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XVII.

JÚL-AUGUST-SEPTEMBER 2015

V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Roľnícke družstvo
- Urbariát
- DHZ
- Školské okienko
- ZO SZPB
- Výstava fotografií
- Kokavský jesenný jarmok
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Športová rubrika
Kokavskému jarmoku prialo aj počasie

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Júl
- prevádzkové práce v obci: kosenie, čistenie rigolov,
základná údržba obecných objektov a futbalovej
kabíny TJ
- organizovanie letného tenisového turnaja
- likvidácia vetrovej kalamity pred kultúrnym domom,
v areáli základnej školy a na starom cintoríne Jelšinka

• O likvidáciu zlomených stromov sa postarali Dušan Kacvinský a Štefan
Vrbičan

- účasť DHZ na súťaži o Richtársku palicu v skanzene Pribylina, kde ju pre nášho starostu získali za
I. miesto
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- navŕtanie studne v areáli futbalového ihriska na
polievanie trávnika

- schválenie zmeny VZN o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku materskej školy a školských
zariadení (školská družina a školská jedáleň)
- nákup snežného skútra na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí a zjazdovej trate

• Náklady na navŕtanie studne vo výške viac ako 1000 € sponzorsky
uhradili Ing. Pavel Vrbičan a Ing. Jaroslav Rúčka. Ďakujeme!

- príprava a otvorenie výstavy "Liptovská Kokava a
okolie vo fotograﬁi”

• Snežný skúter sme zakúpili od spoločnosti Tatranský Permon a.s.,
polovicu z nadobúdacej sumy 840 € obci uhradil Klub kokavských
turistov a lyžiarov

- účasť na oslavách 71. výročia vypuknutia SNP
na Podbanskom

• O úspechu výstavy svedčí viac ako 50 oceňujúcich záznamov do knihy
návštev s množstvom podpisov účastníkov výstavy

August

September

- pokračovanie v prácach na rozšírení a modernizácii
čistiarne odpadových vôd (ČOV)

- rekonštrukcia elektroinštalácie v kanceláriách
obecného úradu (vrátane rozvádzačov v klubovni JDS
a na javisku), práce na základe výberového konania
previedla ﬁrma BENEL Liptovská Kokava

- kontrola z Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš na
oblasť stavebného zákona
- schválenie zmeny VZN o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ

- predaj pozemku parc. č. 1419/25 v lokalite IBV Krúhy
na základe obchodnej verejnej súťaže
- kontrola z Enviromentálneho fondu Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky na presta-
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vané ﬁnančné zdroje, ktoré boli obci poskytnuté formou dotácie na ČOV Liptovská Kokava pre rok 2014
- dokončenie výmeny plynového potrubia v obci v dĺžke 2400 m, zahájenie prác 90 ks plynových prípojok
k rodinným domom našich občanov v celkovej dĺžke
800 m

Roľnícke družstvo
Nedostatok zrážok v mesiacoch jún a júl spôsobilo,
že sa z druhej kosby dorobilo o 5000 q senáže menej ako
v minulom roku.
Priebeh počasia počas vegetácie nebol optimálny ani
pre obilniny. Ozimné obilniny sa vedia lepšie vyrovnať
s nedostatkom aj s nadbytkom vlahy. Najvyššiu priemernú úrodu dosiahol TRIKITAL - 47q / ha a pšenica
40 q /ha. Jačmeň jarný mal úrodu 30q/ha. Dopestovaná
úroda obilnín pokryje potreby živočíšnej výroby.
Základná výkupná cena mlieka sa v mesiacoch júl až
september 2015 neznižovala. Predajná cena je stále nižšia
ako sú výrobné náklady na liter mlieka. K 30.9. máme na
mlieku o 130 000 € nižšie tržby ako v minulom roku .
Ing. Jaroslav Staroň
predseda Roľníckeho družstva

Urbariát
• Firma EKO Konštrukta s.r.o. Košice práce prevádza tak, aby čo najmenej narušila spevnené plochy v obci, konečná úprava terénu po výkope
je plánovaná na jar 2016

- príprava a organizácia Kokavského jesenného jarmoku

• Otvorenia jarmoku sa zúčastnili primátori Liptovského Mikuláša a
Liptovského Hrádku Ing. Ján Blcháč PhD a Mgr. Branislav Tréger PhD
spolu s prednostom Okresného úradu Liptovský Mikuláš Ing. Jánom
Galvánkom

- vystúpenie cirkusu Viktoria
- účasť členiek JDS na súťaži vo varení halušiek na
Hornoliptovskom jarmoku v Liptovskom Hrádku, II.
miesto
- verejná súťaž na rekonštrukciu krytiny na Dome smútku, na základe prieskumu trhu najvýhodnejšiu cenu
ponúkla ﬁrma Stupka - strešné systémy z Liptovského
Petra

Vážení podielnici, občania.
V poslednom príspevku do Kokavských aktualít som
písal, že v priebehu mesiaca júl dokončíme manipulačno –
expedičný sklad v areáli Roľníckeho družstva. A tak
sa i stalo. Z plochy zarastenej burinou skrývajúcej
aj historické fragmenty poľnohospodárskej techniky sa
stala spevnená plocha, ktorá spĺňa kritériá pre manipuláciu surových kmeňov – dreva v celých dĺžkach. S prevádzkou na sklade sme začali už v júli. Tiež bolo povedané, že podielnici zapísaní na odber palivového dreva na
podiel si budú môcť toto drevo odviezť z novozriadeného
skladu. Tento odvoz plynule prebieha a myslím si, že
k plnej spokojnosti podielnikov. Ku koncu septembra
boli požiadavky podielnikov uspokojené v množstve
1 054 prm !
No hlavný účel skladu nie je v produkcii palivového
dreva. Jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že
dokážeme lepšie zhodnotiť vyťažené drevo jeho dôslednou manipuláciou a tak vyrobiť sortimenty dreva, ktoré sú
na trhu lepšie speňažiteľné, ako kmene v celých dĺžkach,
ktoré sme dovtedy odvážali z lesa. Pre manipuláciu v lese
– pri ceste nie sú vhodné podmienky a nie je tam ani
dostatok miesta. Zároveň po takejto činnosti pri ceste
ostávalo veľa odpadu po manipulácii, ktorý tam nezriedka
ostal „naveky“. Na našom sklade dokážeme využiť aj
takýto odpad. Veď už niekoľko podielnikov si prilepšilo
kontajnerom plným odrezkov po manipulácii.
Za kvalitnú manipuláciu dreva treba poďakovať aj
dvojčlennej skupine s čelným nakladačom, ktorá túto
činnosť pre nás robí. Čelný nakladač sa využíva aj na
naloženie sortimentov na kamióny.
Význam tohto skladu stúpa hlavne v tomto čase, kedy sa
spracováva – ťaží menej kvalitná drevná hmota (takmer
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1,5 roka po kalamite) zo vzdialenejších lokalít Kotlovej
a Páleníc. Veď napríklad taká vláknina určená na výrobu
papiera, ako sotriment, je viac menej v kvalite paliva,
ktoré dávame pre podielnikov, ale jej cena je dvojnásobná
oproti palivu pre podielnikov! V súčasnosti na sklade
dreva vyrábame 5 – 7 druhov sortimentov v závislosti
od kvality rozmerov a aktuálnych požiadaviek trhu. Za
dobu prevádzky skladu, čiže tri mesiace, bolo na sklade
zmanipulované 6 738,96 m3 dreva.
Súbežne s výstavbou skladu v areáli RD sme upravili
a spevnili aj skládky pozdĺž cesty Beňová, ktoré boli
rozbité po kalamite. Prečistili sa tiež priepusty a upravili
výjazdy ciest na tieto skládky. Veď tí podielnici, ktorí sa
radi po našich cestách prevezú na bicykli, si to určite
všimli. V neposlednom rade sa odberom štrkovej lavice
z rieky Belá v okolí mosta do Pribyliny znížilo aj
ohrozenie mosta pri povodni. Takže prínosy akcie
manipulačno – expedičný sklad boli mnohé.
3
K 30.9. bolo od začiatku roka spracované 19 129,50 m
kalamitného dreva, čo bol zhruba aj náš predpoklad pre
3
rok 2015. Do konca roka 2015 určite ešte pár tisíc m
kalamitného dreva pribudne v závislosti od počasia a my

budeme môcť povedať, že kalamita je spracovaná na cca
90 %. Na 100 % to však nebude nikdy.
Koncom tohto roku sa začal „ukazovať“ lykožrút
smrekový v podobe uschýnajúcich smrekov. Horšie to
bude určite na jar budúceho roku. Tento suchý rok smreku
neprial. Smrek je drevina náročná na vlahu a preto si
nemohol vybudovať dostatok obranných látok proti
lykožrútovi – živice, ktorou, keď ho lykožrút napadne, ho
zaleje.
V pestovnej činnosti sme pokračovali v uhadzovaní
haluziny na kalamitných plochách a vyžínaní buriny
okolo sadeníc. Jesenné zalesňovanie sme sa rozhodli
v tomto roku nerealizovať kvôli nedostatku vlahy.
V posednom období sme pracovali na niekoľkých
projektoch, ktoré by mohli do urbárskej pokladnice
priniesť nemalé ﬁnančné prostriedky, ktoré nám pomôžu
lepšie sa vysporiadať s následkami minuloročnej
kalamity. Dúfam, že na valnom zhromaždení v roku 2016,
budem môcť hovoriť už o konkrétnych sumách.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor obce
Vážené členky, členovia DHZ,
vážení občania. Tohto roku si pripomíname 93 rokov zemskej hasičskej
jednoty na Slovensku. Rok 1918 bol
posledným rokom existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie a zároveň bol rokom vzniku Československej republiky. Rok potom
vzniká Zväz československého
hasičstva, kde Slovákov na tejto
významnej udalosti zastupoval veliteľ trenčianskych hasičov, brat
Vojtech Nemák. Nám sa zjednotenie
a založenie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku podarilo až 6.
augusta 1922 na celoštátnom zjazde
v Trenčíne, na ktorý slovenské župy
a okresy vyslali svojich delegátov.
Súčasní dobrovoľní hasiči sú dedičmi veľkého humánneho odkazu a
pokračovateľmi priekopníkov organizovaného dobrovoľného hasičstva. Dedičom a právoplatným
nástupcom je dnes DPO SR.
Cieľom Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky je
udržať jednotu celej organizácie.
Splniť túto snahu sa podarilo zásluhou aktivity členov, funkcionárov,
orgánov a organizácií DPO SR.
Prvý krát v histórii dobrovoľného hasičstva na Slovensku sa schvá-

lil zákon o Dobrovoľnej požiarnej
ochrane Slovenskej republiky, ktorý
je platný od 1.4.2014.
Je potrebné zaželať aj našej organizácii, všetkým aktívnym členom,
ale aj ostatným čestným členom do
nachádzajúceho obdobia veľa úspechov v našej hasičskej práci.

Aktivita DHZ Lipt. Kokava
ďalej prebiehala v mesiaci júl,
august a september nasledovne:
- Zúčastnili sme sa:
- 11. 07. 2015 okresnej hasičskej
ligy a súťaže a o
Pohár starostu
obce Liptovský
Ondrej s umiestnením na 4. mieste.
- 25. 07. 2015
okresnej hasičskej ligy a súťaže
a o Pohár starostu
obce KrmešVlachy s umiestnením na 4. mieste.
- 26.07.2015 na hasení požiaru hospodárskej budovy

rodinného domu v obci Pribylina,
technikou CAS 25 L 101 a DVS
A30 v počte 1+ 9. Príslušníci HJ
z Lipt. Kokavy vyhadzovali
z objektu zhorené drevené dosky,
foršne a iný drevený, zhorený,
stavebný materiál a uskladnené
seno z hosp. budovy (humna).
Hasiči DHZO Lipt. Kokava zároveň zalievali tlejúce časti hosp.
budovy a susediace objekty.
Nakoľko nebol dostatočný tlak
v hydrantovej sieti, bolo na zásobovanie požiaroviska vodou zriadené čerpacie stanovište na miest-
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nom potoku, odkiaľ kyvadlovou
dopravou CAS 25 L 101 z Lipt.
Kokavy, dodávalo vodu do CAS
30 T 815. Po likvidácii požiaru
DHZO Lipt. Kokava posťahoval
všetok svoj používaný materiál
pri hasebnom zásahu a vrátil sa
späť na svoju základňu.
- 01.08.2015 okresnej hasičskej
ligy a súťaže a o Pohár na Memoriáli Celestína Vajdu v Partizánskej Lupči s umiestnením na
4. mieste.
- 08.08.2015 okresnej hasičskej ligy a súťaže a o Pohár primátora
mesta Lipt. Mikuláš znova s umiestnením na 4. mieste.
- 15.08.2015 na 10. ročníku Ludgeřovického železného hasiča, kde
sa jednalo o súťaž TFA (Toughest
Fireﬁghter Alive), čo je simulácia
zásahovej činnosti hasiča. Súťažilo sa v dvojiciach v kompletnom zásahovom obleku, prilbou,
ochrannými rukavicami, zásahovou obuvou, dýchacím prístrojom ako záťaž.
DHZ z našej obce zastupovali
dvojice Peter Vrbičan a Boris
Števček s umiestnením na 10
mieste s časom 4:39,48 a dvojica
Andrej Didek a Róbert Petrík s
umiestnením na 13. mieste s časom 4:48,96. Na tejto súťaži sa
zúčastňujú DHZ z ČR, Poľskej
republiky a SR.
Slovenskú republiku zastupovali
obce Lipt. Kokava a Lipt. Porúbka.
- 22.08.2015 nočnej okresnej hasičskej ligy a o Pohár DHZ Ploštín so zakliatym umiestnením na
4. mieste.
- 29.08.2015 TFA Železný hasič
v rámci okresnej hasičskej ligy
s celkovým umiestnením na 4.
mieste.
- 05.09.2015 hasičskej súťaže o pohár starostu obce Pavlova Ves, s
tradičným v tomto roku umiestnením na 4. mieste.
- 12.09.2015 1. ročníka Kokavského jarmoku pri varení hasičského
guľášu a nakoľko ho bolo nedostatok pre veľké množstvo zúčastnených ľudí, tak aj pri varení klobásy
vo večerných hodinách.
- 19.09.2015 nočnej okresnej hasičskej ligy a o Pohár DHZ Lipt.

Mikuláš s umiestnením na 4.
mieste a s celkovým umiestnením
okresnej hasičskej ligy v roku 2015
na 4. mieste.
- 19.09.2015 kolektív mladých hasičov na jesennom branno - športovom dni v obci Lipt. Peter s umiestnením na 6. mieste.
- 26.09.2015 sme sa zúčastnili 6. ročníka hasičskej súťaže o cenu primátora mesta Lipt. Hrádok s umiestnením na 3. mieste.
- 26.09.2015 vo večerných hodinách gratulácie novomanželom
Hrušovským (našej členke DHZ
rod. Michaele Díkovej) a odovzdania spomienky - svadobného
darčeka.

Prajeme im aj touto cestou ešte
raz, všetko najlepšie na spoločnej
ceste životom.
- 03.10.2015 nočnej hasičskej súťaže
o Putovný pohár starostu obce
Lipt. Teplá, kde náš kolektív v kat.
mužov vo veľmi silnej špičke zúčastnených sedemnástich hasičských družstiev ako napr. (DHZ
Partizánska Lupča, Likavka, Bobrovček, Jalovec, domáci Lipt.
Teplá atď.,) sa umiestnil na 1.
mieste s časom 17,23 sek. K tomuto cennému úspechu nášmu
kolektívu DHZO srdečne blahoželáme.
Jaroslav Majer,
predseda DHZ a veliteľ DHZO
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Školské okienko
Do školských lavíc zasadlo
2. septembra okolo 663-tisíc žiakov.
Asi 434-tisíc v základných školách a
v stredných približne 229-tisíc
študentov. V škole žiaci strávia 191
vyučovacích dní.
V tomto školskom roku čaká
žiakov a učiteľov veľa zmien. Najväčšie zmeny sa dotkli prvákov a
piatakov, ktorým podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pribudne viac hodín matematiky, ale aj
materinského jazyka. Prváci musia
mať matematiku aspoň štyrikrát do
týždňa, slovenčinu najmenej deväťkrát do týždňa. Žiaci na 1. stupni
základnej školy budú mať opäť
predmet prvouka – v 1. a 2. ročníku.
Na 2. stupni sa chémia presúva zo
šiestej triedy k siedmakom. Ôsmaci
a deviataci nebudú mať ako doteraz
predmet výchova umením, ale vrátia sa k hudobnej a výtvarnej výchove. Anglický jazyk sa bude učiť ako
povinný od tretieho ročníka základnej školy a zostáva pre školákov
prvým cudzím jazykom. Druhý cudzí jazyk nebude povinný, ale voliteľný, a to od siedmeho ročníka.
Školy ho siedmakom ponúknu z
rámca voliteľných hodín. Učiť sa ho

• Začiatok školského roka na našej škole

budú najmenej dve hodiny týždenne, aby dosiahli komunikačnú
úroveň A1. Žiakom, ktorí sa nebudú
učiť druhý cudzí jazyk, škola ponúkne iný predmet podľa svojich možností. Na druhom stupni sa tí starší
opäť vrátia do školských dielní

a k vareniu, deviataci budú mať
aj hudobnú výchovu. Posilnia sa teda
predmety pracovné vyučovanie a
technika. Zmenil sa aj termín zápisu
detí do 1. ročníka. Budúci prváci
pôjdu na zápis namiesto januára až
v apríli.

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
Naša škola sa v minulom škol- takže žiaci sa na hodinách praviskom roku zapojila do národného delne stretávajú s autentickým jazyprojektu Nové trendy vzdelávania kovým prejavom. Vďaka novým aniučiteľov anglického jazyka na máciám, hrám, pesničkám či videám
základných školách. Do praxe ho
uviedlo Metodicko – pedagogické centrum. Prostredníctvom
tohto projektu nám už boli v júni
tohto roka poskytnuté balíčky
didaktických prostriedkov. Obsahujú metodiky pre učiteľov, pracovné listy pre žiakov a prístup
k online digitálnemu učivu. To je
interaktívne a prispôsobené veku
žiakov vo všetkých ročníkoch. Je
nahovorené ľuďmi, pre ktorých je
angličtina materinským jazykom, • Európsky deň jazykov v našej škole

sú hodiny pre žiakov tiež zábavnejšie, a tým aj atraktívnejšie. Výhodou dodaného digitálneho učiva
je aj to, že je použiteľné ako doplnok
k aktuálne používaným učebniciam angličtiny, a teda nie je
limitované konkrétnou učebnicou. Keďže ide o úplne nové,
moderné didaktické prostriedky,
absolvovali sme školenia zamerané na moderné trendy
výučby angličtiny a využívanie
dodaných didaktických prostriedkov.
Bezplatný prístup k digitálnemu obsahu na portáli Planéta
vedomostí, prepracované meto-
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diky a pracovné zošity pre žiakov a
“ Ready-to-use lekcie” bez nenáročnej prípravy považujeme aj my
za najväčší beneﬁt projektu. Oceňujeme prehľadnosť zoradených
lekcií a vizuálne atraktívny vzhľad
prezentovaných lekcií, ako aj metodické spracovanie prezentačných
snímkov, v ktorých sa dbá najmä
na precvičovanie učiva a prepojenie
teórie s praxou

• Cezpoľný beh

Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Zo života Základnej organizácie Zboru protifašistických bojovníkov
Mesiac august sa niesol v znamení osláv 71. výročia
SNP. Počas tohto obdobia navštívili naši členovia ZO
viaceré pamätné miesta neodmysliteľne spojené s
históriou SNP. Zúčastnili sa osláv v Kráľovej Lehote,
kde sa 21. 8. 1944 uskutočnilo stretnutie ilegálnych
pracovníkov z obcí horného Liptova, aby pripravili tzv.
revolučné národné výbory, skoordinovali prípravy na
SNP v hornom Liptove. Tohto stretnutia sa zúčastnili
hlavní predstavitelia OV SZPB, predstavitelia miest a
obcí horného Liptova. Pri tejto príležitosti bol odhalený
zrekonštruovaný pomník padlých pri sútoku Bieleho a
Čierneho Váhu.
Zúčastnili sme sa aj osláv spojených s položením
spomienkovej kytice v Zuberci pri pomníku padlých 20tich neznámych partizánov. Zároveň, po vyše hodinovej
túre, sme navštívili bývalú partizánsku nemocnicu,
symbolický cintorín a prekrásny oravský skanzen.

Sprevádzal nás Dr. Milan Mikláš zo Zuberca (občan
Liptovskej Kokavy v rokoch 1951-1953).
V Liptovskej Kokave sme si pripomenuli obdobie
vojny reláciou v miestnom rozhlase a položením
spomienkového venca pri pomníku pred obecným
úradom.
V hojnom počte sme sa zúčastnili už tradičných osláv
na Podbansku, kde bola obcou Štrba odhalená kamenná
mapa partizánskych bojov v okolí Vysokých Tatier
(bronzová mapa bola pred 5-timi rokmi ukradnutá).
Položili sme spomienkový veniec pri pomníku partizánskeho oddielu Vysoké Tatry a kytičku na rázcestí Tichej a
Kôprovej doliny. Využili sme aj voľný vstup do Kôprovej
doliny so zástupcami ZO v Pribyline. Vidieť Kmeťov
vodopád bolo pre všetkých účastníkov prekrásny zážitok.
Emília Fronková
tajomníčka ZO SZPB

KOKAVSKÉ AKTUALITY 3/2015
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Liptovská Kokava vo fotograﬁi
V dňoch 21.7. - 12.9.2015 prebiehala v sále
kultúrneho domu výstava desiatich fotografov z našej
obce pod názvom Liptovská Kokava a okolie vo
fotograﬁi. Takmer sto vystavovaných fotograﬁí zaujalo
nielen našich občanov, ale aj návštevníkov zo širokého
okolia, ktorí výstavu navštívili. Svedčí o tom aj množstvo
príspevkov v knihe návštev, kde sme si mohli prečítať
ďakovné a povzbudivé slová nielen v slovenčine, ale aj
češtine, poľštine a nemčine.

Koncom augusta
usporiadatelia z obecného úradu usporiadali
vernisáž za prítomnosti
všetkých autorov fotograﬁí (Janka Ambrózová,
Ladislav Bartek, Dušan
Nudzík, Stanislav Jendek,
Miroslav Králik, Zdenko
Oravec, Ľubomír Oravec,
Július Porubän, Marián
Sládek a Vladimír Zubček), kde boli na základe
ankety návštevníkov vyhodnotené najlepšie fotograﬁe.
Autori v neformálnej besede predstavili pri svojich
výstavných paneloch pohľady na krásy našej obce a
okolia.
Z 260-tich anketových lístkov sa oceneným fotografom stal Ľubomír Oravec s kolekciou fotograﬁí zvierat,
spomedzi ktorých najviac zaujal medveď.
Autorom myšlienky usporiadať túto výstavu bol Peter
Vrbičan, zástupca starostu obce.
Redakčná rada

Kokavský jesenný jarmok
Dňa 12.septembra 2015 sa konal
v našej obci Kokavský jesenný
jarmok. Jarmok sa konal po prvýkrát v priestoroch areálu obecného
úradu a základnej školy s materskou
školou. Krásne slnečné počasie
prispelo k jeho pohodovému priebehu. Jarmoky sú od nepamäti
miestom obchodovania a nákupov.
Ten náš bol aj miestom stretnutia sa
ľudí, miestom, na ktoré sa mnohí
tešili, že si pochutia na fazuľovici
od žien z JDS, guľáši od našich
hasičov, či pečenom prasati od
Fronkovcov s kamarátmi a langošoch od kolektívu ZŠ s MŠ.
Pre návštevníkov jarmoku bol
pripravený bohatý kultúrny program. Otvorili ho kokavskí divadelníci a hudobná skupina CR BAND
z Liptovského Hrádku. Hlavnou
hviezdou jarmočného programu bol
Martin Jakubec, ktorého melodické

života v našej obci a večernú diskotéku.
Pozvanie na jarmok prijalo aj
15 predajcov a tvorcov ručne vyrábaných šperkov, mydla, záster, drevených výrobkov, korenín a sladkostí
pre najmenších.

šlágre a hudobné želania zabávali
hostí jarmoku do večerných hodín.
Na záver organizátori pripravili
premietanie ﬁlmu a fotograﬁí zo
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Na jarmoku nechýbali ani rôzne zábavné nafukovacie
atrakcie pre deti. Sprievodnou jarmočnou akciou bola

Redakčná rada

Jubilanti
V mesiacoch júl – september 2015 sa dožili významných
jubileí títo občania:

- Ing. Michaela Díková, č.d. 3
a Tomáš Hrušovský, Spišská Nová Ves
- Mgr. Pavel Vrbičan, č.d. 41
a Katarína Demová, Nitra

65 rokov:
- Dušan Bartoš č.d. 359

Nech kytica Vášho spoločného života
je spletená z kvetov zdravia a šťastia,
zviazaná pevnou stuhou lásky
a vložená do vázy porozumenia.
Gratulujeme !

75 rokov:
- Žoﬁa Palajová č.d. 142
80 rokov:
- Emília Uličná č.d.60
85 rokov:
- Elena Oravcová č.d.221
- Ružena Vrbičanová č.d. 329
Želáme Vám zdravie, šťastie, nech ho láska prepletá
a nech stále mocnie, rastie kruh priateľov vôkol Vás
presne takých, ako treba.
Praje obecné zastupiteľstvo.

Manželstvo uzavreli
- Mgr. Silvia Slivková, č.d. 97
a Tomáš Šrámek, Trenčín
- Eva Halušková, č.d. 368
a Miroslav Fronko, č.d. 228
- Michaela Takáčová, Dovalovo
a Ing. Tomáš Valientka, č.d. 238

Opustili nás
-

Eugen Grešo č.d.334
Marek Porubän č.d.378
Daniel Palaj č.d.57
Anna Rumanová č.d. 255

Doplnenie za marec 2015
(uzávierka Kokavských aktualít sa konala v skoršom
termíne, z dôvodu veľkonočných sviatkov, preto uvedení
občania neboli uvedení v prvom vydaní novín).
- Ján Šimrák č.d. 347
- Martin Palaj č.d. 287
- Oľga Oravcová č.d. 235
Život je ako ruža stolistá,
obšťastní,
očarí,
ale často i zraní...

KOKAVSKÉ AKTUALITY 3/2015
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Syrové mufﬁny

Niečo pre gazdinky
Karﬁolový nákyp
Ingrediencie:
1 ks karﬁol, 6 ks zemiakov, 200 gramov šunky
3 ks cesnaku, 150 millilitrov kyslej smotany
4 ks vajíčka, trocha soli, trocha mletého čierneho korenia, 100
gramov tvrdého syra
Postup:
1. karﬁol rozoberieme na ružičky a uvaríme do polomäkka,
scedíme, dáme do misky a vidličkou roztlačíme na hrubú
kašu
2. pridáme uvarené, nadrobno nakrájané zemiaky (môžu byť
aj zemiaky, ktoré nám zostali od obeda)
3. pridáme šunku nakrájanú na pásiky, môžeme pridať hríby,
kápiu a pod.
4. kyslú smotanu a vajíčka dobre rozšľaháme a pridáme ku
karﬁolu
5. všetko spolu premiešame, osolíme a okoreníme, kto má rád
môže pridať pretlačený cesnak
6. hmotu vylejeme do zapekacej misky a dáme piecť na 200°C
asi na 20 minút, potom posypeme syrom a dáme už len
zapiecť
7. podávame so zeleninovým šalátom

Ingrediencie:
syr eidam, syr údený, šunka, šampiňóny, vajcia, petržlenová
vňať, soľ, mleté čierne korenie.
Inštrukcie:
1. základ tohto receptu je syr - tvrdý, údený, môže byť aj Niva kto má aký rád, šunka alebo šunkový salám a vajíčka,
ostatné môžete ale aj nemusíte dať, prípadne dáte to čo máte
v chladničke - šampiňóny, klobásku, kukuricu a pod. a
nakombinujete si to čo máte radi
2. mufﬁnkový plech vymastíme, alebo vložíme silikónové
košíčky, na dno dáme plátky syra a striedavo ukladáme
šunku, šampiňóny (prípadne hocičo iné),
3. rozšprudlujeme vajíčka, osolíme, okoreníme, pridáme
petrželku, na dve muﬁnky rátame jedno vajce.... a zalejeme
muﬁnky
4. na vrch dáme zase syr nakrájaný na plátky a ešte môžeme
dať aj nastrúhaný syr a dáme zapiecť na 200°C asi na 15
minút
5. dáme len do polovice muﬁnkového plechu, do druhej
polovice môžeme dať predvarené zemiaky, navrch kúsok
masla a stačí len zapiecť
6. podávame so zemiakmi, zeleninovým šalátom a dresingom.
Prajeme dobrú chuť !
( prevzaté z internetu )

Športová rubrika

Ďalšia úspešná sezóna pod vysokou sieťou

• Diana pri smeči

Sezóna 2014 -2015 bola pre sestry
Dianu a Luciu Mitrengové pod
vysokou sieťou opäť veľmi úspešná,
keď Diana získala svoj tretí titul
v extralige žien a k tomu aj víťazstvo
v Slovenskom pohári 2015. Titul
a Slovenský pohár získali hráčky
Slávie EU Bratislava v súbojoch so
Spišskou Novou Vsou a víťazstva
oslavovali na palubovke svojho súpera po víťazstve v Slovenskom
pohári v pomere 3 : 1 a vo ﬁnálovej
sérii o majstra SR zvíťazili v pomere

3:1 na zápasy, keď rozhodujúci
4. zápas otočili za nepriaznivého
stavu 0:2 na 3:2. Víťazstvá nad
Spišskou Novou Vsou sú o to
cennejšie, že súper mal v tíme 4
legionárky, 2 Ukrajinky, 1 Černohorku, 1 Poľku a 5 násobnú
najlepšiu volejbalistku Slovenska Moniku Smák a proti nim
stáli hráčky Slávie EU, ktorých
družstvo pozostávalo z vysokoškoláčok a stredoškoláčok.
V tejto sezóne patrila Diana
k oporám družstva keď bola
3. najviac bodujúca hráčky celej
extraligy žien a zároveň 3. najlepšie útočiaca hráčka. Pre Sláviu EU
Bratislava to bol už 15. titul v ére
samostatnosti Slovenska a nepretržite
od vzniku samostatnej ligy 24. účasť
vo ﬁnále.
V zbieraní úspechov pokračuje aj
Lucia, ktorá v tejto sezóne získala titul
s družstvom junioriek na majstrovstvách Slovenska v Leviciach, kde po
ﬁnálovom víťazstve nad COP Nitra v
pomere 3 : 2 obhájili minuloročný
titul. Na majstrovstvách Slovenska
kadetiek v Žiline hráčky Slávie UK
Dráčik Bratislava takisto obhájili titul

z minulého roka po víťazstve 3 : 0
nad družstvom ŠŠK Bíliková Bratislava. Na obidvoch ﬁnálových turnajoch neprehrali hráčky Slávie UK
ani jeden zápas a tituly im patria
zaslúžene. Na ﬁnálovom turnaji kadetiek bola Lucia vyhlásená za
najlepšiu nahrávačku majstrovstiev
SR. Slávia EU Bratislava získala
v tejto sezóne tituly majsteriek SR
v kategórii – ženy, juniorky, kadetky,
staršie žiačky + víťazstvo v Slovenskom pohári.
Po úspešnej volejbalovej sezóne
bola Diana úspešná aj na štúdijnom
poli, keď ukončila štúdium na
Ekonomickej univerzite v Bratislave
a to titulom „Ing“.
Igor Mitrenga

• Lucia pri preberaní ocenenia
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Turisti v letnom období
Začiatok júla bol veľmi horúci, na Slovensku boli
teploty až do 38°C, u nás okolo 32°C. Počasie
najvhodnejšie na kúpanie sa. Vzhľadom na dovolenkové
obdobie i na vysoké teploty sa neorganizovali žiadne
spoločné túry. Boli to len individuálne túry jednotlivcov,
niekedy len vo dvojici, keď mal niekto voľno a zažiadalo
sa mu ísť do hôr.
Turisti však chceli dokončiť v Jamníckej doline začatú
prácu z júna, preto sa pripravila brigáda na nedeľu
19. júla. V Kokavských záhradách dokončili jeden
mostík cez potok a rekonštruovali prístrešok pri kolibe.
V podstate ho postavili odznova. Bolo dobré počasie, až
horúco. Také počasie zvýrazňuje ešte pocit z dobre
vykonanej práce.
Ďalšie týždne v júli a auguste boli zas dovolenkové,
niektorí si organizovali vlastné aktivity. Až v nedeľu 23.
augusta organizovali pribylinskí turisti túru po Orlej prti
v poľských Tatrách a naši sa k nim pridali. Orlia prť je
najťažšia značkovaná trasa v celých Tatrách. (pozri foto
www.kptl.sk -Orlia prť). Z takej akcie sú zážitky na celý
život, ako keby bežný turista prekonal sám seba.
V túto nedeľu ďalšia časť bola na „veľkej“ prechádzke
na Kotlovej a obrala si aj nejaké čučoriedky (oblasť
Kotlovej je súčasťou kokavského urbariátu ).
Prvú septembrovú nedeľu (6.9.) mrholilo, bolo
veterno, s dažďom, ale dobre oblečeným turistom to na
bicykloch neprekážalo. Z Lipt.Kokavy cez Hrdovo prešli
Pod Trsteník a ďalej až na začiatok Kamenistej doliny
a cez Podbanské sa vrátili domov.

Ďalšiu nedeľu (13.9.) sa rozhodli dokončiť prístrešok
pri kolibe v Jamnickej doline. Menšia skupinka
prístrešok pokryla lepenkou a spevnila ho vzperami. Bola
to dobre využitá nedeľa po Kokavskom jarmoku...
Ďalšiu sobotu a nedeľu pršalo, všetci mali vlastný
program. Na nasledujúcu sa však pripravili a vyrazili
opäť do našej Jamnickej doliny, z ktorej sa v Kokavských
záhradách odbočuje na Žiarske sedlo. Výstup ku
Žiarskemu sedlu je strmý, jeho náročnosť pocíti každý.
V tejto oblasti z rána bolo chladno a veľké nárazy vetra.
Bez čapíc, rukavíc a dobrého oblečenia sa tu nedalo
vydržať. Popoludní sa však ukázala nádhera tejto doliny.
Pod majestátnym Ostrým roháčom bolo vidieť celú
Jamnickú dolinu.
V bielospenených riavach bolo veľa vody po dažďoch, zaujímavý bol aj „Glosov“ vodopád. Brusnice pod
Žiarskym sedlom v túto dobu už mali tmavočervenú
farbu, ale aj dobre dozreté čučoriedky sa dali ešte nájsť.
Obyčajne po túrach prídu turisti domov unavení, ale
príjemné pocity po zážitkoch z prírody sa vracajú, najmä
ak si prezerajú nafotené obrázky.
Začiatkom októbra sa už tešia na dvojdňovú akciu do
Pienin, kde splavia Prielom Dunajca, prejdú Tri koruny a
prezrú si Červený Kláštor,...
Ing. Ľubomír Rúčka
predseda Klubu kokavských
turistov a lyžiarov
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Futbal

Z histórie kokavského futbalu
Vážení športoví priatelia !
V dnešnom vydaní Kokavských aktualít, by som Vám
chcel priblížiť niektoré časti – pasáže kokavského
futbalu rokov 1970 – 1979.
V uvedených rokoch náš futbalový oddiel hral futbal
so striedavými úspechmi. Spomeniem rok 1973, keď
naše mužstvo vybojovalo celkove 4. miesto. Uvádzam to
preto, že tesne pred koncom súťažného ročníka 3 zápasy
za sebou prehralo, a po hráčskej schôdzi pred ďalším
súperom na domácej pôde, čím bola Likavka sa konečne
dostavil výsledok 2 : 0 v náš prospech. O výhru sa
postaral, okrem hráčov Chrabačka Stano rodák zo
susednej Pribyliny, ktorý hral za naše mužstvo v rokoch
1971 – 1975 a posledné roky ako hrajúci tréner – býval
v školskej bytovke a jeho manželka učiteľka ZŠ v obci.
Za roky pôsobenia v našej obci mu patrí poďakovanie,
žiaľ už odišiel na večný odpočinok.
V ďalšej časti spomeniem ročník 1979. V uvedenom
ročníku okresnej futbalovej súťaže hrali výborné
futbalové mužstvá. Spomeniem aspoň niektoré –
Dúbrava, Dukla Lipt. Mikuláš, Bobrovec, L.Sliače a pod.
Aj keď začiatok súťaže nebol pre nás priaznivý, jesennú
časť sme napokon odohrali dobre a získali sme 15 bodov.
Uznanie patrilo predovšetkým brankárovi Uličnému
Vladovi, ktorý v poslednom zápase jarnej časti v
Lúčkach chytil 11 – metrový pokutový kop, ktorý
svojím zákrokom rozosmial aj domácich fanúšikov. Bol
to výborný brankár. Zápas sa nakoniec skončil remízou
0:0.

• Futbalisti rok 1974, zľava: Žiška Ján, Bačík Milan, Choma Milan,
Porubän Ladislav, Vrbičan Martin, Pozor Milan, CHrabačka Stanislav
v podrepe: Vrbičan Milan, Rúčka Martin, Porubän Miloš, Húska Ján,
Fronko Ján, Šuňavec Milan, Gajdoš Jaroslav

Okrem Vladimíra Uličného sme
v uvedených rokoch disponovali
ešte ďalšími brankármi ako bol
Bačík Eugen ( Mišek ) a Bartoš
Zdeno.
V celkovom hodnotení ročníka
sme sa umiestnili na 3 mieste z 31
bodmi. Za prvým postupujúcim
mužstvom Dúbrava sme zaostali
o 5 bodov a musím spomenúť, že
s Dúbravou ako postupujúcim
mužstvom sme neprehrali ani doma ani na ihrisku súpera.
Letná prestávka po skončení súťažného ročníka sa
niesla v znamení turnajov na domácom ihrisku ako aj
v susednej Pribyline, kde naše mužstvo oba turnaje
vyhralo.
Cez letnú prestávku bol usporiadaný aj zájazd
do družobnej obce Kokava nad Rimavicou, kde okrem
I. mužstva, ktoré vyhralo nad súperom 4:1, hrali aj
vyslúžili futbalisti, ktorí v družobnom stretnutí remizovali 1:1. V uvedenom roku sme v obci poriadali futbalový
turnaj o majstra obce. Pre našich mladých adeptov chcem
spomenúť, že obec bola rozdelená na 4 populárne kluby:
FC Kolónia, Slovan Nová Dedina, Spartak Stará dedina
a Real Hozelec a Vyšný koniec. Uvedený turnaj môžeme
hodnotiť ako sviatok futbalu v obci. Turnaj začínal
v nedeľu ráno a pokračoval až do večerných hodín.
V športovom areály nechýbali plagáty, zvonce, vlajky
a hlavne široká plejáda občanov obce, ktorí povzbudzovali svojich priaznivcov.

• Futbalové družstvo – zájazd do družobnej obce Kokava nad Rimavicou
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Futbalový oddiel
Dovoľte mi, aby som vás oboznámil s činnosťou nášho futbalového
mužstva a výboru v druhej polovici
roka 2015.
Po úspešnej prvej polovici roka
2015, ktorí sme korunovali postupom do najvyššej okresnej súťaže
sme si dali za úlohu pokračovať v
nastolenom trende a hrať dôstojnú
úlohu aj vo vyššej súťaži. Úlohou
výboru FO bolo udržať súčasný
káder A. mužstva skvalitniť a
rozšíriť o 4 hráčov (M. Vozárik, R.
Tekeľ, L. Žiška, J. Novota) čím sme
zvýšili konkurenciu na každom
poste. Začali sme trénovať 2x do
týždňa, aby boli hráči vo väčšej
záťaži, ktorú si vyžaduje vyššia
súťaž.
S predsavzatím dobre reprezentovať našu obec a očakávaním
čo nás ako nováčika čaká sme
vstupovali do jesennej časti. Dali
sme si za úlohu hrať pekný kombinačný futbal, ktorý bude priťahovať
vás divákov. Môžem skonštatovať,
že sa nám toto predsavzatie doposiaľ darí. Sme veľmi šťastní, že
na naše zápasy chodíte v hojnom
počte nie len na domáce, ale aj
hosťujúce stretnutia. Patrí vám
fanúšikom veľké poďakovanie, že

sme vytvorili jednu veľkú rodinu.
Teší nás, že naša hra má aj svoj účel.
Po odohraní 1/3 zápasov sme v
tabuľke na peknom 2. mieste. Vieme
však, že ešte je pred nami dlhá cesta.
Chceme sa pohybovať v hornej časti
tabuľky. Máme mladé perspektívne
mužstvo, ktoré pri poctivom prístupe
k tréningom sa môže len zdokonaľovať. Tréner a výbor FO im bude
vo všetkom nápomocný, aby sme
vám fanúšikom robili radosť ako
doposiaľ.
V auguste 2015 sme začali pripra-

vovať aj našich najmladších futbalistov. 2x týždenne pripravujeme na
našom ihrisku tréningy pre naše
deti. Teší ma, že máme deti ktoré
majú chuť sa hýbať. Postupne ich
zasväcujeme do futbalového života,
aby sme mali zabezpečenú aj budúcnosť.
Okrem futbalovej časti sa na našom ihrisku počas leta vybudovalo
aj zavlažovanie. Poďakovanie za to
patrí ľudom, ktorí sa o to postarali:
Pavol Vrbičan, Jaroslav Rúčka a
Ivan Šuňavec. Natreli sme tribúnu,

urobili vnútornú fasádu: M. Tarageľ, M. Tarageľ- Didek, M. Bartek.
Zakúpili sme jednu sadu dresov – M.
Vrbičan.
V auguste 2015 sme sa zúčastnili
brigády na urbáre pri pílení dreva a
čistení okolia chaty v Račkovej
doline.
Na záver môjho príspevku chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa o chod
nášho FO starajú a vytvárajú podmienky pre našich futbalistov. Všetkým patrí veľké poďakovanie, ako
aj vám verným fanúšikom.
Libor Porubän
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Poďakovanie
Firma EKO KONŠTRUKTA spol. s r.o.
Košice ďakuje všetkým občanom obce za
pochopenie a trpezlivosť počas prác na výmene
havarijného plynového potrubia, ktorého výmena je nutná z dôvodu zastaraného materiálu.
Sme prekvapení ústretovosťou občanov
Liptovskej Kokavy, ktorí s nami spolupracujú
na čo najlepšom riešení zložitých križovaní
plynových potrubí a plynových prípojok
a hlavne majú trpezlivosť pri jednotlivých
rozkopávkach vo dvoroch ich rodinných domov.
Práce na výmene plynových prípojok budú
ukončené do konca novembra, terénne práce
v priebehu mesiacov apríl - máj 2015, po sadnutí
zeminy na výkopoch. Tieto budú pozostávať
z ohumusovania a osiatia trávou.
Tomáš Polaščin, stavbyvedúci

OZNAMY

Oznamuje občanom ,
že dňa 24.10.2015 o 16.00 hod
v sále Kultúrneho domu
sa uskutoční podujatie

"Pri Kokavských piesňach",
kde budú účinkovať interpréti
z Liptovskej Kokavy
a folklórny súbor
Vŕbové prútie z Liptovského Mikuláša.
Vstupné je dobrovoľné,
tešíme sa na Vás.

,,Už sa jeseň blíži pomaličky
drobnô lístia padá do vodičky.
Drobnô lístia padá, vodu múti,
ako sa môj milý za mnou rúti,”

V stredu 28.10.2015 sa o 16.00 hod.
uskutoční
v Kultúrnom dome
stretnutie jubilantov,
ktorí v roku 2015
oslavujú okrúhle narodeniny.
Všetkých oslávencov srdečne
pozývame!
,,Otvor tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Ťa z radosťou,
poď sa tešiť medzi nás.
Nech Ti úsmev na tvári,
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívaj
s nami tento krásny svet”.
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