ich pokladať za
najvyššie, absolútne, ale vždy budeme počítať s radosťou, ktorú nám Pán Boh pripravuje vo večnosti. Okrem
toho, nebudeme k svojim životným radostiam pristupovať s výlučným sebectvom, ale budeme mať otvorené oči
aj pre radosti a problémy druhých.
Bez očakávania vzkriesenia a večného života nemôžeme objaviť zmysel ani svojich utrpení, ktoré v živote
prežívame. Pri radostiach si človek nekladie nevyhnutne
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otázku o význame a zmysle. Ale pri utrpeniach, pri
ťažkých chorobách, pri veľkých sklamaniach sa nám táto
otázka sama natíska. Nie je ľahké nájsť na ňu v takýchto
situáciách odpoveď. Prítomnosť blízkych ľudí nám pomáha zvládnuť naše utrpenia, ale na objavenie zmyslu,
z ktorého by sme mohli čerpať vnútorné pochopenie a
vnútorný pokoj, potrebujeme prítomnosť niekoho, kto je
Pánom tohto života a Pánom večnosti. Ak na utrpenie
pozeráme spolu s cieľom vo večnosti, ku ktorému sa blížime, dokážeme utrpenie znášať celkom iným spôsobom, ako keď je náš pohľad obmedzený iba na tento
časný svet. To platí o našom utrpení, o utrpení našich
blízkych a priateľov, ale aj o utrpení ľudí, ktorí sú postihnutí prírodnými a inými katastrofami. Bez očakávania
večného života, sa nám to všetko javí ako nezmyselné;
s očakávaním vzkriesenia a večnosti sa nám záblesk
zmyslu predsa len objavuje.
Keď čítate tieto riadky, z pôstneho obdobia nám ostalo
už len niekoľko dní. Doznievajú nám Pašiové udalosti
o utrpení, umučení a smrti Božieho Syna, nášho Pána a
Spasiteľa Ježiša Krista a my dokončujeme posledné
prípravy na Veľkú noc – najdôležitejšie kresťanské
sviatky, ktoré nám už – obrazne povedané – klopú na
dvere. Tu sa musíme aj pod vplyvom citovaného textu
z 1. listu Korintským z 15. kapitoly pýtať: Ako vyzerala
naša príprava na tieto najdôležitejšie kresťanské sviatky?
Bola to príprava zameraná na pečenie, upratovanie a vyzdobenie domácnosti alebo naša príprava mala aj duchovný rozmer?
Ak si pozorne prečítame celú 15. kapitolu 1. listu Korintským, z ktorej je citát uvedený na začiatku, vycítime
veľké nadšenie, angažovanosť, s ktorou je táto kapitola
napísaná. Bolo by veľmi pekné, keby veľkonočná zvesť,
ako aj spomenutá 15. kapitola, vzbudili v nás podobné
nadšenie. Nadšenie, ktoré by nášmu životu orientovanému na vzkriesenie a večnosť darovalo pocit zmysluplnosti nášho života.
Čo sme prežili, čo pripravujeme a čo nás čaká?
Takmer rok a pol bol náš Cirkevný zbor bez zborového dozorcu, lebo bratovi dozorcovi Milanovi Strniskovi v auguste 2015 vypršalo riadne 6-ročné volebné
obdobie. Odvtedy zborového dozorcu zastupoval zástupca zborového dozorcu - Radovan Fronko. Počas
celého obdobia sme hľadali vhodného kandidáta na
uprázdnenú funkciu zborového dozorcu a až na zasadnutí
zborového presbyterstva v novembri 2016 sa nám podarilo presvedčiť brata Fronka, aby kandidatúru prijal.
S radosťou a s vďačnosťou naproti Pánu Bohu môžeme
konštatovať, že 11. decembra 2016 v 3. adventnú nedeľu
bol na zborovom volebnom konvente do funkcie zborového dozorcu zvolený brat Radovan Fronko. Prajeme
mu veľa Božieho požehnania a múdrosti do jeho služby v
našom Cirkevnom zbore.
Cirkevný zbor má od februára tohto roku (2017)
zriadenú internetovú – webovú stránku. Stránka je však
ešte stále vo výstavbe a preto nie všetky časti webovej
stránky a odkazy sú funkčné. Za dočasné obmedzenie
funkčnosti stránky sa ospravedlňujeme. Priebežne sa
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snažíme dopĺňať nové údaje, články, oznamy, dôležité
informácie, atď. Internetovú stránku Cirkevného zboru
nájdete na adrese: http://liptkokava.ecavlos.sk
23. apríla 2017, v 1. nedeľu po Veľkej noci sme všetci
srdečne pozvaní do chrámu Božieho v Partizánskej Ľupči, kde sa so začiatkom o 10,00 hodine uskutoční misijné
podujatie pod názvom „Oslobodení Božou milosťou“. Po
slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka
ku 500-tému výročiu Reformácie a popoludní o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Cirkevný zbor
objednal pre účastníkov misijného podujatia autobus.
Potrebné je však prihlásiť sa na farskom úrade. Služby
Božie sa v uvedenú nedeľu konať nebudú!
Aj tohto roku sme všetci srdečne pozvaní na evanjelizačné večery ProChrist. Tento projekt na Slovensku mení
svoj názov na „PreTeba“. Evanjelizačné večery sa budú
konať v dňoch 26. – 30. apríla 2017 v Kinosále Mestského
kultúrneho strediska Liptovský Hrádok vždy so začiatkom o 18,00 hodine. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť
zúčastniť týchto evanjelizačných večerov, pripravujeme
premietanie evanjelizácií zo záznamu v neskoršom
termíne, ktorý bude včas oznámený na službách Božích a
tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.
Pripravil: Mgr. Mario Činčurák – zborový farár

Rozpis evanjelických a.v. služieb Božích
počas Veľkonočných sviatkov
roku Pána 2017
Zelený štvrtok, 13.4.2017
18:00 – Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou
Veľký piatok, 14.4.2017
09:00 – Pašiové služby Božie
Spoveď s Večerou Pánovou – po skončení
Pašiových služieb Božích
1.slávnosť Veľkonočná
vzkriesenie Krista Pána, 16.4.2017
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
2.slávnosť Veľkonočná, 17.4.2017
09:00 – Služby Božie
!!! Zmena rozpisu služieb Božích
vyhradená !!!
Pokojné Veľkonočné sviatky, naplnené
prítomnosťou vzkrieseného Mesiáša, nášho Pána a
Spasiteľa Ježiša Krista,
Vám praje
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Liptovská Kokava
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Geotermálny vrt
Čo ďalej s vrtom?
Po poslednom valnom zhromaždení podielnikov
PSBÚ (25. 3. 2017) nám odpoveď na túto otázku najlepšie zodpovie vedenie spoločenstva, resp. p. predseda
Ing. Vladimír Zubček.
Každý z podielnikov, kto sa zhromaždenia zúčastnil
a dával pozor, totiž vie, že na základe uznesenia z valného zhromaždenia bolo vedenie urbariátu poverené
jednaním s vážnym záujemcom o výstavbu aquaparku a
to so spoločnosťou Tatranský Permon a.s. Oni totiž ako
jediní predložili konkrétnu cenovú ponuku za odkúpenie, resp. nájom prenajatých plôch spolu s časovým
horizontom výstavby. No aby mohli začať projektovať
a stavať, potrebujú mať vyjasnené vlastnícke vzťahy.
A toto je aktuálne problém. Zo strany obce, ktorá
vlastní vrt, je stanovisko jasné a súhlasné, avšak
pozemky, na ktorých je výstavba plánovaná, patria
PSBÚ. Tu je potrebná nájomná zmluva. Z úst predsedu
odzneli na valnom zhromaždení slová o nevýhodnosti
konkrétnej ponuky. Pre informáciu, Tatranský Permon
a.s. potrebuje na stavbu necelých 9,4 ha. Navrhovaná
cena prenájmu za 1 ha je 2 600 €/ha za rok, čo je spolu za
9,4 ha cca 24 400 €/rok so splatnosťou ihneď po podpise
zmluvy (pôvodná požiadavka Tatranského Permonu a.s.
bola 30 ha čo bolo 78 000 €, avšak toto bolo na žiadosť
predsedu urbariátu zredukované na uvádzaných 9,6 ha).
Suma 2 600 €/ha je však podľa slov p. predsedu Ing. Zubčeka nízka a zároveň informoval podielnikov o obrate
a ziskoch, ktoré realizuje naše PSBÚ. Vieme však, že
tieto priaznivé čísla sú hlavne vďaka kalamite. Aké však
budú čísla po jej spracovaní? Je možné, že hospodárenie
PSBÚ bude v mínuse. Bude aj potom cena za nájom taká
nezaujímavá? Nebolo by prijateľnejšie, keby PSBÚ vyplácalo podielnikom adekvátnu nájomnú sumu spolu s
podielmi (ak nejaké budú) a to po dobu navrhovaného
nájmu, t. j. 75 rokov (suma sa každý rok prepočítava
podľa inﬂácie)?
Takže na „ťahu“ je vedenie urbariátu. Výhodné by
bolo, pokiaľ by sa s investorom podarilo vyjednať pre
nás lepšiu cenu, avšak hrozí tu riziko, že pri neprimeraných nárokoch od zámeru ustúpia, stavať sa nebude nič. Je len a len na vedení urbariátu, či sa bude
chcieť s Tatranským Permonom v prospech podielnikov a všetkých občanov našej obce dohodnúť
alebo nie. Pripo-míname, že plocha, o ktorú má
Tatranský Permon a.s. aktuálne záujem, je lúka a nie les a
stavba v žiadnom prípade neohrozí hospodárenie PSBÚ.
A možno vedenie urbariátu prekvapí a pomôže zabezpečiť nového, solventnejšieho investora. Bolo by to
super, pretože ukázať na niekoho, že „tento nevyhovuje“, je také jednoduché, ale je niekto lepší?
Tiež je tu aj hrozba súdnej žaloby voči PSBÚ za
zmarenie projektu. Stojí toto riziko za to? Nie je rozumnejšie vyjsť projektu v ústrety?
Určite je tiež užitočné pripomenúť význam wellness

centra pre občanov v podobe možných pracovných miest,
rozvoja služieb v obci a o tom, že mladí ľudia budú mať
konečne motiváciu zostať doma a neodchádzať z L. Kokavy. Tiež sa zásadným spôsobom zmení hodnota domov
a pozemkov, ktoré sú v mnohých prípadoch neobývané
a mohli by slúžiť na ubytovanie či prevádzkovanie
rôznych služieb spojených s cestovným ruchom,
záujemcov o tieto nehnuteľnosti bude určite dosť. Veď
naša obec môže konečne využiť svoj potenciál a dostať sa
postupne v povedomí turistov na úroveň Liptovského
Jána, Bešeňovej, Podhájskej, Štúrova či ďalších kúpeľných obcí a mestečiek. Alebo pôjdeme sami proti sebe
a zopakujeme rozhodnutie, aké urobili naši predkovia pri
rozhodovaní o umiestnení liečebno-kúpeľného centra
(objekt vo Vyšných Hágoch) a súvisiacej cesty do
Vysokých Tatier, ktorá mala viesť cez Liptovskú Kokavu
a ľudia toto všetko vtedy odmietli? Nech potom však
nikto nehovorí, že sa tu nič nerobí, resp. nebude robiť.
Obec bude ďalej vymierať, postupne môže skončiť škola,
futbal a bez mladých ľudí bude všetko postupne upadať.
Veď aj podujatia ako juniáles, jarmok, výstava fotograﬁí,
či mnohé ďalšie kultúrne a športové podujatia závisia len
na ochote a dobrovoľnosti organizátorov, ktorá bez
mladých ľudí určite nevydrží navždy.
Preto spolu pozorne sledujme ďalšie kroky vedenia
urbariátu ako naloží s našou budúcnosťou, pýtajme sa
ich ako pokročili v rokovaniach v náš a aj svoj prospech.
Držíme vedeniu urbariátu palce vo vyjednávaniach a veríme, že nás nesklame!
Poslanci Obecného zastupiteľstva
Liptovská Kokava

Projektový zámer výstavby
wellness centra v Liptovskej Kokave
Milí občania Liptovskej Kokavy, pravdepodobne sa
k Vám už dostala informácia, že naša spoločnosť
Tatranský Permon a.s. by rada realizovala vo Vašom
blízkom okolí v lokalite „Vyšné brehy“ výstavbu
rekreačného wellness centra. Vaše prostredie ponúka
priam ideálne podmienky pre oddych a relaxáciu, a keď
k tomu pripočítame zdroj termálnej vody z jestvujúceho
vrtu v L. Kokave, toto zariadenie sa môže stať vyhľadávané miesto odpočinku nielen pre turistov, ale aj
pre Vás miestnych obyvateľov. Náš zámer je realizovať
wellness centrum menšieho rozsahu, ale vyššej kvality
tak, aby sme sa stali známymi pre svoj kľud a pokoj v
širokom okolí. Naším želaním je, aby toto zariadenie
ideálne zapadlo do prostredia Vašej krásnej podtatranskej prírody a na výstavbu plánujeme použiť hlavne
prírodné materiály (kameň, drevo...).
Aké výhody to môže pre Vás priniesť? Okrem
možných pracovných pozícií Vám vieme poskytnúť regionálnu zľavu na vstupnom a prínosom tiež sa-
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mozrejme bude rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu vo Vašej obci a okolí.
Realizácia je rozdelená do niekoľkých etáp postupnej
výstavby. V tomto roku chceme zvládnuť prípravné projekčné práce tak, aby sme na jar 2018 mohli začať so samotnou výstavbou. Sprevádzkovanie prvej etapy pre
verejnosť je v pláne v júni 2020.
V tejto chvíli Vám žiaľ nevieme poskytnúť žiadnu vizualizáciu budúceho wellness centra, ale samozrejme
hneď, ako budú spracované prvé materiály, radi ich
predstavíme. V ďalšom uvádzame aspoň štruktúru
projektu podľa jeho jednotlivých častí.
Časť A)
– hlavný kúpeľný objekt
1. Vstupná hala
2. Pokladňa, turnikety
3. Požičovňa – uteráky, župany
4. Predajňa (drogéria, plavky, športové potreby)
5. Šatne + prezliekarne
6. Reštaurácia (prístup zvonka s pohľadmi na kúpeľnú
časť)
7. Vnútorná bazénová časť (členená na sektory)
7.1. Vnútorný plavecký bazén
7.2. 2x vnútorný detský bazén
7.3. Tobogánova hala s vnútorným zábavným
bazénom
7.4. Vnútorné kúpele + Wellness centrum
8. Mokrý bar
1. Vonkajší areál (termálne a plavecké bazény)
2. Vonkajšie Adrenalín centrum (športoviská
pre letnú sezónu)
11. Fitnes centrum
12. Bowlingová dráha
Časť B)
– Ubytovanie
- využiť voľný priestor pod svahom na ubytovacie kapacity 60 lôžok
- zaradenie do kategórie: 4*
- reštauračné zariadenie pre ubytovaných hostí
ako aj návštevníkov
- café bar
Časť C)
– Infraštruktúra
Vonkajšie parkoviská, trafostanica, areálové komunikácie, areálový rozvod vody, kanalizácie, VN rozvody, vonkajšie osvetlenie, terénne a sadové úpravy,
oplotenie, teplovodný rozvod, úprava a prívod termálnej vody, ČOV, ochladzovacie jazierko, zázemie pre
zamestnancov.
Samotná realizácia je však podmienená podpisom
kúpnopredajnej zmluvy na geotermálny vrt s Obcou
Liptovská Kokava a zmluvy o prenájme pozemkov pre
účely wellness centra s Pozemkovým spoločenstvom
bývalých urbarialistov. Bez týchto dokumentov žiaľ

nevieme začať ani s prípravnými prácami, pretože aj tie
zahŕňajú nemalé prostriedky.
Ing. Vladimír Štefanovský
riaditeľ spoločnosti Tatranský Permon a.s.

Základné údaje o geotermálnom vrte
Geotermálny vrt ZGL-3 Liptovská Kokava bol hĺbený v rokoch 1988 - 1990 v rámci riešenia štátnej
výskumnej úlohy Geologického ústavu Dionýza Štúra.
Ako prvý krok tejto úlohy v Liptove bol realizovaný
v roku 1987 výskumný vrt ZGL-1 v katastrálnom území
Bešeňová a na základe jeho výsledkov sa na území Liptovskej kotliny naplánovala realizácia ďalších dvoch
vrtov. Z poverenia Slovenského geologického úradu
druhý vrt v poradí sa hĺbil v katastri Liptovská Kokava.
Po ukončení prác ﬁrma realizovala na Liptove posledný
vrt - v lokalite Ráztoky (dnešná Tatralandia).
V prehľadnej tabuľke sú uvádzané základné
parametre uvedených vrtov vrátane vrtov v okrese
Poprad a Kežmarok :
Lokalita

Výdatnosť
v l/sek

Preliv

Bešeňová
Liptovská Kokava

40
17

Ráztoky (Tatralandia)
Veľká Lomnica
Vrbov
Poprad

45
50
38
45

áno
nie, nutné je čerpanie z hĺbky
105 m
áno
áno
áno
áno

teplota
o
vody v C
67
44
60
73
58
64

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že náš kokavský
geotermálny vrt má v porovnaní s okolitými lokalitami
najslabšie parametre, ktoré odradili viacerých záujemcov po roku 2009 od investovania do jeho využitia
v našej obci. V uvedenom roku bola na vrte prevedená
nepretržitá 60-dňová čerpacia skúška, ktorá potvrdila tri
najdôležitejšie parametre vrtu:
1. výdatnosť v litroch čerpanej vody za sekundu,
2. teplotu čerpanej vody na povrchu,
3. takzvaný preliv, čo znamená, že pri všetkých iných
spomínaných vrtoch v okolí voda sama vyteká na
povrch, len u nás v Liptovskej Kokave je ju nutné
čerpať.
Jediný vážny záujemca v tomto období je spoločnosť
Tatranský Permon, a.s., ktorý zdôvodnil svoju investíciu
v našej obci tým, že v lokalite Podbanské majú vo
vlastníctve hotely Permon a Pieris (bývalý hotel Kriváň)
a viacero menších penziónov. V týchto zariadeniach je
cca 600 ubytovacích lôžok. Kúpeľný wellness areál
v Liptovskej Kokave by mohli okrem ich hostí využívať
ďalší turisti z okolia a na základe ponuky riaditeľa hotela
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Permon aj domáci občania.
Súčasné vlastnícke vzťahy sú nasledovné:
Vlastník geotermálneho vrtu - Obec Liptovská Kokava
Vlastník okolitých pozemkov na výstavbu rekreačného
zariadenia - PSBU Liptovská Kokava
Vlastník spojnice (preluka šírky cca 10 m vedúca od vrtu
k Vyšným brehom) - spoločnosť Liptov Development
group, s.r.o., ktorej spoločníkom je Obec Liptovská
Kokava. Táto spojnica, pôvodne vo vlastníctve štátu, sa
pri úspešnom rokovaní prevedie do vlastníctva obce.
Súčasné nájomné vzťahy na predmetné parcely o
výmere cca 9,4 ha sú:
1. Roľnícke družstvo Liptovská Kokava ročne platí za
nájom uvedených pozemkov 20 € za
jeden hektár, spolu ročne 188 €.
2. Výška nájomného s ﬁrmou LDG, s.r.o. (kde je naša
obec spoločníkom) je 1300 € za jeden
hektár, čo pri predstavovanej ploche 9,4 ha
predstavovalo 12 220 € ročne.
3. Návrh ročného nájomného od spoločnosti Tatranský
Permon a.s. za uvedenú plochu pre PSBU by bol 2 600
€ za hektár, čo je ročne 24 440 €.
Odkúpenie geotermálneho vrtu od obce spoločnosťou
Tatranský Permon a.s. by bolo v sume podľa
znaleckého posudku vo výške minimálne 582 000 €,
suma by bola rozdelená nasledovne:
a) Obec Liptovská Kokava 408 000 €
b) Roľnícke družstvo 174 000 €

-

desiatky rokovaní s viacerými podnikateľskými
subjektmi, ktoré mali záujem investovať do využitia
geotermálneho vrtu,
- vykonanie 60-dňovej čerpacej skúšky, ktorá prebehla od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009. V priebehu leta
2009 bola vypracovaná Záverečná správa s výpočtom množstiev podzemnej vody a geotermálnej
energie,
- vydanie Rozhodnutia o povolení odberu geotermálnych vôd v množstve 17 litrov za sekundu Krajským úradom životného prostredia,
- na základe rokovania so spoločnosťou Tatranský
Permon bol vypracovaný aktuálny znalecký posudok, ktorý stanovil novú cenu geotermálneho vrtu
vo výške 582 000 €, čo je o 299 630 € menej, ako
v roku 1999. Cena vrtu sa znížila o 34 %. Pokles
ceny je z dôvodu amortizácie (veku) vrtu.
Ing. Július Porubän,
starosta obce

Areál
wellness centra
(cca 7,5 ha)

Spojovacia trasa
pre potrubie

Naše pozemkové spoločenstvo obhospodaruje cca
4 000 ha lesov, lúk, pasienkov a holí. Uvedená výmera
nájomnej plochy 9,4 ha predstavuje cca 0,23 % z celkovej výmery.
Z hľadiska ekonomiky a uvádzaných najnevýhodnejších parametrov kokavského geotermálneho
vrtu, zo všetkých okolitých vrtov, nie je predpoklad, že
investor ponúkne výrazne výhodnejšiu ponuku. Z uvedeného môžeme konštatovať, že uvádzané minimálne
percento výmery (9,4 ha) urbárskych pozemkov potrebných na výstavbu rekreačného areálu a výška jeho nájmu, nemôže v budúcnosti ovplyvniť ﬁnančnú situáciu
PSBU.
Doterajšie pracovné aktivity Obce Liptovská Kokava v súvislosti s geotermálnym vrtom:
- založenie listu vlastníctva k tejto stavbe o hodnote
26 560 000 Sk podľa znaleckého posudku z roku
1999 na Obec Liptovská Kokava a miestne Roľnícke
družstvo, obidva subjekty vo vlastníctve 1/2,
- vypracovanie a schválenie Správy o hodnotení
podľa zák. č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie (EIA),
- kúpa pozemkov od občanov Liptovskej Kokavy
v celkovej výmere cca 1,5 ha,
- schválenie Územného plánu obce a plán zóny na
využitie termálneho vrtu,

Zrnko múrosti
Pozri - veď život nie je zložitá vec. Stáva sa problémom, keď
tvoj život chce ísť jedným smerom a tvoja myseľ ťa vlečie
druhým smerom a ty sa dostávaš do konﬂiktu, roztrhnutý
vo dvoje.
Nemôžeš ísť ani na jednu stranu, pretože tvoja druhá polovica skúša ísť na druhú. Život sa stane absolutne jednoduchým vtedy, keď začneš fungovať z čohosi, čo je vyššie
než tvoja myseľ.
OSHO
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Jubilanti
V mesiacoch január - marec 2017 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Miroslav Halza, č.d.388
- Zuzana Klaučová, č.d.17
- Juraj Oravec, č.d. 211
70 rokov:
- Ján Bartoš, č.d.15
- Viera Oravcová, č.d.413
75 rokov:
- Anna Tarageľová, č.d. 190
- Martin Beluš, č.d. 96
80 rokov:
- Eva Porubänová, č.d. 371
85 rokov:
- Božena Oravcová, č.d.197
- Kveta Blahútová, č.d. 225
90 rokov:
-Milan Ambróz, č.d. 311
Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná!

Narodili sa
-Viera Soukupová, č.d. 188
- Matej Valientka, č.d. 375

Štatistické údaje OcÚ za rok 2016
Evidencia obyvateľstva:
- prihlásení občania do obce Liptovská Kokava
- z toho novorodenci: 5 chlapcov, 7 dievčat
- odhlásení občania z obce Liptovská Kokava
- z toho zomrelo: 8 mužov, 11 žien
Počet obyvateľov k 31.12.2016

- 33
- 12
- 32
- 19
- 956
R.r.

Niečo pre gazdinky
Kakaové slimáky
250 g sušienky, 440 g cukor práškový, 30 g kakao, 100
ml mlieko, 300 g tvaroh hrudkový,
badián drvený, 20 g cukor vanilínový, 50 g mango
Postup prípravy:
Sušienky rozmixujeme na prášok, pridáme práškový
cukor a preosiate kakao. Premiešame a prilievame teplé
mlieko. Vypracujeme na husté cesto.
Z tvarohu, badiánu a vanilkového cukru vypracujeme
hustú plnku. Na pracovný stôl natiahneme potravinársku
fóliu. Na fóliu rovnomerne rozložíme pripravené cesto,
naň natrieme tvarohovú plnku, mango nakrájame na dlhé
hranolčeky a uložíme na tvaroh.
Na záver opatrne cesto zavinieme a stiahneme do potravinárskej fólie. Dáme stuhnúť na 3 hodiny do chladu.
Po vychladnutí pokrájame na rezy a na tanieri ozdobíme
jahodovým kaviárom.

Veľkonočná štrúdľa
Dnes najšťastnejší spev k nám prilieta,
keď pozeráme s pýchou na dieťa,
ktoré tu spieva do celého sveta.
Želáme Vám, aby tá Vaša hviezdička, pod ktorou
ste sa narodili, bola naozaj šťastná!
Praje obecné zastupiteľstvo.

Opustili nás
- Milan Tarageľ, č.d. 190
- Júlia Nudzíková, č.d. 136
Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha ...

1 lístkové cesto, 7 uvarených vajec, 250 ml kyslej pochúťkovej smotany, 1 vajce, 1 ČL vegety, mleté čierne
korenie, 350g mrazenej zeleninovej zmesi (hrášok,
kukurica, mrkva), 100 g šunky nakrájanej na rezance, na
potretie 1 rozšľahané vajce.
Postup:
Lístkové cesto rozvaľkáme na obdĺžnik 50×40 cm,
potrieme ho smotanovou plnkou (pochúťkovú smotanu
zmiešame s rozšľahaným vajcom, vegetou a štipkou
čierneho korenia). Pozdĺž dlhšieho kraja naukladáme
tesne vedľa seba po dĺžke natvrdo uvarené vajcia. Plát
plnkou natretého cesta posypeme šunkovo-zeleninovou
zmesou (mrazenú zeleninu krátko povaríme v osolenej
vode a dáme na sitko odkvapkať. Šunku nakrájame na
rezance a zmiešame so zeleninou) a opatrne stočíme.
Prenesieme na vymastený plech a potrieme vajíčkom.
Upečieme.
R.r. (stiahnuté z internetu)
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Darcovia krvi za rok 2016
Barányi Lukáš
Bartoš Vladimír
Belopotocká Lenka
Benček Milan st.
Benček Milan ml.
Bohmer Peter
Fronko Matej
Fronko Peter
Halahija Michal
Mihalovič Róbert
Mitrenga Igor
Porubän Július Ing.
Rúčková Viera
Sládek Marián Mgr.
Spišek Dušan
Šuňavcová Ľubica
Šuňavec Ľubomír
Vrbičan Peter
Vrbičanová Elena

č.d. 423
č.d. 12
č.d. 269
č.d. 265
č.d. 265
č.d. 402
č.d. 230
č.d. 326
č.d. 43
č.d. 39
č.d. 154
č.d. 171
č.d. 372
č.d. 493
č.d. 425
č.d. 425
č.d. 425
č.d. 52
č.d. 348

3 odbery
3 odbery
1 odber
2 odbery
1 odber
3 odbery
4 odbery
4 odbery
4 odbery
4 odbery
3 odbery
1 odber
3 odbery
1 odber
3 odbery
1 odber
1 odber
1 odber
1 odber

Obrovské ďakujeme patrí našim občanom-darcom
najvzácnejšej a jedinečnej tekutiny na svete, našej krvi,
ktorí žijú nenápadne medzi nami, nie sú nijako zvlášť
označení a nikde sa s tým nechvália. Darovanie krvi na
Transfúznej stanici je pre nich také samozrejmé, ako pre
niektorých z nás dýchanie. Tak zachraňujú životy
celkom neznámym ľuďom, ktorí tento dar prenesmierne
potrebujú. Veríme, že pokiaľ vám to zdravie dovolí,
tento dar budete prinášať aj naďalej. Za všetkých
chorých a operovaných ešte raz ďakujeme !
Janka Uličná,
tajomníčka MS SČK

Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov
Oslobodenie obce Liptovská Kokava/relácia
v obecnom rozhlase 31.1.2017/, 72. výročie
Čas beží a nedá sa vrátiť späť, čo je často aj dobre.
Tak je tomu najmä u ľudí, ktorí hrôzy vojny prežili.
Zverstvá, vraždy, koncentračné tábory, vypálené osady a
dediny boli a sú aj dnes výstrahou pred nenávisťou
človeka k človeku, národa proti národu či nenávisť k
farbe pleti. Tak sa nacisti a fašisti nazývaní aj nadľudia
znížili pod ľudskú dôstojnosť.
27. január je vyhlásený za Medzinárodný deň
pamiatky obetí holokaustu. Tento deň má pripomínať
utrpenie a smrť šesť miliónov židovských obetí počas
druhej svetovej vojny. Dátum je určený Valným
zhromaždením organizácie spojených národov zámerne

na tento deň, keďže 27. januára 1945 Červená armáda
oslobodila nacistický koncentračný tábor AuschvitzBirkenau alebo inak Osvienčim-Brzezinka, v ktorom
zahynulo 1,5 milióna ľudí.
Tento dátum sa spája s našou obcou tým, že nasadením
prvého, druhého a štvrtého ukrajinského frontu pod
velením maršála Koneva, Malinovského a Petrova a
zároveň postupom 1.Československého armádneho
zboru sa dostala nemecká armáda do sústredeného tlaku
pri oslobodení Slovenska cez Dukelský priesmyk
smerom na Stropkov, Bardejov, Košice, druhým prúdom
cez Rožňavu, Poprad a Liptovský Mikuláš, spolu s
útokom na poľské mestá Krakov, Wadovice a Osvienčim.
Tento sústredený útok bol naplánovaný v dňoch 12.1. až
19.2.1945. To znamená, že postup spojeneckých vojsk
bol úspešne splnený.
Naša obec Liptovská Kokava zohrala v tomto období
veľkú úlohu, pretože aj v nemeckých mapách bola
označená červeným krúžkom, čo signalizovalo prítomnosť partizánskej jednotky. Mnohí Kokavci bojovali
v horách za účinnej podpory domáceho obyvateľstva a
revolučného národného výboru. Pri častých kontrolách
bol sprísnený dozor nad dedinou, a keď nemecké
jednotky sústreďovali vojsko k Liptovskému Mikulášu,
prechádzali aj cez priľahlé územie z Hýb do Lipt.
Kokavy, nastala hromadná evakuácia dedinčanov do
Strýčkova a priľahlej hory. Zopár odvážnych mužov
zostalo strážiť dedinu, a keďže sa nemeckej jednotke
nepostavili na odpor oni a ani partizáni striehnuci na
prístupových cestách, uchránili našu obec pred vypálením. Táto pokračovala smerom na Dovalovo, časť na
Pribylinu do Vavrišova až k Lipt. Mikulášu. Nebezpečenstvo však neprestalo, aj keď sa obyvateľstvo vrátilo
domov. Veliteľ partizánskeho oddielu vyhlásil mobilizáciu všetkých mužov do 40 rokov.
Dňa 24. januára 1945 bola posledná akcia v Kokave,
kde sa nemecké jednotky pokúšali vrátiť do obce, ale
partizáni ich napadli v Pribyline, tak sa ďalej nedostali.
Od toho dňa až do príchodu československej armády dňa
31. januára 1945 nemali Nemci do dediny prístup. Preto
tento deň je zaznamenaný ako oslobodenie obce.
Slovenský národ sa čestne postavil na odpor so
zbraňou v ruke. Za veľkých obetí v boji vydržal až do
oslobodenia.
Preto odpúšťajme, ale pamätajme a nedopusťme, aby
sa tie kruté časy opakovali. Vieme si vie predstaviť v
dnešnom čase mieru vojnový konﬂikt?
spracovala: Janka Uličná
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Jednota dôchodcov Slovenska
Liptovská Kokava
Medzi organizácie, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť
v našej obci, patrí aj miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska na čele s predsedníčkou Evou Porubänovou, ktorá t.r. oslávila jubilejné 80-te narodeniny
a ktorá túto organizáciu vedie od jej založenia, t.j. od roku 2003.
Koľko nám zdravie a sily dovoľujú, zúčastňujeme sa
na prácach, ktoré si vždy na začiatku roka naplánujeme.
Medzi tieto práce patrí jarné upratovanie v našej obci.
Pravidelne sa zúčastňujeme v Skanzene v Pribyline na
súťaži vo varení halušiek. Okrem tohto roku sme sa
zúčastňoval aj súťaže vo varení fazuľovice, tzv. „ Podbánsky prdkáč“, kde sme obsadili vždy popredné miesta.
Využívame voľné dôchodcovské lístky na vlak. Pred rokom sme boli v Košiciach na divadelnom predstavení „
Sen noci Svätojánskej“, navštívili sme „Flóru 2016“, v
Bratislave, na Orave sme boli prezrieť si hrad v Oravskom Podzámku. Tohto roku ideme tiež na divadelné
predstavenie do Spišskej Novej Vsi „ Rysavá jalovica“ a
na „Flóru 2017“ do Trenčína.
Každý rok plánujeme posedenie v prírode, no ak je
zlé počasie posedenie uskutočníme v klubovni na
futbalovom ihrisku. Na jesennom „Kokavskom jarmoku“ sme navarili fazuľovicu a zúčastňujeme sa na podujatiach poriadaných OD JDS. Nezabúdame ani na
našich starých a chorých občanov v domovoch opatrovateľskej služby, ktorým náš p. starosta Ing. Július
Porubän a pracovníčky obecného úradu zabezpečujú
upomienkové darčeky.
Výbor miestnej organizácie sa schádza 1 x v mesiaci a
2 x zabezpečuje členskú schôdzu a to predvianočné posedenie s pohostením a výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavou MDŽ s pohostením a obdarovaním žien
kvietkom.
Pozývame medzi nás za členov aj ostatných
dôchodcov z našej obce!
Výbor MO JDS

Miestna knižnica
Najlepším účinkom každej knihy je to,
že pobáda čitateľa na vlastnú aktivitu.
/Thomas Carlyle/
KNIHA – naša spoločníčka na dlhé chvíle, u niektorých aj na celý život.
Nájdeme v nich všetko, čo nás povzbudí, poučí aj
lieči rany našich duší. Nájdeme v nich všetko – zaujímavé, romantické, úsmevné, vážne aj napínavé. Zabúdame pri rozličných príbehoch na únavu z práce, na
ťažkosti v živote, dostaneme povzbudenie aj trochu radosti, a snáď sa aj niečo naučíme. Možno nám pripomínajú niekoho, kto nám ich daroval alebo od koho
sme ich zdedili, alebo jednoducho sme si ich kúpili pre
radosť.
Ako však dnes prinútiť mladú generáciu k čítaniu?
Hlavne vlastným príkladom a spoločnými chvíľami, kde
kniha zohrá hlavnú úlohu. Rozprávky sú ideálne na
strávenie spoločnej polhodinky pred spaním aj na rozhovor s dieťaťom o tom, čo počulo, ako to vníma. Darujme si knihy pod stromček, k sviatku. Aj keď je to v
dnešnej dobe ťažké a knihy sú drahé, do vzdelania sa
oplatí investovať. A na to je tu aj naša Obecná knižnica, v
ktorej určite nájdete knižky, ktoré sa vášmu dieťaťu
budú páčiť. Samozrejme, že si vyberú aj všetci ostatní
občania, ktorí si dajú tú námahu a do našej knižnice
prídu.
Je otvorená každú stredu od 16.00 do 18.00 hod.
Zápisné je 1€ na rok.
A teraz trošku štatistiky za rok 2016 – mali sme
50 členov, z toho 13 detí. Požičaných bolo 1025 kníh
a celkový počet titulov v knižnici je 3529. Nakúpili sme
67 kníh.
Prosím všetkých čitateľov, ktorí majú požičané
a nevrátili knihy z minulého obdobia, aby tak čo najskôr
urobili. Aj iní si ich chcú prečítať. Zároveň pozývam
všetkých občanov do našej knižnice.
Prajem Vám príjemne prežité chvíle s knihou, lebo
ten čo nemiluje knihu, nemiluje múdrosť a ten, kto
nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.
Janka Uličná,
vedúca obecnej knižnice
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Zo zákulisia života ľudí Liptovskej Kokavy
Takto sme nazvali novú rubriku, v ktorej by sme sa
vždy chceli venovať aspoň jednému obyvateľovi
Liptovskej Kokavy. Je dobré vedieť, čo sa deje v
rodinách obyvateľov Liptovskej Kokavy, inšpirovať sa
ich aktivitami a viac sa vzájomne spoznávať.
V tomto čísle sme sa opýtali pár otázok Matúša
Šuňavca, ktorého hobby je cvičenie a životný štýl s ním
spojený. Otázky sme nasmerovali naňho aj preto, že od
konca novembra minulého roku vedie skupinu prevažne
žien, s ktorými sa 2-krát do týždňa (najmä stredy a
soboty) o 18.00 stretáva v Kultúrnom dome v Liptovskej
Kokave. Toto interview má byť aj pozvánkou na tieto
cvičenia.
1. Ako dlho sa venuješ tréningom?
Už od svojich 17 rokov, kedy som začal v posilňovni
v Kokave.
2. Aké typy cvičení praktizuješ?
Preferujem cviky s vlastným telom a olympijské
zdvihy.
3. Čo ťa motivovalo k tomu, aby si začal?
V tej dobe, keď som začal, mi išlo len o to, aby som
dobre vyzeral a hlavne schudol. Časom som ale pochopil, že je omnoho dôležitejšie, aby som sa dobre
cítil - psychicky, fyzicky a bol zdravý.
4. Aké miesto má v tvojom živote cvičenie? Čo pre
teba znamená?
Veľmi dôležité miesto má. Nejde o cvičenie ako také
samotné, ale žiť podľa toho aj - disciplinovane, zdravo, mať nejaký cieľ, motivovať iných. Riadiť sa princípmi, ktoré fungujú pri cvičení aj v živote.
5. Aké je tvoje životné krédo?
Odpúšťaj a smej sa.
6. Vieme, že trénuješ skupinku žien a dievčat tu,
v Kokave. Trénuješ aj niekde inde? Kde? Koho?
Áno, v Mikuláši mám tiež pár klientov, beriem to
skôr ako hobby zatiaľ, ale to neznamená, že to ﬂákam. Každý tréning beriem ako profík a pristupujem
zodpovedne.
7. Ako vznikol nápad cvičiť tu, v Kokave?
Raz ma oslovila Anička Jurčová, či by som jej neporadil nejaké cviky a napadlo mi, že by sme to mohli
skupinovo precvičovať. Je to väčšia zábava a ľudia sa
navzájom viac motivujú.
8. Čo zvyknete cvičievať?
Všetko, či už sú to cviky s telom, s pomôckami, neustále to meníme, aby si telo nezvyklo a vždy sa pripravilo na niečo nové.
9. Sú tieto cviky nejako špeciálne určené pre mužov
alebo pre ženy?
Nie, tie cviky sú pre každého, tam sa skôr zameriavame na to, akú časť precvičujeme, či sa tréning
zameriava na kardio, alebo skôr techniku, balans,
atď. Ale cviky ako také môže vykonávať každý.

10. Používate pri cvičení aj nejaké pomôcky?
Áno, kettlebelly, závažia, švihadlá, resistance bandy
a i.
11. Keby sa niekto rozhodol prísť cvičiť, čo si má so
sebou priniesť?
Športové oblečenie a hlavne chuť niečo robiť.
12. Ako sa ti páčia tieto kokavské tréningy?
Super, začíname byť dobrá partia, vždy tam panuje
dobrá nálada, dievčatá makajú a baví ich to /dúfam/,
čo ma teší.
13. Kto vám poskytol miesto na cvičenie?
Vyhovel nám pán starosta, za čo mu ďakujeme.
14. Máš nejakú špeciálnu výzvu pre ľudí z Kokavy?
Ak má niekto záujem, nech sa príde kľudne pozrieť,
za to nič nedá. Uvidí, či sa mu to zapáči. Začať nie je
nikdy neskoro.
Mgr. Janka Sládeková

Veselé veľkonočné pranostiky
A hoci sa Veľká noc slávi každý rok v inom
termíne, ako by to bolo, keby sa k nej neviazali aj
nejaké ľudové pranostiky. Niektoré si odporujú, čo sa
dá čakať, vzhľadom na široké rozhranie, kedy sa
Veľká noc môže odohrávať.
• Biele Vianoce, zelená Veľká noc alebo Na Nový rok
blato, na Veľkú noc sneh.
• Aká Kvetná nedeľa, taká Veľká noc.
• Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto.
• Ak prší na Veľký piatok, možno dúfať v dobrú
úrodu .
• Na Veliký piatok ak popŕcha, to nám požehnaný,
dobrý rok sľubuje.
Iná pranostika vraví: Veľký piatok daždivý, znamená
rok žíznivý (bude sucho). Alebo Veľký piatok
pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
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Z histórie kokavského futbalu

C

estou Kokavských novín by som sa chcel
prihovoriť k Vám a spomenúť niektoré časti
futbalového diania v minulom storočí, myslím
roky 1967 – 1969, ktoré ešte neboli podrobne spomínané. Futbal v uvedenej dobe bol športom v Kokave
č. 1, ako som to uviedol v predošlých číslach Kokavských novín.
Teraz by som Vás podrobnejšie oboznámil, čo sa vo
futbale v uvedených rokoch dialo. Futbal bol na výslní.
Kokava bola v jesennej časti ročníka 1966-67 „ šťukou“
II.triedy a obsadila II. miesto pred Teslou Lipt. Hrádok s
rovnakým počtom bodov - 17. Jarná časť futbalového
ročníka bola pre nás tiež úspešná, až záver nám nevyšiel
tak, ako sme chceli. Posledné dve kolá sme boli na
I. mieste súťaže II. triedy okresu L. Mikuláš a na naše
veľké sklamanie sme predposledný zápas s Teslou
L. Hrádok na domácom ihrisku prehrali 1:0, čím sa Tesla
bodovo dotiahla nášmu mužstvu a bola na prvom mieste
v tabuľke - mala 35 bodov, ako aj naše mužstvo, no to
ešte nebolo všetko. Posledný zápas Tesla na domácom
ihrisku remizovala, naše mužstvo v L. Porúbke prehralo,
čím Tesla mala 36 bodov a Kokava 35 bodov a postúpila
do Krajskej súťaže. Keď spomínam zápas s Teslou na
domácom ihrisku, môžem smelo povedať, že naše
mužstvo podalo v tomto stretnutí výborný výkon a podľa
hodnotenia nezávislých fanúšikov mal byť výsledok
skôr opačný. Dali sme aj vyrovnávajúci gól, strelil ho
Šuňavec Ján, no rozhodca gól neuznal z nezistených
dôvodov (údajne ho strieľal z autovej čiary pri tribúne
na hornú časť brány).
Keď spomínam roky 1967-1969, v uvedených rokoch
hrali za náš futbal aj občania, futbalisti, ktorí neboli z
našej obce. Spomeniem Ondíka Milana – brankár a
Pačana Jána – útočník, pravé krídlo, z osady „Pod
Brehom Pribylina“, ktorý hral za našu TJ jeden a pol
sezóny. Uvádzam to preto, že bol výborný hráč –
útočník, pravé krídlo a v súvislosti s ním uvediem aj
jednu historku, ktorá sa stala na konci sezóny 1968 – 69
v júni. Tajomník TJ Jančuška Miloš hlásil do miestneho
rozhlasu športové správy a hlásil aj zostavu mužstva.

Vážení športoví priatelia
Ani sme sa nenazdali a zas je tu jar. Zima nám
rýchlo prebehla a nás futbalistov čaká odvetná časť
majstrovských zápasov. Dovoľte mi, aby som vás
poinformoval o činnosti nášho FO počas tohto zimného
obdobia.
Po úspešnom vystúpení v jesennej časti, v ktorej
sme, ako dobre viete, skončili na krásnom prvom
mieste, sme si dali za úlohu pokračovať v nastolenom
trende aj v ďalšom období. Zimnú prípravu sme začali
na konci januára, aby bolo dosť času na fyzičku, ale aj
hernú prípravu. Tréningové jednotky sme absolvovali

V uvedenej správe spomenul zostavu, kde v nej hralo 8
futbalistov s menom Ján (v mesiaci jún majú meniny
Jánovia), kde im poprial všetko najlepšie a zároveň
povedal, že po skončení stretnutia a sezóny ročníka 1968
- 69 bude v kabíne na ihrisku posedenie spojené s
občerstvením. Pri družobnej debate sa ozval Pačan Ján a
hovorí Milošovi Jančuškovi: „Miloško, viete, čo som
počul? Že v Jelšinke zomrel istý občan KRČMA, ktorý
tam zanechal drevenicu a ja, by som si dal žiadosť na
MNV, aby som sa tam mohol nasťahovať. Keby ste sa za
mňa prihovoril na MNV.“ Odpoveď Miloša bola
nasledovná: „Janko, pre teba urobím všetko, ale toto, čo
žiadaš, odo mňa nečakaj.“ Pačan odpovedal: „Keď vy
takto, tak od budúcej sezóny za vás už futbal hrať
nebudem.“
Tým aj skončilo pôsobenie uvedeného futbalistu v
našom mužstve, aj keď musím spomenúť, že to bol
výborný futbalista.
Futbalový priateľský zápas vo Veličnej (rok 1966)
naši dorastenci vyhrali 3 : 1. Góly nášho mužstva dali
Bartoš Ján 2, Strnisko Ján 1. Zápas sa hral v sobotu ako
predzápas. Naše mužstvo hralo predzápas – priateľské
stretnutie skončilo 1:1.
Ján Malata

•

Ihrisko vo Veličnej na Orave, zľava: Benček Vasil, Majstrák Ján,
Šuňavec Milan, Šuňavec Ján, Rúčka Ján, Vrbičan Miloš, Pačan Ján,
kľačiaci zľava: Pozor Milan, Bačík Eugen, Malata Ján

behaním v našej obci, parku v Liptovskom Hrádku a v
telocvični Alexandra v Liptovskom Jáne. Cez víkendy
sme mali prípravné zápasy s mužstvami V. ligy –
Černová, Bešeňová a Palúdzka, II. triedy – Važec a
Iľanovo a z I. triedy – Smrečany, Žiar. Generálku pred
prvým majstrovským zápasom sme odohrali proti
starým pánom Podbrezín. Zápasy sme odohrali na
umelej tráve v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku. S
bilanciou 5x výhra a 2x prehra. V týchto zápasoch sa
ukázali naše dobré, ale aj zlé stránky, ktoré by sme
chceli v majstrovských zápasoch eliminovať. Všetko sa
dá odstrániť a vylepšiť tréningom. Mrzí nás, že niektorí
hráči pristupovali k tomu dosť ľahostajne a prestali na
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sebe pracovať, čoho príkladom je ich neúčasť na tréningoch. Sú to však dospelí ľudia, ktorí hrávajú futbal už
viac rokov a veľmi dobre vedia, že pre fyzickú kondíciu
je zimná príprava dôležitá a nič nedostanú zadarmo.
Všetko ukážu majstrovské zápasy, ktoré budú veľmi
ťažké, pretože nás každý súper bude brať ako favorita.
Musíme to však brať tak, že sme dedinský klub a futbalisti majú pracovné a osobné povinnosti. Viem, že fanúšikovia po jesennej časti sú zvyknutí na naše víťazstvá. Netreba však zabúdať, že lopta je guľatá a súperi nezaháľajú a chcú sa nad lídrom vytiahnuť. Prosím
vás v mene FO, aby ste aj v jarnej časti boli takí fanúšikovia, akí ste boli v jesennej časti. Zápasy budú aj o

psychike, ktorá ukáže silu tohto mužstva. V jarnej časti
máme 8 zápasov doma a 5 na ihriskách súperov. Čaká
nás veľká porcia domácich zápasov, na ktoré vás srdečne
pozývame, ale očakávame vás aj na súperových ihriskách. Okrem A mužstva sa pripravujú na jarnú časť aj
naši malí futbalisti. Trénujú 2 x do týždňa od začiatku
marca na multifunkčnom ihrisku a behaním v našej obci.
Muži začínajú 26. 3. 2017 a žiaci 9. 4. 2017.
Na záver môjho príspevku vám chcem popriať
v tomto roku pevné zdravie, úspechy v osobnom aj pracovnom živote a samozrejme aj radosť z účinkovania
nášho FO.
Libor Porubän

Zima 2016 / 2017 na bežkách

K

onečne nám zima dopriala dostatok snehu a tak
už od 3.12. sme mohli na našich bežeckých
tratiach privítať prvých bežkárov. Najskôr to
bol len náš tradičný okruh „Sekanisko“, ale postupne,
ako pribúdalo snehu, sme rozširovali bežecké trate tak,
že v hlavnej sezóne sme mali k dispozícii až 12 km
upravovaných tratí. Veľkým spestrením bolo rozšírenie
tratí na “Diely“, čo bežkárom ponúklo nové krásne
pohľady na našu podtatranskú prírodu.
O tom, že sme sa na našich tratiach necítili dobre
len my, svedčil veľký záujem bežkárov z blízkeho, ale aj
širokého okolia. Je to dané nenáročným proﬁlom našich
tratí, ideálnych hlavne pre turistické lyžovanie. Keď sa k
tomu pridá krásna panoráma nášho okolia a dostatok
snehu, je ľahké pochopiť, prečo v zime v okolí RD
parkovalo hlavne počas víkendov také množstvo áut.
Veľmi úspešne dopadol aj náš tradičný lyžiarsky
pochod z Podbanského. Zaznamenali sme rekordný
počet účastníkov a pochvaly pre organizátorov boli len
potvrdením o obľúbenosti tohto podujatia.
Podobne vydarená akcia bola aj vo februári s
názvom "Na bežkách po kokavskom chotári", kde sa aj
pri nepriaznivom počasí zúčastnilo do sto nadšencov
bežeckého lyžovania.
Tohtoročná zimná sezóna sa zaradila medzi
rekordné aj v počte dní, počas ktorých sme si pohyb na
čerstvom vzduchu a lyžami na nohách mohli užívať.
Veru, tri mesiace nepretržite, to tu už dlho nebolo, ale
dúfame, že ani budúca zima sa nedá zahanbiť.
Perinbabka, ďakujeme veľmi pekne!
Peter Vrbičan
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkolvek ﬁnančným
spôsobom prispeli na údržbu lyžiarskych tratí.
R.r.
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OÚ OZNAMUJE
Oznamujeme občanom, že dňa 18. 4. 2017 (utorok)

sa v našej obci
uskutoční
v čase 15.30 - 16.00 hod. pred obecným úradom.
Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, kartón.
Za vyzbieraný papier dostanete ﬁnančnú hotovosť alebo hygienické potreby
(toaletný papier. kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky).

Vymeňte

starý

Pozývame Vás na štart úvodnej etapy

III. ročníka „Od Tatier k Dunaju
na bicykli aj napriek Skleróze multiplex“
so štartom v Liptovskej Kokave od obchodného
domu COOP Jednota,

dňa 22.5.2017 o 9,30 hod.
Štart úvodnej etapy bude pod záštitou ministra
zdravotníctva Tomáša Druckera, na štart sa
postaví primátor Košíc MUDr. Richard Raši,
kultúrny program na úvod spestrí
Tomáš Bezdeda, Ivan Vojtek
a Katarína Števlíková so Sajfom.
Pri úvodnom programe nebudú chýbať ani žiaci
našej Základnej školy s materskou školou.
Tešíme sa na Vašu účasť!

papier

za

nový!
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V letných mesiacoch obecný úrad usporiada
už tretíkrát výstavu fotograﬁí s námetom:
1. Rodinné fotograﬁe (história a súčasnosť)
2. Fotograﬁe zo Slovenska a z celého sveta
Prosíme záujemcov o uverejnenie svojich
fotograﬁí, aby sa o spôsobe dodania fotograﬁí
informovali na obecnom úrade,
termín uzávierky je 15. jún 2017.

Chovateľské potreby S A K U R I O N, s.r.o.,
Tovarnická 2104/19, 955 01 Topoľčany

ponúkajú na predaj:
• klietky pre chov prepelíc, králikov, činčíl, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku. •
• Kontakt: 0907 181 800 Slovakia, www.123nakup.eu•
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