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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Roľnícke družstvo
- Urbariát
- ZO SZPB
- Školské okienko
- Jubilanti
- Cirkevná rubrika
- Niečo pre gazdinky
- Športová rubrika
- Oznamy
• Prvý decembrový sneh na lúke Hrdovo

Vážení spoluobčania!
Slávime tie najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Celý
svet si pripomína udalosť narodenia Božieho Spasiteľa.
Je to zázračný čas vianočnej hviezdy, čas kolied
a väčšej prívetivosti a láskavosti. Pre niekoho je to čas
odovzdávania a prijímania darčekov, vzájomných stretnutí, čas k zastaveniu a zamysleniu sa, čas spomienok za
končiacim sa rokom.
Rád by som v závere roku 2016 poďakoval poslancom, členom obecnej rady, pracovníkom Obecného úradu a Vám, milí spoluobčania, za Vašu prácu v našej obci,
za vzájomné porozumenie a pomoc.
Želám Vám krásne a požehnané vianočné sviatky.
Do roku 2017 prajem všetkým veľa zdravia, šťastia,
rodinnej pohody, vzájomnej úcty a mnoho úspechov.
Ing. Július Porubän,
starosta obce

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Október
- prerokovanie správy o kontrolnej činnosti za I. polrok
2016
- schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou Liptovská Kokava za školský rok 2015-2016
- prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017
- návšteva sociálnych zariadení pre seniorov, kde má
obec Liptovská Kokava svojich občanov

• Zľava Martin Uličný, Eva Porubänová – predsedníčka ZO JDS, Božena Bolčišová, Margita Dideková, Petronela Porubänová a Július Porubän –
starosta obce
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- schválenie navýšenia rozpočtu na platy nepedagogických pracovníkov ZŠ s MŠ
- slávnostné stretnutie jubilantov v roku 2016 pri
príležitosti mesiaca úcty k starším ľuďom dňa 25.10.
2016.

- návšteva partnerského obecného úradu Poronin v Poľsku, z ktorým sme podali spoločný projekt na získanie
ﬁnančných zdrojov pod názvom Obnova historickoprírodných objektov pre zachovanie a propagáciu
Liptova a Gminy Poronin
- vyhodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny za
účasti starostu, zástupcu starostu a ekonómky obecného úradu
- účasť starostu obce na sneme ZMOL a na zasadnutí
sekcie ekonomiky pri Rade ZMOS v Dubnici nad Váhom

November
- podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na dokončenie rekonštukcie a modernizácie čistiarne odpadových vôd

December
- prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2017
- schválenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch na
území obce Liptovská Kokava
- prerokovanie Správy hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 3 Q 2016
- stretnutie členov Rady obecného zastupiteľstva a členov výboru PSBU za účelom prerokovania postupu pri
príprave vstupu strategického investora (Tatranský
Permon a.s.) do projektu investičného zámeru využitia
geotermálneho vrtu

Roľnícke družstvo

Urbariát

• Najstarší účastníci stretnutia, 80 -roční, zľava Miroslav Ševčík, Martin a Emília
Tarageľovci, Irena Porubänová a Emília Oravcová

V roku 2016 pokračovala na Slovensku mliečna kríza. Na nízku výkupnú cenu mlieka reagovali chovatelia
v niektorých prípadoch ukončením výroby mlieka a prechodom na hovädzí dobytok mäsového typu.
Pri prebytku mlieka výkupná cena padala okamžite,
ale v situácii keď mliekari potrebujú väčšie množstvá
mlieka cena stúpa len veľmi pomaly. Aj keď sa už nedajú
očakávať výkupné ceny mlieka z roku 2014, výhľad pre
chovateľov dojníc v budúcom roku je optimistickejší.
Na záver by som chcel všetkým popriať šťastné a veselé vianočné sviatky a do nového roka veľa zdravia,
spokojnosti a rodinnej pohody.
Ing. Jaroslav Staroň
predseda RD
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava hľadá do
pracovného pomeru pracovníka na pozíciu traktorista. Požadujeme vodičský preukaz skupiny T
a zváračský preukaz. V prípade záujmu kontaktujte
predsedu družstva.

Vážení podielnici, občania.
V jednej zo svojich piesní Karel Gott spieva – „čas letí
jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy, ...“ a veru sme ho
nedokázali chytiť. Rok ubehol ako voda a popri každodenných povinnostiach sme si to ani neuvedomili.
V roku 2016 sme týchto povinností mali aj na urbáre
veru dosť. V rámci Projektu „Obnova lesných porastov
Urbariátu Liptovská Kokava„ sme vysadili 457 440 ks
sadeníc, postavili 4 km oplôtkov, vyžínaním sme ošetrili
236 ha a chemickým náterom proti zimnému odhryzu
zverou 118 ha mladých lesných porastov. Na označenie
sadeníc pre ich lepšiu identiﬁkáciu vo vysokej tráve sme
umiestnili v porastoch 45 105 ks označovacích kolíkov.
V spolupráci s Roľníckym družstvom a Obecným
úradom bol opravený úsek cesty poza RD. Tiež, tak ako
sme sľúbili na valnom zhromaždení, sme urobili generálnu opravu cesty na Kotlovú (Lojzovo) a podstatne
úspornejšie, ako sme predpokladali, bola vykonaná aj
oprava asfaltovej cesty na Trsteník.
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K 30. 11. 2016 sme v podstatne ťažších podmienkach,
3
ako v roku 2015, spracovali bezmála 17 500 m
prevažne podkôrnikovej kalamity a z manipulačno expedičného skladu na roľníckom družstve bolo od3
vezených cca 13 000 m výrezov rôznych druhov sortimentov. Požiadavky podielnikov na palivové drevo boli
uspokojené v celkovom objeme 1 196,50 prm.
Popri týchto prevádzkových povinnostiach bolo
potrebné zabezpečiť chod PSBU aj navonok, jednak
voči štátnym, ale ja ostatným inštitúciám, s ktorými
urbár spolupracoval. Keď sú však dobrí spolupracovníci
a partneri, dá sa zvládnuť všetko. Preto mi dovoľte

poďakovať všetkým, ktorí sa svojou prácou o tieto
výsledky zaslúžili.
V tomto predvianočnom čase buďme k sebe navzájom
láskavejší a úprimnejší, aby priania nevyzneli len ako
prázdne slová, ale aby boli úprimné - zo srdca. Najlepšie
však bude, keď priania premeníme aj na skutky.
Na záver mi dovoľte popriať všetkým ľudom dobrej
vôle šťastné a pokojné sviatky a do nového roku zdravie,
spokojnosť a rodinnú pohodu.
Ďakujem.
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor
Vážení spoluobčania, milé hasičky, hasiči.
Končí sa rok a tak ako nám ukladajú stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bilancujeme a vyhodnocuje pre nás ťažké obdobie.
Čas rýchlo plynie a my si v týchto dňoch pripomíname prvé výročie úmrtia nášho predsedu Jaroslava Majera st.
Dňa 2. decembra 2016 sme o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu v našej obci uskutočnili Výročnú členskú
schôdzu nášho zboru. Neviem, či to bolo zapríčinené
nepriaznivým počasím, ale z 88 riadnych členov sa na

Nakoľko je tento rok v našej organizácii rokov volebným, kedy sa volí vedenie zboru pre nasledujúce 5 ročné
obdobie, boli sme ako výbor z neúčasti sklamaní. Na
schôdzi som zhrnul celoročnú bohatú aktivitu nášho
zboru. V skratke vyberám :
V nedeľu 14. februára 2016 ráno odovzdanie repasovaného hasičského vozidla Tatra 148 za účasti najvyšších predstaviteľov DPO SR a Ministerstva vnútra.
Dňa 11. apríla krátko pred 13.00 hod. bol náš zbor
kontaktovaný operačným strediskom hasičského a záchranného zboru v Žiline a vyslaný k ohlásenému požiaru chaty na Podbanskom v lokalite Hrdovo. Jednalo
sa o chatu nášho urbáru. Rýchlym zásahom profesionálnych hasičských jednotiek z Liptovského Hrádku
a Liptovského Mikuláša, bola chata uchránená. Za náš
zbor zasahovali Lukáš Tarageľ, Matej Fronko a Peter
Petrík, ktorí ostali na mieste udalosti a vykonávali po-

žiarny dozor. Chcel by som sa im taktiež touto cestou
poďakovať.
Dňa 27. augusta 2016 nastal pre náš zbor ďalší veľký
deň. Konal sa prvý ročník Memoriálu Jaroslava Majera
st. Prialo nám počasie a akciu sme zhodnotili ako veľmi
vydarenú. Memoriál by sme chceli zaužívať tradične
každý rok v lete, ako pamiatku a poctu Jarovi za jeho
vykonanú prácu v našom zbore. Ešte aby som nezabudol,
touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí
sa aktívne zúčastnili na príprave a realizáciu tohto
krásneho dňa.
V septembri sme boli darovať krv. Ďakujeme Erikovi
Majerovi a Ľubici Šuňavcovej, ktorí boli darovať krv už
piatykrát.
Môžem konštatovať, že vedenie a výbor DHZ Liptovská Kokava plán úloh pre rok 2016 z väčšej časti splnil.
Náš DHZ má 88 členov, z toho 59 mužov a 29 žien.
V roku 2016 sa náš zbor zúčastňoval mnohých hasičských súťaží nie len v našom okrsku ale aj mimo.
Chlapci sa zúčastnili aj nočnej súťaže vo Vyšnom Kubíne.
Okolo polnoci mi prišla správa a v nej fotograﬁa siedmich
usmiatych chlapcov, s našou Aviou v pozadí a pred nimi v
tme nejaké 3 poháre, resp. dva poháre a jeden“ kotlík na
guláš“. Pár minút na to mi už volal Martin Mudroň jeho
typickým „brééé ráno predseda“ priprav šampanské.
Vyhrali sme všetko čo sa vyhrať dalo. Nesieme domov
dva poháre za prvé miesta a putovný pohár.
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V okresnej hasičskej lige sa naše družstvo mužov
umiestnilo na celkovom druhom mieste. Gratulujeme.
Na volebné obdobie 2017 - 2022 boli do funkcií zboru
zvolení: predseda DHZ Richard Šopor, veliteľ DHZO
Pavel Margetaj, tajomníčka DHZ Ľubica Šuňavcová
ml. a referent mládeže Ing. Martin Mudroň, zvolených
bolo aj 15 členov výboru.
Chcem uviesť ešte na záver pár slov. Nedá mi, aby
som nespomenul disciplínu v zbore, ktorá nám pokrivkáva. Nerád karhám, nerád napomínam, nerád dohováram, ale žiaľ, inak sa nedá. Niekto mi raz povedal, že je
to dobou. Možno áno, neviem. Doba sa mení, ľudia sa
menia. Ale myslím si, že základné princípy života stále
ostávajú a sú v nás. Už je len na nás, či si ich osvojíme a
budeme sa nimi riadiť. Pýtate sa čo mám konkrétne na
mysli? Váženie si jeden druhého. Chýba nám úcta
jeden k druhému. Hádame sa pre maličkosti.
Preto Vás aj touto cestou prosím a žiadam. Buďme
zbor. Buďme spolu. V dobrom aj v zlom.
Úplne na záver Vám chcem všetkým do Nového roka
zaželať len to najlepšie. Nech Vás obchádzajú choroby

a starosti a nech sú Vaše dni plné lásky a radosti. Nech Vás
ten správny krok sprevádza po celý rok.

• Nádejní mladí hasiči

Richard Šopor
predseda DHZ L. Kokava

Cirkevná rubrika
„39V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu
do hornatého kraja, do mesta Júdovho. 40I vošla do
domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. 41Keď
Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo
42
v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. I zvolala
silným hlasom a povedala: Požehnaná medzi ženami
43
a požehnaný plod tvojho života! Ale ako to, že matka
44
môjho Pána prišla ku mne? Lebo, ajhľa, len čo mi
zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa
45
mi v živote nemluvniatko. A blahoslavená, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Biblia,
Evanjelium Lukáša 1,39–45)
Pánu Bohu milí členovia Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Liptovská Kokava a občania Liptovskej Kokavy!
O niekoľko dní tu máme Vianoce, najkrajšie sviatky v
roku. Každý sa ponáhľa, aby stihol všetko nakúpiť,
zariadiť, pripraviť a upratať, aby všetko bolo, ako má
byť. V tomto zhone a ruchu asi nemáme veľa času na
obzeranie sa po druhých. Ale je to tak správne? Či by
nemali byť Vianoce práve sviatkami obdarovávania a
všímania si tých druhých? Evanjeliový text hovorí o
Márii: „V tie dni vstala Mária a rýchlo vydala sa na cestu
do hornatého kraja, do mesta Júdovho.“ Musíme si
uvedomiť, že Mária po tej vzrušujúcej udalosti zvestovania o narodení Pána Ježiša Krista ostala sama so
svojimi pocitmi a s radosťou, že bude matkou Pána
Ježiša, že vôbec nebeský Pán príde na túto zem medzi
hriešnych ľudí. S touto radosťou z príchodu nebeského
Pána sa potrebovala s niekým podeliť, potrebovala

človeka, ktorému by sa mohla zveriť. Mária od anjela
vedela, že nádej a dôvera v Pána Boha sa Alžbete
odmenili v podobe počatia dieťaťa. To, že Alžbeta
počala, by sa Mária nedozvedela skôr, ako tesne pred
narodením dieťaťa, pretože v tej dobe neexistovali komunikačné prostriedky v takej podobe, ako ich poznáme
dnes.
Anjel Márii oznámil, že Alžbeta je už v šiestom mesiaci, ako to máme zachytené v Lukášovom evanjeliu.
Vedela, že Alžbeta bude potrebovať pomoc v dome,
pretože už bola vyššieho veku. Neváhala preto a rozhodla sa ísť k tejto svojej príbuznej a pomôcť jej a zároveň sa podeliť so svojou radosťou. Podľa prastarej
tradície Alžbeta so Zachariášom bývali v mestečku
Ain–Karim, v hornatom kraji v Judei. Ak by sme si
predstavili mapu, tak zistíme, že toto mestečko je asi
6 km západne od Jeruzalema.
Mária bývala v Nazarete, v Galilei. V tom čase neboli
rýchle dopravné prostriedky a cesty boli nebezpečné a
namáhavé. Takáto vzdialenosť z Nazaretu do Ain–Karimu sa dala prejsť najskôr za 3 − 4 dni. Mária sa predsa
odhodlala ísť a poslúžiť Alžbete, hoci vedela, čo musí
zniesť na ceste: vysoké vrchy − pretože Ain–Karim bol
vo vrchoch, horúčavu cez deň, chlad v noci, dlhá cestu
pešo. Neodradilo ju to, ba ešte sa ponáhľala, aby mohla
čím skôr prísť k Alžbete. Ponáhľala sa poslúžiť a pomôcť. Mária musela prekonať na vtedajšiu dobu veľkú
vzdialenosť. Dnes tieto vzdialenosti prejdeme na aute za
pár hodín, lietadlom dokonca za pár minút. Pomocou
telefónov sa môžeme spojiť prakticky okamžite s osobami aj na opačnom konci zemegule.
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Mnohí poznáme podrobné životopisy osôb, ktoré sme
ani nevideli, napr. populárnych spevákov a hercov,
známych športovcov. Keď sa im niečo vážne stane, sme
smutní a žialime, vypisujeme im súcitné listy. No pritom
si nevšímame, že v susedstve je opustená matka s deťmi,
osamotená stará pani. Vrcholí advent, o pár dní sú tu
Vianoce, sviatky šťastia, radosti a pokoja, ako sa zvykne
hovoriť. Ale sú také pre všetkých? Pozrime sa len lepšie
okolo seba, zdvihnime hlavy a roztvorme naširoko oči,
keď stúpame po schodoch do nášho domu či bytu a
pýtajme sa v srdci: Sú naozaj sviatkami radosti pre
všetkých v našom okolí?
Mária nemyslela na seba, ale ponáhľala sa poslúžiť
Alžbete, ktorá bola pokročilého veku, ako píše evanjelista Lukáš. Nešla sa pochváliť, ukázať sa, že bude
vyvolenou z národa, matkou túžobne očakávaného Mesiáša. Išla slúžiť a pomáhať tej, ktorá to potrebovala.
Dnes dokážeme prekonať veľké vzdialenosti, aby sme
spoznali ľudí iných krajín, ale nepoznáme problémy a
potreby najbližších susedov. Pýtajme sa spoločne: Ako
je to so mnou? Som ochotný poslúžiť svojmu bratovi,
svojej sestre hoci len s takou drobnosťou, ako je prinesenie ťažkého nákupu z obchodu? Som ochotný pomôcť
pripraviť štedrovečerný stôl osamelým ľuďom?
Mária sa nestarala iba o seba, hoci čakala Spasiteľa.
Išla a pomáhala tej, ktorá to potrebovala. Odovzdávala
sa do služby Alžbete a za to ju Alžbeta odmenila nádherným pozdravom. Za svoju ochotu pomôcť dostala uistenie o tom, že konala správne, keď povedala: „blahoslavená“. Či nie aj my sa máme podeliť s druhými o to, čoho
máme dosť? Svojou službou nielen že pomô-žeme tým,
ktorí to viac potrebujú, ale si aj nahonobíme poklad v nebi.
Podľa príkladu Márie dokážeme lepšie spolunažívať
so susedmi a s príbuznými, keď si budeme navzájom
pomáhať. Vráti sa nám táto obeť v podobe úsmevu a
vďaky, ale hlavne v podobe Božej priazne. A kto by
nechcel byť blízko Pána Boha? Všetci chceme raz byť
zjednotení s Ním, prebývať v Jeho náručí, a preto každý
rok tak radostne očakávame najkrajšie sviatky v roku −
Narodenie Pána Ježiša Krista, pretože týmto sviatkom sa
pričinením matky Márie zrodila pre nás nádej na večné
spasenie.
Bratia a sestry, onedlho sú tu Vianoce. Skúsme sa
poobzerať po okolí, po susedoch a blízkych a všimnúť si
ich potreby. Vcíťme sa do postoja Márie a vydajme sa na
cestu služby a pomoci Alžbete, teda všetkým, ktorí to
potrebujú, veď aj Pán Ježiš prišiel preto na svet, aby
pomáhal, liečil a uzdravoval.
Prajem nám všetkým, aby sme sa na tieto Vianoce
správne rozhodli pre svätú Božiu cestu, ktorú nám nebeský Otec pripravil vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi
Kristovi, narodenom z Márie Panny. V Ňom sa splnili
všetky proroctvá, v Ňom prišla záchrana pre hriešneho
človeka. Každý jeden z nás totiž súrne potrebuje tohto
zasľúbeného a narodeného Záchrancu a Spasiteľa.
Mgr. Mario Činčurák – zborový farár

Rozpis evanjelických a.v. služieb
Božích počas Vianočných sviatkov
roku Pána 2016
- 4. adventná nedeľa, 18.12.2016
09:00 – Služby Božie
- Štedrý večer, 24.12.2016
17:00 – Štedrovečerné služby Božie
- 1.slávnosť Vianočná
- narodenie Krista Pána, 25.12.2016
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
- 2.slávnosť Vianočná
- pamiatka mučeníka Štefana, 26.12.2016
09:00 – Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou
- Silvester – záver občianskeho roka, 31.12.2016
17:00 – Služby Božie na záver občianskeho roka
2016
- Nový rok, 1.1.2017
10:00 – Slávnostné novoročné služby Božie
- Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6.1.2017
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 2017
hojnosť všetkých duchovných aj telesných darov
Vám praje
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Liptovská Kokava
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Školské okienko
Materská škola
Po septembrových adaptačných týždňoch, ktoré sa
nezaobišli bez drobných slzičiek, sme si v materskej
škole užívali krásnu farebnú jeseň, spojenú s rôznorodými aktivitami, ako bola šarkaniáda, lampiónový sprievod, Mikulášska besiedka.
V októbri sme pripravili program pre starých rodičov, ktorým deti v rámci tvorivých dielní so starkou
Martou Glosovou zhotovili pekné darčeky. Novinkou
v našej škôlke bola Hallowenská party s rodičmi, ktorí so
svojimi deťmi vytvorili krásne hallowenské strašidielka,
Nezabudli sme ani na čas Adventu, s deťmi sme si
pripomínali zvyky a tradície , ktoré sú charakteristické
pre toto obdobie, deti zhotovovali rybky, stromčeky,
zimné krajinky a predvianočný čas sme zavŕšili pečením
a zdobením medovníčkov. Bohatí o zážitky z Vianoc,
oddýchnutí a zdraví sa stretneme 9. januára 2017.

Základná škola
Od začiatku školského roka ubehli už štyri mesiace.
Naši prváci sa v škole sa výborne zadaptovali, správne
čítajú, počítajú, píšu, prepisujú tlačený text na písaný.
Okrem spoločných akcií s materskou školou (besiedka pre starých rodičov, lampiónový sprievod, Mikuláš)
sme sa hlavne zamerali na plnenie úloh ﬁnančnej
gramotnosti a riešeniu úloh Všetkovedka a matematickej
Pytagoriády. Vedieme žiakov, aby čítali s porozumením,
pracujeme s odbornými textami napr.. cestovný
poriadok, kalendár, recepty, pozvánky, ...
Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Čitateľský
oriešok. Cieľom súťaže je rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj
ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov.... Sme presvedčení, že
správne zvládnutie čítania s porozumením v nižších
ročníkoch základnej školy je tým najlepším odrazovým
mostíkom pre ďalšie úspešné štúdium. Žiaci dostali
Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ.
Čitateľský oriešok vyvrcholí v januári 2017, dokedy
musia žiaci dva prečítané príbehy za pomoci svojej
fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby
jedného jediného výkresu.
V jeseni sa žiaci zapojili do akcie „Čisté hory“ a spolu
s pani vychovávateľkou nazbierali v okolí našej obci
štyri vrecia odpadkov.

Druhý ročník cezpoľného behu v ovocnom sade
pripravili pre žiakov pani učiteľky dňa 29.9.2016. Žiaci v
skupinách plnili úlohy na šiestich stanovištiach.
Zdolávali prekážky terénu a spomínali na vedomosti
z vlastivedy.
V októbri sme navštívili bábkové divadlo v Žiline.
Deti sa zoznámili so známou rozprávkovou postavičkou
Petra Pana. November bol zameraný na enviromentálne
aktivity a ﬁnančnú gramotnosť. V umeleckom prednese
ľudových povestí " Šaliansky Maťko" nás reprezentovali
v obvodnom kole v Lipt. Mikuláši Martinka Grešová
- 1. kategória (žiaci 2. a 3. ročníka) a Bianka Grunvaldská
- 2. kategória (žiaci 5. - 6.ročníka). Aj keď neboli medzi
prvými tromi najlepšími recitátormi, musíme ich pochváliť za ich výkon a za šírenie dobrého mena našej
školy.
Dňa 14.12.2016 sa v našej škole konala beseda s
MUDr. Štěpánkovou z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Téma
besedy bola Vitamínmi a zdravým životným štýlom proti
obezite. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie
súvisiace so zdravím, stravovaním a pohybom, ako
preventívne obezite predchádzať správnou životosprávou.
Vianočné tvorivé dielne žiakov, rodičov a pani
učiteliek obohatili domácnosti milými výrobkami, ktoré
si zhotovili maminky spolu so svojimi deťmi. Prežili sme
spolu príjemné popoludnie pri zhotovovaní vianočných
ozdôb a dekorácií. Žiaci potešili rodičov krátkym
kultúrnym programom.
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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• Predvianočná sánkovačka

• Našu školu navštívil Mikuláš

O Z N A M
1

Milí rodičia a žiaci!
Oznamujeme Vám, že Vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23.12.2016.
Nástup do školy: 9.1.2017

Základná organizácia Slovenského zboru protifašistických bojovníkov
ZO SZPB v roku 2016 bola aktívna v každej oblasti.
Pravidelne si pripomíname Deň oslobodenia obce, Deň
víťazstva nad fašizmom, výročie vzniku SNP a to reláciou v miestnom rozhlase a kladením spomienkových
vencov k pomníkom padlých.
Zúčastnili sme sa osláv oslobodenia mesta Liptovský
Mikulášs položením vencov na námestí.
Zúčastnili sme sa zájazdu do Levoče, ktorý organizoval oblastný výbor SZPB. Na cintoríne sme boli účastníkmi spomienkového aktu pri hrobe partizánskeho
veliteľa Kunu, liptovského rodáka.
Zaujali nás levočské pamiatky, kostoly,
bývalé vojenské kasárne a námestie.
Prezreli sme si aj vojenský nemecký cintorín vo Važci.
Aktívni sme boli aj v brigádnickej činnosti. Zorganizovali sme 3 brigády na
miestnom urbariáte pri čistení lesných
ciest. Celoročne sa staráme o partizánsky
hrob na cintoríne a okolie pomníka pred
OÚ.
Pri príležitosti osláv 72. výročia SNP
sme položili spomienkový veniec pri
pomníku pred OÚ aj za účasti zástupcov z
družobnej obce Ludgeřovice a zúčastnili
sme sa tradičných osláv SNP na Podbansku s položením spomienkových vencov
pri pomníku na partizánskej lúke a rázcestí Tichej a Kôprovej doliny.
Boli sme účastníkmi celoslovenských
osláv Karpatsko-duklianskej operácie na

Dukle a vo Svidníku, kde boli účastníkmi aj naši vládni
predstavitelia Róbert Fico, Peter Gajdoš a iní.
Svoju činnosť za rok 2016 Základná organizácia SZPB
zhodnotila na predvianočnom posední dňa 9. decembra,
na stretnutí sme spolu so starostom obce informovali
ostatných členov o organizovaní centrálnych osláv 73.
výročia SNP našou obcou na Podbanskom pre obce horného Liptova a podtatranských obcí.
Emília Fronková
tajomníčka ZO-SZPB

KOKAVSKÉ AKTUALITY 4/2016

8

Postoj chvíľa, si krásna
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi !“
Na začiatku bola „Pozvánka na stretnutie s mladosťou“ pri príležitosti nášho spoločného životného
jubilea – 75 rokov. Potom nastali krížom-krážom spojenia éterom s výzvou: „Postoj, človeče, nechaj robotu,
dvor, záhradu i kuchyňu, zahoď starosti, zabudni na
choroby, to všetko ťa počká a poď – podaj si ruku s vrstovníkom, s úsmevom na tvári vypovedz, čo máš na
srdci, nech sa aj slza v oku zaleskne, no a čo?“
Stretli sme sa ako 50 roční, pri zlatej konﬁrmácii –
z r. 1955, ako sedemdesiatnici. Teraz nás prišlo menej
ako pred piatimi rokmi. Zdravie, rodinné záležitosti, no
aj vyšší počet (celkom 10) uctených chvíľkou tichej
spomienky. K ním od minula pribudli Mária Šefčíková r.
Uličná a Ján Choma (Šípka). Ale na radosť všetkých,
stretnutie nám spríjemnila naša pani učiteľka Ľudka
Horváthová prívetivým slovom k nám, svojim žiakom,
no teraz medzi nami ako jedna z nás.
So záujmom sme si pozreli výstavu starých fotograﬁí
na obecnom úrade. Hľadali sme medzi nimi svojich
príbuzných a rozpoznávali známych. Veľmi milé a
potešiteľné bolo vidieť v pozadí staré domy – dedinu
nášho detstva ... Vďaka všetkým Kokavčanom, ktorí boli
pri zrode výstavy a pričiňujú sa o jej dotváranie a
dopĺňanie. Záslužná aktivita k zachovaniu histórie našej
obce v obrazovej forme.
Slávnostný okamih nastal, keď nás vo svojom úrade
privítal a pripil nám na zdravie pán starosta Ing. Július
Porubän so spolupracovníčkami pani Evou Slivkovou a
Annou Droppovou. V uvoľnenej a príjemnej atmosfére
trvajúcej takmer poldruha hodiny sme pospomínali časy
dávne – naše školské roky – i tie menej ďaleké, ale aj
súčasnosť. V súvislosti so základným vzdelaním náš
ročník bol výnimočný - od prvého po ôsmy ročník,
všetky sme ako prví „vychodili“ doma v Kokave. No
názov školy sa niekoľkokrát zmenil. Ako prváci sme
vkročili do „Prvej päťročnej ľudovej školy“. V 3. ročníku
sme boli žiakmi „Zmiešanej národnej školy“, ale už do 6.
ročníka sme nastupovali do „Strednej školy“ a končili
sme na „Osemročnej strednej škole“. Na prvom stupni
sme mali milé pani učiteľky - Gavalcová, Kušnierová,
Zelinková, Petreje – Uličná (Kapustníková) pod
vedením pána riaditeľa Michala Kušniera, ktorý bol aj
kantorom v kostole. Na druhom stupni viedol školu pán
riaditeľ Alexander Poliačik. Mali sme skvelých učiteľov
- Vitkovská, Cingelová, Záborská (teraz Horváthová),
Kušnierová – Kľaučová, Kornel Jurčo, Miloš Horváth,
Ján Mláka, na ktorých s láskou a úctou spomíname. Pán

riaditeľ na konci ôsmeho ročníka sa s nami lúčil veršami
básnika Júliusa Lenku: „... Vy odídete, svet vám sľubmi
kynie, mladosť, kdeže tá môže stáť? A najmä dnes, keď
ako v novom mlyne vrie to a hučí v našej domovine!
Dnes mladosť túži krídla mať.“ Dali nám krídla, aby sme
leteli...
Pán starosta nám priblížil roky svojho úradovania a
práce pri premene a skrášľovaní našej Kokavienky, ktorá
tak veľmi zmenila svoju tvár a s radosťou víta rodákov
i hostí. Dedina ako celok zrejme aj v úzkej súčinnosti
s ostatými zložkami hlavne v posledných rokoch opeknela. Úspešne ukončené investičné zámery prispeli nielen k vybavenosti obce v prospech občanov, ale aj k celkovému vzhľadu. Vidíme a veľmi to oceňujeme určite
viac my pri občasnom príchode, ako trvalí obyvatelia.
Pán starosta má bohaté vízie aj do budúcnosti, ktoré chce
so svojim tímom spolupracovníkov a poslancov meniť na
skutočnosť. K tomu sme pánu starostovi zaželali veľa
úspechov a poďakovali za milé slová a srdečné prijatie.
Následne naše stretnutie pokračovalo v Kokavskej
izbe. Ako živý ﬁlm sa nám pred očami premietalo naše
detstvo, rodičia, škola, život na dedine, na poli, na lúkach, v hore, v Tichej doline alebo pri Belej pod Brehmi.
Je v ňom krása, láska, uznanie, úcta, ale aj hlboká pokora
a veľká vďaka. Veď z dnešného pohľadu je nepochopiteľné, ako naši rodičia zvládli ťažké roky vojny, povojnovú dobu, roky kontigentov, s tou nevýslovnou
drinou a starosťami. A všetko len silou svojich robotných
rúk, s kravkami, volkami a koníkmi – kto ako. A predsa
chceli ísť s dobou – dvíhali hlavy, narovnávali chrbty a
just „keď som ja nemal, nech majú aspoň moje deti“, tak
hovorili. Stavali domy a usmerňovali svoje deti pri výbere povolania, aby už nedreli na poli a na furmankách.
A koľká to múdrosť a duchovná sila! Nečudo, že
potrebovali jeden deň v týždni zhodiť zo seba pracovné
háby, vytiahnuť z truhly tie „nedeľňajšie“ a ísť do kostola
pre duševnú posilu pri božom slove a tónoch organu.
Vedeli, že „nielen chlebom je človek živý“, o čom
svedčili zvyky okolo Veľkej noci, Vianoc, svadieb,
priadok, odvodov regrútov, páračiek a pochôdzok po
dedine s harmonikou. „Dedičstvo otcov zanechaj nám,
Pane.“ A hlavne, zachovajme si ho my sami...
Bol piatok – 28. október – slnečný, príjemne nádherný
jesenný deň a my – rodáci a vrstovníci – sme si ho urobili
ešte krajším, sviatočným a nevšedným. Vtedy nám mysľou prebehlo: „postoj chvíľa, si krásna.“ Záverečné
slovo mal opäť, ako vtedy v pre nás pamätnom roku
1955, básnik Július Lenko:

Tá chvíľa
Tá chvíľa v letný podvečer, keď seno pohrabané bolo.
A pot nám zotierala z čiel dlaň vánku v tôni pod stodolou,
keď chlieb nám chutil znaveným jak torta z kráľovského
stola
a nad chuť všetkých drahých vín studničná voda k nemu
bola,
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keď otec, prácou znavený, si tabak mrvil pod leštinou Tie rána svedčia ako matka od mala kvety ľúbila.
a pritom zrak svoj zasnený jak vtáka púšťal diaľkou
Vtedy som nepoznal jej dušu hlbokú, tichú, plnú múk.
sinou,
Nikdy neprišiel som s kvetmi, nedal ich do jej dobrých
keď z vyblednutej lúky vial len žiaľ a smútok bez okvetia rúk.
a na husličkách cvrčkov hral slák odchádzajúceho leta,
Dnes synovský dlh splácam. Nosím jej čerstvé kvety rok
tá chvíľa v letný podvečer, tá chvíľa zavŕšenej práce, čo rok.
mi v duši kvitne ako ker, kde hniezdi najviac spevnej Zrak zvlhne mi, ruka sa chveje vždy, keď ich kladiem na
jej hrob.
vtáče.
Aká to symbolika! Jeseň pomaly odovzdáva vládu
svojej nasledovníčke, ale ešte stále – navzdory počasiu –
V nedeľu na stôl moja mama ľanový obrus prestrela.
ukáže sa v plnej farebnej kráse prírody. Tak aj my, v tejto
A keď naň krčah s kvetmi kládla, ruka sa vždy jej etape života, keď odovzdávame štafetu svojím deťom a
zachvela.
vnukom, prišli sme prežiť milé, šťastné a neopakovateľné
chvíle pri spomienkach na tie dávno minulé.
Zrak zvlhol šťastím. S čerstvou vôňou do izby neha
vkročila.
Eva Gundová, Žilina
Ján Choma, Košice

Kvety

TAKÍ SME BOLI ... Konﬁrmácia s pánom farárom
Gavalcom – máj 1955 (zľava zdola)
1. rad (1) Ján Choma (Šípka), (2) Igor Vrbičan, (3)
Maroš Šuňavec, (4) Miloš Porubän (Brk), (5) Ján Choma
(Haugáč), 2. rad (6) Eva Stolárová, (7) Mária Valientková, (8) Emília Pozorová, (9) Emília Porubänová
(Maďarová), (10) Jana Porubänová (Benčeková), (11)
Mária Rysuliaková, 3. rad (12) Emília Grešová, (13)
Oľga Ďurišová (Páleničová), (14) Margita Strnisková, • Stretnutie 28. októbra 2016 – máme krásnych 75
(15) Viera Cholvadová, (16) Ľuba Fronková, (17) (zľava zdola)
Želmíra Barteková, (18) Elena Porubänová, (19) Mária
Uličná, (20) Emília Vrbičanová, (21) Eva Šuňavcová, 1. rad Július Porubän (starosta), Ľudmila Horvá-thová
(22) Ž. Strnisková, 4. rad (23) Milan Nudzík, (24) Milan (učiteľka), (21), 2. rad (25), (10), (5), (20), 3. rad (26),
Majerčík, (25) Milan Vrbičan (Brúsik), (26) Ján Porubän (2), (4), (24), (12 s manželom)
(Osmina), (27) Rudolf Fronko. (28) Daniel Porubän
(Foto Dušan Nudzík)
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Jubilanti
V mesiacoch október - december 2016 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Dušan Cholvad č.8
- Zdeno Bolčiš č.425
- Milan Porubän č.75
- Jozef Kavický č.493
- Ivan Fronko č.93
70 rokov:
- Viera Hečlová č.192
- Lištiaková Viera č.56
- Elena Belušová č.95
- Dušan Bolčiš č.98
- Oľga Pozorová č.5
- Jozef Smrek č.492
80 rokov:
- Žoﬁa Šuňavcová č.319
- Irena Porubänová č.405
- Miroslav Ševčík č.420
90 rokov:
- Júlia Nudzíková č.136
Želáme Vám zdravie, šťastie, nech ho láska
prepletá a nech stále mocnie, rastie kruh priateľov
vôkol Vás presne takých, ako treba.
Praje obecné zastupiteľstvo

Narodili sa
- Samuel Palaj č.277
- Nina Streličková č.159
- Lucia Perinajová č.493
- Alexander Zeman č.61
- Natália Rúčková č.202
- Martin Oravec č.177
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
- Oľga Petríková č.204
- Vladimír Tarageľ č.46
- Božena Balážová č.293
- Otília Malatová č.195
- Božena Tarageľová č.58
- Peter Fógel č.61
- Terézia Jurčová č.212
Život je ako ruža stolistá,
obšťastní, očarí,
ale často i zraní...

Niečo pre gazdinky
Majonézový šalát s údeným lososom
INGREDIENCIE
800 g zemiaky, 4 mladá cibuľka, 200 ml horúci mäsový
vývar, 4 PL vínny ocot, 1 avokádo, 200 g údený losos, 5 PL
majonéza, 100 g kyslá pochúťková smotana, 3 KL chren, 3
vajcia uvarené natvrdo, podľa chuti soľ, mleté čierne korenie
POSTUP
1. Zemiaky so šupkou dôkladne umyjeme a v mierne
osolenej vode uvaríme domäkka. Potom ich scedíme,
necháme vychladnúť a nakrájame na malé kocky. Mladú
cibuľku očistíme, nakrájame na kolieska a pridáme k zemiakom.
2. Mäsový vývar dochutíme soľou, korením a octom. Zmes
nalejeme na zemiaky a necháme ich takto 20 minút
odstáť.
3. Medzitým očistíme a nakrájame na avokádo spolu s lososom a všetko primiešame k zemiakom.
4. Majonézu zmiešame s kyslou smotanou, chrenom a primiešame do šalátu. Nakoniec ho ešte podľa chuti
dochutíme soľou a korením a necháme odstáť v chladničke aspoň cez noc.

Punčová torta
INGREDIENCIE
12 vajec, 360 g krupicový cukor, 400 g hladká múka, 100 g
rozpustené maslo, 1 KL vanilkový extrakt
PUNČOVÝ SIRUP:
600 ml voda, 375 g cukor, 150 ml rum, trochu žlté a červené
gélové farbivo
POSTUP
1. Rúru si vyhrejeme na 170°C a pripravíme si dve formy s
priemerom cca 26 cm, ktoré vymastíme maslom a vysypeme múkou. Suroviny sú uvedené na dva korpusy. Žĺtky
vyšľaháme s vanilkovým extraktom. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, postupne doň vmiešame cukor a nakoniec aj žĺtky. Primiešame múku a vychladnuté maslo.
2. Hotovým cestom naplníme tortové formy. Pečieme
cca 35-40 minút. Upečené korpusy necháme vychladnúť
najlepšie do druhého dňa v chladničke zabalené fóliou.
3. Cukor uvaríme s vodou, zmes odstavíme, pridáme rum a
rozdelíme ju na dve rovnaké časti. Jednu zafarbíme
červenou a druhú žltou potravinárskou farbou.
4. Jeden z korpusov prerežeme na dve časti a z tej pomocou
vykrajovátok alebo tanierov vyrežeme kruhy cca 4. Tie
nakrájame na menšie kúsky, aby sa s nimi lepšie
manipulovalo. Obe časti korpusu necháme nasiaknuť
punčový sirup.
5. Medzitým si zohrejeme marmeládu, potrieme ňou
druhý rozkrojený korpus na oboch rezných stranách. Dno
tortovej formy vyložíme spodnou časťou korpusu a
uložíme naň striedavo farebné kúsky korpusu. Na druhé
poschodie zase s opačnými farbami.
6. Tortu priklopíme korpusom tak, aby bola marmeláda vo
vnútri a vložíme ho do chladničky stuhnúť.
7. V miske vymiešame práškový cukor, citrónovú šťavu,
trošku ružového farbiva, rum a horúcu vodu. Vodu
pridávame po lyžiciach, aby sme dostali požadovanú
hustotu. Polevou prelejeme celú tortu, boky posypeme
mletými mandľami a uložíme ju stuhnúť do chladničky.
R.r. (prevzaté z internetu )
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Z histórie kokavského futbalu
Športoví priatelia futbalu, chcel by som sa Vám na
konci kalendárneho roka 2016 prihovoriť ako som to už
robil 5 rokov, kde som Vás informoval a oboznamoval
s dianím futbalového oddielu ako aj lyžiarskej časti našej
TJ v uplynulých rokoch.
V dnešných Kokavských aktualitách Vás chcem
oboznámiť a zvlášť mladých športovcov aj o tom, že
okrem riadnych futbalových súťaží sme v našej TJ v
rokoch 1978-1985 poriadali aj dedinské futbalové turnaje
v letných prestávkach futbalových súťaží. Spomeniem I.
ročník turnaja o putovný pohár MNV poriadaný 30. 7.
1978. Obec reprezentovali 4 družstvá – FC Kolónia,
Spartak Stará dedina, Slovan Nová dedina a FC Hozelec
a Vyšný Koniec. Spomeniem niektoré výsledky:
FC Kolónia – Spartak Stará dedina 0:1, bol to najlepší
zápas turnaja, lepšie povedané predﬁnále, gól dal
Šuňavec Milan. V ďalšom zápase, kde hral REAL zo
Slovanom bolo prekvapenie a Real vyhral 4:2. V záverečnom ﬁnále o 1. miesto zvíťazil Spartak Stará dedina
nad Realom Hozelec 6:2. Víťazom sa stal Spartak Stará
dedina.
Záverom prajem Všetkým priaznivcom športu
pokojné Vianoce.

Vyhodnotenie letnej výstavvy
fotograﬁí
Na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva
poslanci sčítaním anketových lístkov vyhodnotili
tohtoročnú výstavu fotograﬁí pod názvom História a
súčasnosť obce. Ohlasy na výstavu boli kladné, návštevníci mali možnosť uvidieť množstvo starých historických
fotograﬁí obce a jej občanov pri rôznych kultúrnych,
spoločenských a športových aktivitách.
Výstavu vhodne doplnili fotograﬁe z obce z posledného obdobia a zo súčasnosti, najviac hlasov dostala
fotograﬁa KRUH - žiaci ZŠ s MŠ v škole v prírode, hotel
Pieris Podbanské.
Redakčná rada

Fotograﬁa o pár rokov neskôr, mužstvo Spartak Stará dedina z roku 1984
Kľačiaci zľava: Jaroslav Pozor, Jozef Baláž, Tibor Ambróz, Tibor
Porubän, Jaroslav Strnisko, Milan Šuňavec ml., Libor Porubän
Stojaci zľava: Radomír Valientka, Milan Šuňavec st., Martin Fronko,
Ján Žiška, Milan Pozor, Miloš Rúčka, Jozef Pros, Vladimír Gavalec,
Milan Vrbičan, Ján Strnisko

Tenisový turnaj Liptovská Kokava
- 2.ročník
Turnaj sa hral priebežne počas leta, záverečné
zápasy sa nám však podobne ako vlani nepodarilo kvôli
počasiu dohrať.
Poradie:
1. Slavomír Porubän
8 výhier
2. Peter Vrbičan
6 výhier, 1 prehra
3. Július Porubän
5 výhier, 3 prehry
Ďalšie poradie:
Tibor Šuňavec, Libor Porubän, Radovan Fronko,
Marian Belopotocký, Igor Mitrenga (nedohral pre
zranenie), Ivan Šuňavec (nedohral pre zranenie), Miloš
Choma (nenastúpil pre zranenie)

Zrnko múrosti
Správne vidieť dokáže človek jedine srdcom.
To čo je podstatné je pre oči neviditeľné.
/Exupéry/
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Futbalový oddiel
Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som vás poinformoval v mene
Futbalového oddielu TJ Družstevník Liptovská Kokava o činnosti nášho mužstva v jesennej časti ročníka
2016-2017.
Keď som pred rokom hodnotil výsledky nášho
A mužstva ako najlepšie v dejinách Kokavského futbalu
a naši hráči ako nováčik I. triedy boli po jesennej časti na
druhom mieste so ziskom 27 bodov ako výborné účinkovanie a reprezentovanie našej obce. Musím s radosťou skonštatovať, že tento míľnik sme v tomto roku
prekročili. V jesennej časti súťažného ročníka 20162017 sme skončili na 1. mieste so ziskom 34 bodov. Z 13
zápasov sme 11 x vyhrali, 1 x remizovali a 1 x prehrali
s aktívnym skóre 38:13. V tabuľke máme 7 bodový
náskok pred mužstvom z Dúbravy, ktorý bol dlhoročný
účastník 5. ligy. Na domácom ihrisku sme odohrali len 5
zápasov z čoho vyplýva fakt, že v jarnej časti odohráme
8 zápasov na domácom ihrisku. V tabuľke pravdy sme
na méte +19 bodov. Pred nami je nová výzva do jarnej
odvety. Potvrdiť postavenie z jesennej časti a pokračovať v nastolenom trende, aby sme vám verným
fanúšikom prinášali radosť aj v budúcnosti.
Tabuľkové umiestnenie a naše výkony sa odzrkadlili
aj v hodnotení trénerov pri vyhlasovaní jedenástky
Liptova. S hrdosťou môžem skonštatovať, že sme v nej
mali 5 hráčov: Oldřich Soukup, Tomáš Fides, Tomáš
Jurčo, Michal Šuňavec a Martin Števček. Trénerom roka
sa stal opäť náš tréner Jaroslav Pozor. Všetkým srdečne
gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho
oddielu a obce. Poďakovanie patrí aj ostatným hráčom,
ktorí sa pričinili o tento krásny úspech. Najlepším
hráčom okresu bol vyhlásený náš brankár Oldřich
Soukup.
Menovaní hráči a náš tréner sa 12.11.2016 zúčastnili
exhibičného stretnutia - najlepšia jedenástka I. triedy
proti výberu hráčov II. a III. triedy, ktoré sa uskutočnilo
v Bobrovci s výsledkom 1:1 (gól Michal Šuňavec). Po
skončení tohto zápasu boli naši hráči a tréner ocenení
LFZ. Ešte raz im gratulujeme a tešíme sa z tohto úspechu spolu s nimi.
Poďakovanie však patrí všetkým hráčom, ako aj ľudom ktorí sa o chod nášho oddielu starajú a vytvárajú
podmienky pre našu činnosť. Poďakovanie tiež patrí
Obecnému úradu Liptovská Kokava, ktorý ﬁnancuje
futbalový oddiel v plnej výške, sponzorom Roľníckemu
družstvu a Urbariátu Liptovská Kokava, pánom Pavlovi a Petrovi Vrbičanovcom, pánovi Ivanovi Šuňavcovi.
Ďakujeme aj verným fanúšikom, ktorí nikdy nechýbajú
na domácich zápasoch, mnohí z nich cestujú s mužstvom aj na ihriská súperov.

Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom nášho žiackeho mužstva ako aj žiakom, ktorí sa pravidelne
zúčastňovali zápasov. Sme radi, že máme v našej obci
takých rodičov, ktorým záleží na tom, aby ich deti sa
naučili disciplíne a žitiu v kolektíve.
Na záver môjho príspevku vám chcem všetkým
popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný
vstup do nového roka 2017, aby sme sa v zdraví mohli
stretávať nielen v obci, ale aj na našom ihrisku.
Libor Porubän

Stretnutie účastníkov turistickej
akcie do Tichej a Kôprovej doliny
Prvú decembrovú sobotu sa podvečer stretli účastníci
pochodu z Tichej do Kôprovej doliny s prechodom cez
Sedlo Závory, aby sa stretli spolu so svojimi priateľmi
a zaspomínali si na svoj jesenný výstup pri prezeraní
fotograﬁí a premietaní ﬁlmu. Filmové spracovanie
z akcie v Tatrách pripravil Zdenko Oravec, je prístupné aj na obecnej internetovej stránke a na stránke
(www.youtube.com).
Redakčná rada
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Lyžiarske bežecké trate
Ak si priaznivci bežiek na
Liptove vyberajú, kam ísť
lyžovať, určite ich poteší
ponuka nášho bežeckého
okruhu v lokalite Sekanisko.
Od 3.12.2016 môžu nadšenci
bežeckého lyžovania využívať upravené trate v dĺžke
približne 2,3 km. Trate sú k
dispozícii pre voľnú aj klasickú techniku. Poďakovanie
za prípravu tratí patrí najmä
Petrovi Vrbičanovi, ktorý so
svojím synom Dominikom

• Pohľad z lúky Sekanisko na Nízke Tatry

pripravuje trate snežnými skútrami a s Ing. Jaroslavom
Gajdošom a p. Milanom Chomom st. obnovili trate aj po
dvojdňovom oteplení nahadzovaním snehu do dráhy.

V súčasnosti sú bežecké trate vo výbornom stave,
veríme že priaznivcom bežeckého lyžovania vydržia čo
najdlhšie.
Redakčná rada

Oznamy
Grand hotel Permon pozýva všetkých priaznivcov
lyžovania na lyžiarsky svah na Podbanskom, kde
ponúka pre občanov Liptovskej Kokavy, Pribyliny
a Vavrišova zvýhodnené ceny nasledovne:
dieťa do 12 rokov
a
dospelý
a

3,50 € / 3 hod
4 € / celodenný lístok
7 € / 3 hod
8 € / celodenný lístok

Prevádzka lyžiarskeho svahu v zimnej sezóne závisí od snehových podmienok, o ktorých bude informovať obecný úrad Liptovská Kokava.

Dňa 27. 12. 2016 o 18,00, hod. sa uskutoční „Vianočný koncert Katky Koščovej s kapelou“ v Evanjelickom a.v. chráme Božom Hybe.
Predpredaj vstupeniek na Evanjelickom a.v. farskom
úrade.
Objednávky na email: hybe@ecav.sk,
alebo +421 918 828 317, cena 5 €.
Divadelný krúžok oznamuje, že dňa 28.12.2016
sa predstaví s divadelnou hrou pod názvom Princezná
Sedmokráska.
Predstavenie sa uskutoční o 17.30 hod v sále kultúrneho domu, všetkých Vás srdečne pozývame!
Nebude chýbať ani tradičný starostovský vianočný
punč...

Poďakovanie
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí aj v tomto roku prispeli
svojimi článkami
do Kokavských aktualít.
Kolektív redakčnej rady.

Vážený pán starosta,
milí občania
a vážená redakcia Kokavských aktualít,
prijmite od nás veľké poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu s vami, že sa môžeme podieľať na tvorbe vaších
Kokavských aktualít.
Prajeme Vám pokojné Vianoce a veľa zdravia,
šťastia a veľa, veľa článkov v novom roku 2017 do vašich obecných novín.
Graﬁc Color
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Stretnutie jubilantov
objektívom fotoaparátu

Predvianočné posedenie
členov Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska
zo dňa 3.12.2016

• Jubilanti 65 roční

• Jubilanti 70 roční

Milí naši občania,
dnes práve k Vám mieri naše prianie.
Okrem pevného zdravia a tej lásky,
prajeme vám veľa šťastia a žiadne vrásky.
Ale od smiechu vrásky pokojne majte,
a život si užívajte.
Do ďalších rokov by sme Vám radi priali,
aby ste si ich v zdraví spokojne užívali!
• 75 ročný jubilant Igor Vrbičan
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