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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Urbariát
- Roľnícke družstvo
- Školské okienko
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Jubilanti
- Cirkevná rubrika
- Základná organizácia SZPB
- JDS Liptovská Kokava
- Niečo pre gazdinky
- Športová rubrika
- Oznamy

•Krásne predvianočné počasie v Liptovskej Kokave

Vážení spoluobčania
Náš obecný vianočný stromček už svieti, čas
pokoja a rodinných stretnutí sa blíži a záver roka
2018 je predo dvermi. Vianočný čas je príležitosťou
uvedomiť si, ako sa navzájom potrebujeme, ako je
dôležité tolerovať iných, že ľudské dobro a zdravie
sú najväčšie hodnoty človeka. Prosím Vás aj touto
cestou, aby ste svoj vianočný čas venovali aj tým,
ktorí sú opustení a nemajú okolo seba príbuzných v
čase rodinných stretnutí.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí mi odovzdali
hlas v novembrových voľbách a zvolili ma za starostu obce Liptovská Kokava. Aj ja bilancujem a
hodnotím to predchádzajúce obdobie. Verím, že
moje vedomosti a skúsenosti budú slúžiť na
zlepšenie verejného života ľudí v našej obci.
Moje poďakovanie patrí jednotlivcom, skupinám, organizáciám v našej obci, pracovníkom
Obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa v tomto roku podieľali na príprave
podujatí a akcií v Liptovskej Kokave aj mimo nej a
vzorne ju reprezentovali.

Dovoľte mi, milí čitatelia, spoluobčania, aby
som poprial krásne, priateľské a šťastné Vianoce
Vám aj každému kto žije, pracuje alebo navštevuje
Liptovskú Kokavu. V roku 2019 nech ste zdraví a
nech sa Vám podarí splniť čo najviac Vašich prianí.
Ing. Július Porubän
starosta obce
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Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Október
- návrh a odsúhlasenie zmeny rozpočtu na rok 2018
- správa hlavného kontrolóra obce o vykonaní kontroly
účtovníctva obecného úradu za II. štvrťrok 2018
- folklórne vystúpenie žien zo ZO JDS Liptovská
Kokava a členov folklórneho súboru Ďumbier z
Liptovského Mikuláša

- turistický výstup na Kasprov vrch, ktorého sa
zúčastnilo 36 občanov obce

• Pohľad na Tichú dolinu

• Kasprov vrch

- prerokovanie zámeru výstavby rybničného hospodárstva v lokalite Stryčkovo za účasti viacerých enviromentálnych aktivistov Slovenska, ktorí s jeho výstavbou nesúhlasili
- tradičné stretnutie jubilantov obce Liptovská Kokava
v sále kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším
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November
- voľby do orgánov samosprávy obce 2018
- obhliadka havarijného stavu plynovej kotolne
v Základnej škole s materskou školou, zadanie
vypracovania odborného posudku na jeho odstránenie

- účasť starostu obce na zasadnutí Rady Združenia
miest a obcí Liptova, príprava prvého snemu primátorov a starostov po komunálnych voľbách
- zasadnutie členských obcí občianskeho združenia
Čistý Liptov, prostredníctvom ktorého naši občania
v roku 2019 dostanú do domácností nádoby na
3
kompostovanie o objeme 1 m

December
- vystúpenie divadelného súboru Factor z Liptovského
Petra v sále kultúrneho domu
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- slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred
obchodným domov, kde Mikuláš rozdal našim
najmenším tradičné balíčky so sladkosťami
- menovanie nových poslancov a starostu obce a
odovzdanie dekrétov, zloženie sľubu
- schválenie rozpočtu obce na rok 2019
- príprava návrhu projektovej dokumentácie na
nadstavbu budovy ZŠ s MŠ (cvičebné priestory)
- odsúhlasenie podania projektu Wiﬁ pre obce

- montáž nových radiátorov v priestoroch detských
toaliet materskej školy, oprava radiátorov v herni a
spálni materskej školy
- montáž nových dúchadiel na ČOV Liptovská
Kokava
- výmena poškodeného dopravného zrkadla na
hasičskej zbrojnici

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Boli sme zvyknutí, že príroda, ale aj spoločnosť,
má určitý poriadok. V posledných rokoch táto skutočnosť prestáva platiť. Ročné obdobia sa zbláznili. Jeseň,
zima a jar sa od seba nedajú skoro rozoznať. A leto ? To
už nie je leto, ale v niektoré dni doslova peklo. Teploty
prekonávajú rekordy každý rok. A ako by to nestačilo,
tak do tohto chaosu prispievame svojim správaním aj
my – ľudia. Narúšame prírodné prostredie svojou
nenásytnosťou k nadmernému čerpaniu prírodných
zdrojov a zároveň si z mamonu vytvárame akúsi modlu.
Peniaze, hlavne v spoločenských, ale aj rodinných
vzťahoch, majú navrch nad morálnymi hodnotami.
Obchody nás presviedčajú o tom, že Vianoce sú už dosť
že nie od začiatku jesene. A keď nadíde čas vianočných
sviatkov, tak po tom zhone a nákupoch si ani neuvedomíme, že už sú tu tie skutočné vianočné sviatky. Sviatky
spojené aj s kresťanskými zvykmi a tradíciami.
Viac času trávme v prírode – lese, ale nie preto, aby
sme si z neho niečo vzali. Nech nám dá pobyt
v prírodnom prostredí znova zmysel pre vnímanie času,
lebo to v supermarketoch nezažijeme.

Tiež nemusíme mať perfektne vyžehlený a naškrobený obrus, ani vianočný stromček vyzdobený v módnom štýle, ba dokonca ani dobroty od výmyslu sveta.
Vianoce sú vtedy, keď na stole rozvoniava tradičné
kokavské sviatočné jedlo – opekance a kyseľ a večer
k nemu zasadne celá rodina v zdraví a pokoji.
Želám preto všetkým, aby počas nadchádzajúcich
vianočných sviatkov našli pokoj v rodinnom kruhu a do
nového roku pevné zdravie.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava
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Roľnícke družstvo
V mesiacoch október a november sme vykonali
všetky plánované jesenné práce – sejba ozimín,
rozmetanie maštaľného hnoja, orba a posezónne
ošetrenie pasienkov. Na parcelách Polomy a Háje, v
mieste kde budú bežkárske trate, boli brigádnikmi
vyzbierané skaly.
V mesiaci november sme realizovali opravu rozvodov vody v druhej časti areálu družstva v úseku od
sýpky po senník. Pôvodné oceľové potrubie bolo

nahradené plastom bezvýkopovou technológiou.
Vymenili sme eternitovú strešnú krytinu na kravíne K1
za trapézový plech Rova. Zakúpili sme mulčovač
McConnel so záberom 4,6 m na odstraňovanie
samonáletu drevín z pasienkov.
Na záver by som chcel všetkým popriať šťastné a
veselé Vianočné sviatky a do Nového roku 2019 zaželať
veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody.
Ing. Jaroslav Staroň,
predseda RD

Školské okienko
Najkrajšie sviatky v roku sú predo dvermi a s nimi
prichádzajú aj vianočné prázdniny. Deti pôjdu do školy
posledný krát v piatok 21. decembra 2018. Vianočné
prázdniny budú trvať až do 7. januára 2019. Do
školských lavíc sa opäť vrátia v utorok 8. januára 2019.
Čo s voľným časom a ako ho využiť?
• Nechajte deti zdobiť stromček
• Zapojte ich do upratovania a pečenia
• Pomôžte deťom pripraviť darčeky pre členov rodiny
• Unavte ich športom a prechádzkami v prírode
• Vytiahnite rodinné videá a fotky
• Nenechávajte si domáce úlohy na posledný deň
prázdnin
Pre deti MŠ a žiakov ZŠ pripravili pani učiteľky spolu s Radou rodičov v tomto adventnom období
množstvo akcií.
• V rámci plánu Národného programu prevencie a boja
proti obezite prijala naše pozvanie Mudr. Ľubica Benková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Liptovskom Mikuláši. Počas spoločnej besedy sa žiaci
dozvedeli o dôležitosti pohybu a športových aktivít
v mladšom školskom veku. V ďalšej praktickej časti sa
venovala každému žiakovi. Spoločne trénovali správ-

ne držanie tela a sedenie v školských laviciach počas
vyučovania. V závere besedy poukázala na
škodlivosť fajčenia a alkoholizmu.
• 7. decembra zavítal do našej obce Mikuláš s čertom a
anjelom. Rozsvietil obecný stromček na našom malom námestí.. Deti mu zarecitovali a zaspievali
vianočné koledy a sľúbili mu, že budú celý rok
poslušné. Mikuláš ich odmenil darčekom. Ďakujeme
rodičom z Rady rodičov za prípravu čaju pre žiakov a
občerstvenia pre dospelých.
• 12. decembra sme pripravili spoločné stretnutie rodičov, žiakov a pedagógov a zamestnancov školy.
Žiaci privítali rodičov básničkou a vianočnými
koledami. Na tvorivej vianočnej dielni si spoločne
vyrobili sviet-niky, vianočné gule a menovky na
vianočný stôl
v tvare podkovy, gule alebo stromčeka. Vianočný punč,
koláčiky a ovocie od rodičov prispeli k vytvoreniu
príjemnej atmosféry a pohody.

• 13. decembra 2018 sme prijali pozvanie pani Hanky
Masárovej na tvorivé dielne v Národopisnom múzeu
v Lipt. Hrádku. Žiaci si spoločne s pani Hankou
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vyrobili vianočné ozdoby z modrotlače. Anjelik a
oriešky budú zdobiť ich rodinné stromčeky. Po
zhotovení výrobkov sme si pozreli výstavu modrotlače pod názvom „ Modrobiely svet.“

Na výročie nežnej revolúcie dňa 17. novembra 2018
sa už tradične pred Hasičskou zbrojnicou ukončil
lampiónový sprievod. Pre najmenších sme pripravili
zaujímavé hasičské súťaže. O dospelých sa postarali
členovia Rady rodičov pri ZŠ s MŠ.
Dňa 9. decembra 2018 sme ukončili súťažnú šnúru s
našimi najmenšími na súťaži pod názvom Mikulášsky
turnaj mladých hasičov v minifutbale v Liptovskom
Mikuláši. Po siedmich víťazstvách sme to ﬁnálové tesne
prehrali a tak sme dnes obsadili vynikajúce druhé
miesto. Gratulujem všetkým mladým hasičom a myslím
si, že sme súťažný rok 2018 ukončili na 1*. Za odmenu
sme našim deťom pripravili 14. 12. 2018 mikulášske
posedenie, kde sme im rozdali darčeky.

Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Dobrovoľný
hasičský zbor
Milé hasičky, hasiči, obyvatelia obce,
je tu záver roku 2018. Čas, kedy sa každý zamýšľa a
bilancuje, aký bol, čo nám priniesol. Náš „hasičský rok
2018“ bol plný výziev, aktivít a príležitostí. Počnúc
bohatou súťažnou šnúrou a povinnosťami vyplývajúcich
z nášho poslania pomáhať a chrániť. Za najväčšiu akciu
tohto roku nepochybne považujem veľkolepú oslavu
90. výročia založenia DHZ Liptovská Kokava. Zo
súťažnej činnosti druhé miesto v okresnej lige.
Zo zásahovej činnosti: Počas roka sme zasahovali
celkovo 9 krát pri rôznych udalostiach ako sú požiare,
povodne a technické zásahy. Oproti minulému roku sú to
o 3 výjazdy menej. V obci sme usporiadali ďalší ročník
„pálenia Jánskej vatry“. Aj tento rok sa udalosť stretla
z dobrým ohlasom u obyvateľov, čo náš veľmi teší.
Dňa 17. októbra 2018 sa naša jednotka zúčastnila na
výzvu Krajského operačného strediska HaZZ v Žiline
ostrého výjazdu v Račkovej doline, kde bol ohlásený
požiar lesného porastu. Šesť našich hasičov zasahovalo
v neprístupnom teréne na vrchole Malého Baranca do
neskorých nočných hodín. Požiar sa podarilo uhasiť.
V sobotu 20. októbra 2018 sme sa v Poprade zúčastnili
Halových majstrovstiev Slovenskej republiky mladých
hasičov O pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Z celkového počtu 70 prihlásených
družstiev sme obsadili 33. miesto.

Čo dodať na záver? Čaká nás ťažký, náročný rok,
plný práce, povinností a starostí. Verím, že ho spoločnými silami zvládneme.
Prajem Vám, požehnané Vianočné sviatky, plné
pokoja a lásky.
Do nového roku 2019 Vám prajem to, čo človek
najviac potrebuje - zdravie, to, čo márne hľadá - lásku a
aj to, čo mu najviac chýba - peniaze.
Richard Šopor
predseda DHZ Liptovská Kokava
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Jubilanti
V mesiacoch október – december 2018 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Danuša Bartošová č.d. 12
- Vladimír Žiška č.d. 358
70 rokov:
- Magdaléna Nudzíková č.d. 79
75 rokov:
- Milan Chovan č.d. 243
- Božena Malatová č.d. 195
80 rokov:
- Vlastimil Tarageľ č.d. 346
- Marta Fóglová č.d. 61
85 rokov:
- Libuša Porubänová č.d. 48
- Emília Strnisková č.d. 53

Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené
vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná
plodov, krásna, pokojná a slnečná!
Praje obecné zastupiteľstvo.

Narodili sa
- Natália Švihrová č.d. 368
- Viktória Bačíková č.d. 23
Dnes Vaše dieťa núka náruč svetu,
hoc ešte plače, chcelo by sa smiať,
a vypovedať jednu prostú vetu
s ktorou chce všetkým čistú lásku odovzdať.

Opustili nás
- Miroslav Šopor č.d. 191
- Eugen Grešo č.d. 334
- Ján Duriš č.d. 27
Posledný pozdrav tu šepkáme
do ticha ...

Cirkevná rubrika
„26Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela
Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27k panne,
zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu
Dávidovho; panna sa volala Mária. 28Keď anjel
vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou
obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami!
29Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to
pozdrav. 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo
si našla milosť u Boha. 31Ajhľa, počneš, porodíš syna
a dáš Mu meno Ježiš. 32Bude veľký, Synom
Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho
otca Dávida. 33Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. 34A
Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja
nepoznám muža! 35Odpovedal jej anjel: Duch Svätý
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj
to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží.
36Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali
neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom
mesiaci. 37Lebo Bohu nič nebude nemožné. 38Vtedy
povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi
podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.“ (Biblia,
Evanjelium Lukáša 1,26–38)
Pánu Bohu milí členovia Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Liptovská Kokava a občania
Liptovskej Kokavy!
O niekoľko dní tu máme Vianoce, ako ich
zvykneme volať: najkrajšie sviatky v roku. Najkrajšími
sviatkami roka však Vianoce nie sú kvôli koledám,
rodinnej pohode, uprataným domácnostiam, či kvôli
tým najrôznejším zaužívaným zvykom. Vianoce sú
najkrajšími sviatkami roka pre niečo úplne iné. Vianoce
robí najkrajšími sviatkami roka narodenie Božieho
Syna Pána Ježiša Krista, ktoré si práve na Vianoce
pripomíname. Aj pre každého z nás môžu byť Vianoce
tými najkrajšími sviatkami roka, ak do našich životov
vstúpi a naše srdcia zasiahne sám Všemohúci trojjediný
Boh: Otec, Syn a Duch Svätý.
Biblický text z Evanjelia podľa Lukáša nám
pripomína, ako Pán Boh zasiahol aj do života Márie. A
bol to zásah, ktorý z nej urobil dokonca matku Pána
Ježiša – Božieho Syna. Tu si môžeme spomenúť aj na
apoštolov. Ako Pán Boh otočil životnú dráhu Petrovi a
Pavlovi. Jeden chcel ostať pri rodine a druhý dokonca
pokladal za zmysel svojho života prenasledovať
kresťanov. V biblickom texte z Evanjelia podľa Lukáša
je opísané, ako Pán Boh zmenil aj životné plány Jozefa.
Aj Jozef mal svoje životné plány ako všetci jeho
súčasníci. Chcel si založiť rodinu, a preto sa zasnúbil s
Máriou. Určite s radosťou čakal na deň svadby. Ako
manžel a otec chcel poctivo prežiť svoj život. Túžil
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vychovať deti, dožiť sa vnukov a s pocitom statočne
prežitého života nechať sa pochovať v hrobe svojich
predkov. Intervencia Pána Boha úplne zmenila jeho
plány. Pán Boh chcel do rúk Jozefa zveriť svojho Syna a
Jeho matku, aby bol zodpovedný za ich pozemský život.
Aj keď v počiatkoch tomu všetkému vôbec nerozumel,
napokon urobil všetko tak, ako si Pán Boh želal.
Určite aj každý z nás, bratia a sestry, má tak isto
svoje životné perspektívy, svoje sny a plány. Čo všetko
sme chceli alebo chceme dokázať. Ako sa vidíme vo
svojich deťoch, vo svojom povolaní, v svojom
materiálnom postavení. No Pán Boh aj do nášho života z
času na čas zasiahne a núti nás zmeniť to, čo bolo podľa
našej chuti a nášho názoru. Chce, aby sme sa
prispôsobili Jeho zámerom. V prípade Jozefa Pán Boh
poslal anjela, aby mu oznámil svoj zámer. V našom
prípade to môžu byť aj iné spôsoby. Niekedy to môže
byť v hlase nášho svedomia. Ono nám často v živote
hovorí: to smieš a to nesmieš; toto je správne a dobré a
toto je zase nesprávne a zlé. Ak poslúchneme svoje
svedomie, poslúchneme Pána Boha. Ak svedomie
neposlúchneme, Pánu Bohu odkazujeme, nech sa
nestará do nášho života. Inokedy to Pán Boh môže
urobiť pomocou dobrej knihy, kázne alebo napomenutím priateľov. Aj to sú spôsoby Božej reči. Ak
odídeme z chrámu Božieho ovplyvnení slovami kňaza a
s túžbou zmeniť život, to nie je dielo kňaza, ale je to dielo
Pána Boha. Alebo sa nám Pán Boh prihovára aj cez
materiálne veci.
No asi za najťažšiu reč Pána Boha my ľudia
pokladáme rozličné tragické udalosti v našom živote.
Napríklad to môže byť ťažká choroba dieťaťa, ktoré sme
milovali a s ktorým sme mali svoje plány. Môže to byť aj
pripútanie na lôžko, z ktorého sa na svet pozerá ináč, ako
keď sme zdraví. Môže to byť ale aj smrť milovanej
osoby. Aj na takúto reč má Pán Boh plné právo. Aj
takýmto spôsobom nás môže žiadať o zmenu nášho
života. Prisvedčiť Pánu Bohu v takýchto chvíľach života
býva niekedy ťažké. Je to akoby znova začať vo svojom
živote všetko od písmena A – úplne od začiatku.
Nedokázali to hneď ani Abrahám, ani Mojžiš, ani
apoštolovia, ani Mária, ani Jozef. Ak by boli povedali
Pánu Bohu „nie“, On by si zaiste pre svoje plány vybral
iných ľudí. O týchto spomínaných a nám veľmi dobre
známych biblických postavách, by však dnes už nikto
nevedel.
To isté sa však môže stať aj s naším životom. Ak
Pánu Bohu povieme „áno“, On nám pomôže, aby sme
Jeho plány s nami dokázali uskutočniť. A my tak
budeme mať úctu sami pred sebou, že sme dokázali
premôcť svoj strach, pohodlnosť alebo hriešnosť. Ak
povieme Pánu Bohu „nie“, On si pre splnenie svojich
zámerov môže nájsť iných ľudí. Ale my si pre svoju
spásu potom nenájdeme iného Boha – možno budeme
iného Boha hľadať v peniazoch, možno v úspechu,
možno vo svojich schopnostiach, no bude to zbytočné
hľadanie.
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O niekoľko dní sa bude našim srdciam prihovárať
Pán Ježiš v jasliach. Dá nám svoje Vianoce nielen pre
radosť a pokoj, ale možno aj preto, aby zmenil život
niekoho z nás. Veď všetci už poznáme, že vianočné
sviatky majú po celom svete veľa tradícií, zvyklostí a
symbolov. Ale všetky tradície, zvyklosti a symboly sa
zrodili z jedného symbolu a ten je známy po celom
svete, je to Betlehem. Všade poznajú ľudia obraz
malebného mesta, v ktorom dominuje malý dom,
v dome leží v jasliach dieťa, nad ním stojí muž a žena,
okolo neho pastieri, pred ním kľačiaci traja mudrci
a obraz doplňujú rozličné zvieratá.
Aj v niektorých našich rodinách si k svojmu
vianočnému stromčeku postavíte betlehem, možno
z papiera alebo z drevených ﬁgúrok. A keby sa vás
možno niekto opýtal, načo to robíte, asi by niektorí
odpovedali: Aké by to boli Vianoce bez Betlehema? No
vianočná noc so svojím odkazom nám však hovorí, že
nestačí mať doma hoci aj ten najkrajší vianočný symbol
k doplneniu idylickej atmosféry.
Symbol Betlehema má rozhodne oveľa hlbší
zmysel. Aký? Predovšetkým nám hovorí, že jednej noci
sa na zemi narodil Boží Syn, Ježiš, narodený z Márie
panny. V tom momente sa stal svet krajším. V tomto
momente sa Boží Syn Ježiš Kristus stal naším
súrodencom. Odvtedy je naša zem najkrajšou, najvznešenejšou zo všetkých telies vesmíru.
A keďže v skutočnom Betleheme bola atmosféra
lásky, stal sa Betlehem symbolom lásky. Betlehemský
Ježiš, keď vyrástol, chcel atmosféru z Betlehema preniesť na celý svet. Preto najviac hovoril o láske. O láske
Božej k všetkým ľuďom o láske medzi ľuďmi navzájom.
Blížime sa k vrcholu adventu, a preto nezabudnime, že Betlehemom sa môže nazývať aj každé
miesto na svete, odkiaľ sa šíri viera a láska. Betlehemom by sa mala stať každá naša kresťanská rodina,
ktorá je naplnená vzájomnou láskou. Všetci jej členovia
by mali mať ducha lásky a zbožnosti nielen cez
vianočné sviatky, ale aj vo všedných dňoch ich
vzájomného života. Betlehemom by sa mal stať aj náš
cirkevný zbor. Vzájomná láska medzi veriacimi, ochota
vzájomne a nezištne si pomáhať, túžba nežiť v
nepriateľstvách, mať cirkevného ducha, sú predpokladom, že aj náš zbor sa môže stať živým Betlehemom.
Živým Betlehemom sa môže stať aj každý človek.
Lebo každý, kto šíri lásku v zamestnaní, v škole, na
každej spoločenskej udalosti, kto sa nehanbí vyznávať
svoju vieru, stáva sa Betlehemom tam, kde sa práve
nachádza. Niekoľko dní po Vianočných sviatkoch
papierový betlehem poskladáme, ozdobné ﬁgúrky
dáme do škatule a odložíme ich na rok na nejaké miesto,
aby nám nezavadzali. Ja vám všetkým želám, aby nikto
z vás neodložil ani po tohoročných Vianociach ducha
Betlehema z vašich rodín, z vašich sŕdc, z nášho
cirkevného zboru.
Mgr. Mario Činčurák – zborový farár
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Rozpis evanjelických a.v. služieb Božích
počas Vianočných sviatkov roku Pána 2018
4. adventná nedeľa, 23.12.2018
09:00 – Služby Božie
Štedrý večer, 24.12.2018
17:00 – Štedrovečerné služby Božie
1. slávnosť Vianočná
narodenie Krista Pána, 25.12.2018
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
2. slávnosť Vianočná
pamiatka mučeníka Štefana, 26.12.2018
09:00 – Služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou
Nedeľa po Vianociach, 30.12.2018
09:00 – Služby Božie
Silvester – závierka občianskeho roka, 31.12.2018
17:00 – Služby Božie na závierku
občianskeho roka 2018
23:50 – Rozlúčka so starým rokom a vítanie
Nového roka 2019 v chráme Božom
Nový rok, 1.1.2019
10:00 – Slávnostné novoročné služby Božie
Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6.1.2019
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 2019 hojnosť
všetkých duchovných aj telesných darov
Vám praje
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Liptovská Kokava

Základná organizácia SZPB
V tomto období sa naša ZO SZPB zamerala na
brigádnickú činnosť. V spolupráci s jednotou dôchodcov sme sa zúčastnili brigády pri čistení cintorína
po kosení. Dôstojne sme upravili partizánsky hrob pri
príležitosti Sviatku všetkých svätých. Ďalej, za výdatnej
pomoci rodinných príslušníkov, sme odpracovali na
miestnom PSBU 240 hodín pri sprehľadnení, vyrezávaní krovia okolo cesty Jakušová- Sekanisko.
Dvaja naši členovia (p. Fronková, Ing. Nemsila) sa
zúčastnili výročnej schôdze Oblastného výboru SZPB
v Liptovskom Mikuláši.
Na záver roka sme pripravili tradičné predvianočné
posedenie, kde sme si pripomenuli životné jubileum - 80
rokov našich členov Vlastimila Tarageľa a Milana
Valenta . Aj touto cestou im srdečne blahoželáme.
Emília Fronková, tajomníčka ZO SZPB

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov
na Slovensku Liptovská Kokava
Vážení seniori, seniorky.
Je to už taká tradícia, nepísané pravidlo, že na sklonku
kalendárneho roka každý bilancuje. Každý sám za seba,
v práci , v rodine, jednoducho všade, kde sa človek po
celý rok realizuje. Preto nám dovoľte krátko zhodnotiť,
čo sme stihli vykonať my, členovia ZO JDS za posledné
obdobie.
Dosť podrobne sme o aktivitách informovali v predchádzajúcich aktualitách a ešte podrobnejšie rozoberieme našu činnosť na januárovej členskej schôdzi,
ktorá sa bude konať 17. januára 2019. Spomeniem
aspoň tri aktivity:
- 5 decembra sme sa zúčastnili na operete Benátska
noc v Štátnom divadle Košice - účasť 23 členov.
- 16.11. sme zorganizovali pre členov v Spišskej Novej
Vsi účasť na divadelnom predstavení Reštaurácia,
kde sa zúčastnilo 20 členov. Z obidvoch predstavení
si účastníci odniesli pekné zážitky. Dôkazom toho je
záujem o ďalšie divadelné predstavenia.
- 12. decembra sme zorganizovali posedenie pri
kapustnici za účasti 55 členov. Zároveň nás potešila
účasť starostu, predsedu urbáru a predsedu družstva.
Na tomto stretnutí sme potešili našich jubilantov,
ktorí sa v tomto roku dožili 80, 75, 70 a 65 rokov,
malou pozornosťou.
Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa akoukoľvek
formou podieľali na činnosti našej ZO JDS. Vážime si
každú aktivitu brigádnickú aj kultúrno - spoločenskú,
ktorú organizujeme v spolupráci s obecným úradom.
Všetkým členom našej organizácie ale aj starostovi,
predsedovi družstva, predsedovi urbáru a ich pracovným kolektívom a všetkým občanom našej obce
prajeme krásne a požehnané Vianoce a v Novom roku
pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v pracovnom a
osobnom živote.
Výbor ZO JDS

• Vianočné posedenie seniorov
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6. Gabriela Mitrengová, JUDr., 51 r., odborná
radkyňa, nezávislá kandidátka
7. Tomáš Duriš, 36 r., živnostník,
nezávislý kandidát

Voľby do orgánov
samosprávy obce
dňa 10.11.2018
V obci Liptovská Kokava sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
1
Počet volebných okrskov
1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré
doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku
1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
807
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
455
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
455
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbydo obecného zastupiteľstva
455
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
7
Počet zvolených poslancov
7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce
439
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1. Miroslav Glos, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Marian Belopotocký, Mgr., 39 r., špeciálny
pedagóg, nezávislý kandidát
3. Alena Porubänová, 42 r., SZČO,
nezávislá kandidátka
4. Radovan Fronko, 40 r., dispečer MKD,
Kresťanskodemokratické hnutie
5. Peter Vrbičan, 50 r., živnostník,
nezávislý kandidát

304
298
295
263
258

236
209

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
1. Anna Majstráková, Mgr., 42 r., sociálna
pracovníčka, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano)
2. Miriam Šuňavcová, 44 r., Team Leaderka,
Doma dobre

196
114

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
na starostu obce :
1. Ing. Július Porubän, Ing., 57 r., starosta obce,
SMER - sociálna demokracia
2. Pavel Peťovka, 67 r., živnostník,
Doma dobre

283
156

Anna Droppová, zapisovateľka MVK

Niečo pre gazdinky
Oblátková roláda
INGREDIENCIE
tortové oblátky 3 ks
banány 2 ks
kryštálového cukru 100 g
mlieka 200 ml
mletých orechov 150 g
kryštálový cukor 150 g
masla 150g
vody 6 PL
sušeného mlieka 100 g
strúhaného kokosu 200g
POSTUP
Oblátky položíme na alobal a prikryjeme vlhčenými utierkami aby zmäkli.
Orechová plnka: Cukor dáme skaramelizovať,
odstavíme z ohňa a pomaly prilejeme mlieko. Dáme
naspäť na oheň a necháme povrieť pokiaľ sa karamel
neroztopí. Postupne pridávame orechy, premiešame a
odstavíme.
Kokosová plnka: Spolu rozpustíme maslo, cukor a
vodu. Chvíľu povaríme. Odstavíme z ohňa, primiešame
sušené mlieko a kokos.
Na oblátky natierame plnky ešte za tepla. Najskôr
natierame orechovú a potom kokosovú plnku. Banány
prekrojíme na polovicu, poukladáme na plnku a
zrolujeme. Roládu zabalíme do alobalu a dáme stuhnúť
do chladničky.
R.r.
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Športová rubrika
Fit okienko – Dnes motivuje Maťo
Máme tu koniec roka. Ubehlo to zase
rýchlo. Ste spokojní s tým, čo vám
priniesol rok 2018? Splnili ste svoje ciele?
Ak nie, to nevadí, dôležité je, že sme sa
všetci snažili, nie vždy je dôležitá cieľová
rovinka, ale cesta, po ktorej k nej idete.
A cez Vianočné sviatky si užite, doprajte
dobrého jedla, tie 2-3 dni vás nezabijú, život si treba aj
vychutnať. Ak ste si za tento rok vypestovali nejaký zvyk,
tak vás 2-3 dni nerozhádžu, po sviatkoch pôjdeme do
toho zase spolu – tréning, strava a pevná vôľa. Hlavne si
nedávajte žiadne novoročné predsa-vzatia, 99% ľudí ich
aj tak nedodrží a je to len psychický tlak. Snažte sa
postupne lepšie stravovať, trénovať, hlavne sa hýbať.
Nemá to byť nejaké predsavzatie vo forme krátkodobého
cieľa, má to byť dlhodobé rozhodnutie, aby ste sa cítili
lepšie. A keď si postupne vypestuje zvyk, pôjde to ešte
ľahšie.
Želám vám teda pokojné prežitie vianočných sviatkov,
pokoj v kruhu rodiny a všetko dobré do nového roku!
A ešte aby som nezabudol, so sesternicou máme už
pomaly takú tradíciu, že každý Silvester máme tréning,
ktorý pozostáva z toľkých opakovaní, ktorý rok práve
končí, takže tento rok nás čaká 2018, brnkačka. Skúste to,
je jedno aké cviky, brušáky, kliky, drepy, výpady,
skákanie na švihadle. Verím, že to dáte.
Matúš Šuňavec (Šaťo)
Vážení športoví priatelia
Ani sme sa nenazdali a už tu
máme koniec roka 2018. Na konci
roka každý hodnotí a bilancuje
svoju činnosť. Dovoľte aj mne v
mene FO, aby som zhodnotil
činnosť a účinkovanie našich mužstiev v roku 2018.
Naše A mužstvo po výbornej jarnej časti skončilo na
krásnom 3. mieste v ročníku 2017-2018, čo ho pasovalo
do role lídrov aj v novej sezóne 2018-2019. Dedinský
futbal je však nevyspytateľný a mnoho krát sa stane, že
príde k sebauspokojeniu, alebo k výmene hráčskeho
kádra, čo sa môže odzrkadliť aj vo výsledkoch. S potešením môžem skonštatovať, že keď aj v našom mužstve
došlo k malému pohybu hráči pristupujú k futbalu
zodpovedne. Náš káder sme vhodne doplnili hráčmi
ktorí zapadli do kabíny. Môžem zhodnotiť, že sa
vytvorila veľmi dobrá partia, ktorá má chuť reprezentovať našu obec. Všetkým patrí poďakovanie zato, že
hoci nie sú kokavčania chcú robiť radosť nám domácim.
Poďakovanie patrí hlavne trénerovi Jaroslavovi Pozo-

rovi, ktorý vie prilákať vhodné typy do nášho mužstva.
Mrzí však, že v mužstve je málo domácich hráčov, ale
tak to je vo väčšine mužstiev v 1. triede. Výborná partia,
slušná dochádzka na tréning a herná disciplína v zápasoch nás po jesennej časti pasovala na 5. miesto, ktoré
musíme hodnotiť pozitívne. Získali sme 25 bodov.
V tabuľke pravdy sme +10, keďže sme odohrali 8
zápasov na ihriskách súperov . Jar preto budeme hrať
väčšinu zápasov doma, tak že sa máme načo tešiť. Po
skončení jesennej časti sa vyhlasuje aj najlepšia
jedenástka okresu podľa hlasov trénerov tento rok sa do
nej dostali 2 naši hráči : Michal Šuňavec a Michal Žufaj gratulujeme. Ako mať rád futbal dokazujú chlapci aj po
skončení sezóny. Raz do týždňa sa zídeme na malom
ihrisku pri škole, kde si zahráme futbal. A aj tým
dokazujú, že chcú napredovať a utužovať partiu.
Okrem A mužstva nás reprezentovali aj žiaci U 15.
Chlapcom patrí poďakovanie za reprezentáciu obce.
Vytvorili dobrú partiu, ktorá sa schádza a športuje aj
mimo sezónu, čo mňa osobne teší. Dúfam, že budú
v tomto trende pokračovať a pribudnú aj ďalšie deti, aby
mládežnícke mužstvo mohlo byť aj v budúcnosti.
Na záver môjho príspevku chcem poďakovať všetkým
ľudom, ktorí nám pri našej činnosti pomáhali.
Poďakovanie patrí aj OU L. Kokava, ktorí ﬁnancuje
našu činnosť ako aj vám všetkým fanúšikom, ktorí nám
fandíte a dúfam aj budete fandiť v roku 2019.
Prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a
úspešný vstup do Nového roka.
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Fotogaléria z kultúrnych, spoločenských a športových akcií v našej obci

• Lyžiarsky deň

• Turistika v Západných Tatrách

• 90. výročie založenia DHZ

• Ľudové zvyky

• Ľudové zvyky

• Ples Rady rodičov pri ZŠ a MŠ

• Detský karneval

• Cyklomaratón Od Tatier k Dunaju
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OZNAMY
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš vydala Postup pri registrácií chovu.
Podľa §40a zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov je vlastník,
držiteľ hospodárskych zvierat povinný pred začatím
chovu hospodárskych zvierat požiadať RVPS o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Týka sa to chovov už
od 1 ks hovädzieho dobytka, 1 ovce, 1 kozy, 1 ošípanej
alebo 1 koňa. Vlastník HZ doručí na RVPS L. Mikuláš
žiadosť a vyplnené tlačivo na registráciu chovu HZ.
Informácie o registrácií sú vyvesené v informačných
tabuliach obce.

Dňa 10.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutí
schválilo VZN č.1/2018 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Liptovská Kokava, kde sa
okrem iného uvádza:

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru
Liptovská Kokava zvoláva a týmto zároveň
srdečne pozýva
svojich členov na výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční v priestoroch Liptovskej izby
dňa 2. februára 2019 (sobota) o 17 .00 hod.
Každý člen je povinný prísť na schôdzu ustrojený
podľa predpisu o služobných rovnošatách!

Obecný úrad oznamuje všetkým priaznivcom
bežeckého lyžovania,
že v lokalite Sekanisko je upravená bežecká trať
v dĺžke cca 2,1 km. V prípade dobrých snehových
podmienok budú trate upravené od Roľníckeho
družstva, všetkých občanov srdečne pozývame !

Článok 3
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky
Na verejných priestranstvách obce Liptovská
Kokava sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky za účelom ochrany
verejného poriadku s výnimkou dňa 31. decembra od
22:00 hod. do 1. januára do 02:00 hod.
Článok 5
Priestupky a sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude
posudzovať ako priestupok podľa zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
2. Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47
ods. 1 písm. ch) zákona o priestupkoch sa dopustí ten, kto
použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich
používanie a v termíne mimo povolenej výnimky v
zmysle tohto VZN.
3. Priestupkom proti verejnému poriadku je
porušenie povinností ustanovených všeobecne
záväzným nariadením obce, ak sa takým konaním ohrozí
alebo naruší verejný poriadok.
Za tento priestupok možno uložiť pokutu 50 € .

• Brigáda pri zbieraní skál nadšencov bežeckého lyžovania a mladých členov
DHZ na trase lyžiarskej trate
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