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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Urbariát
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Školske okienko
- JDS Liptovská Kokava
- Slovenský červený kríž
- Poľovné združenie Machy
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Šport
- Voľby
- Oznamy

Tento školský rok sa so svojimi žiakmi posledný raz lúčila dlhoročná
riaditeľka kokavskej ZŠ s MŠ pani Mgr. Mária Díková

Z činnosti obecného úradu a z rokovania obecného zastupiteľstva
Apríl
- dokončenie rozšírenia bezpečnostného kamerového
systému v obci, inštalácia poslednej kamery monitorujúcej vstup do evanjelického kostola

- brigáda členov Jednoty dôchodcov na Slovensku pri
čistení miestnych komunikácií od zimného posypového materiálu
- obhliadka funkčnosti ČOV (poškodené rozvody aktivácie druhej nádrže, jej vyčerpanie a vyčistenie)
- obhliadka dedinského potoka na ul. Družstevná
a pracovníkmi Správy povodia horného Váhu Ružomberok, dohodnutie technického riešenia opevnenia brehov potoka a jeho premostení do dvorov
rodinných domov
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- verejnoprospešné práce v obci, kosenie cintorína

Máj

- vyhlásenie volieb na funkciu riaditeľa Základnej
škola s materskou školou v Liptovskej Kokave, za
riaditeľku bola Radou školy a delegovaných zástupcov Štátnej školskej inšpekcie a Regionálneho
úradu školskej správy v Žiline vybraná Mgr. Lívia
Drenková
- ukončenie prác na bleskozvode objektu ZŠ s MŠ,
práce previedla firma BENEL Liptovská Kokava

- rokovanie so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s opravou mosta cez rieku Belá
- privítanie účastníkov cyklomatratónu s názvom
Od Tatier k Dunaju so sklerózou multiplex

• Na čele peletónu hlavná organizátorka podujatia Jaroslava Valčeková
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o výmere 90 m2 v sume 750 € pre Vladimíra Bartoša, Liptovská Kokava 12
- návšteva pracovníkov obce v Národnej rade Slovenskej republiky

• Starostu obce Ing. Júliusa Porubäana a pracovníčky obecného úradu Annu
Droppovú, Evu Slivkovú s predsedom DHZ Richardom Šoporom prijala
okrem podpredsedu Národnej rady SR Gábora Grendela a poslankyňa NR
Anna Zemanová

• Dôstojné privítanie cyklistického peletónu bolo za účasti našich krojovaných dievčat a žien, ktoré zaujali aj známu tvár televíznych obrazoviek Tomáša Bezdedu

- vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Lívie Drenkovej na zasadnutí obecného zastupiteľstva
- schválenie určenia jedného volebného obvodu
a počet 7 poslancov obecného zastupiteľstva pre komunálne voľby 2022, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022
- slávnostné ukončenie školského roka 2021 – 2022

Jún

- brigády členov JDS na cintorínoch
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2022
- schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2022
- príprava stavby „Spevnené plochy v areáli ZŠ
s MŠ“, dovoz materiálu
- odpredaj plynárenského zariadenia k bytovému
domu č. 492 Slovenskému plynárenskému podniku
š.p. v cene 1 €
- schválenie predaja pozemku parc. č. KN C 680/79

• Starosta obce Ing. Július
Porubän odovzdal ďakovný
list obce Mgr. Márii Díkovej
za jej dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a za
jej pedagogickú a riadiacu
činnosť v Základnej škole
s materskou školou Liptovská Kokava

KOKAVSKÉ AKTUALITY 2/2022

4

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla
v kontexte pandémie ochorenia COVID-19, ako aj
v nadväznosti vydaných opatrení, výbor PSBU obce
Liptovská Kokava schválil na svojom zasadnutí dňa
7.2.2021 jednohlasne návrh schválenia uznesení korešpondenčnou formou hlasovania a termín hlasovania 22.4.2022.
Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania
uskutočnila Komisia pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania dňa 25.4.2022 v zložení
Ing. Juraj Oravec - predseda komisie, členovia –
Anna Droppová a Ing. Mária Barteková. Po sčítaní
výsledkov hlasovania Komisia pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania konštatuje:
• počet všetkých hlasov - 14 942
• počet hlasov, ktoré sa brali do úvahy pri hlasovaní
= 14 942 hlasov - 789 hlasov (mŕtvi - 630 hlasov,
SPF - 159 hlasov) = 14 153 hlasov
• počet odovzdaných hlasov - 10 554,5 t. j. 74,57 %
• počet platných hlasov - 10 554,5 t. j. 74,57 %
• nadpolovičná väčšina hlasov 7 077,0
Uznesenie č. 1/2022 - schválené
Zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a disponibilný hospodársky výsledok za rok 2021
vo výške 183 475,01 eur (slovom: jednostoosemdesiattritisícštyristosedemdesiatpäť eur a jeden cent)
po zdanení.
Za
10 517,0 hlasov 74,31 %
Proti
0,0 hlasov
0,00 %
Zdržal sa
37,5 hlasov
0,26 %
Uznesenie č. 2/2022 – schválené
Zhromaždenie schvaľuje vyplatenie podielov na
hospodárskom výsledku za rok 2021 vo výške 30,eur na 10 000 m2.
Za
10 232,5 hlasov
72,30 %
Proti
130,5 hlasov
0,92 %
Zdržal sa
191,5 hlasov
1,35 %
Uznesenie č. 3/2022 - schválené
Zhromaždenie schvaľuje Doplnenie a zmenu
zmluvy o pozemkovom spoločenstve v znení priloženom k oznámeniu o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia PSBU obce Liptovská Kokava formou
korešpondenčného hlasovania.
Za
9 736,5 hlasov
68,79 %
Proti
206,5 hlasov
1,46 %
Zdržal sa
611,5 hlasov
4,32 %
Hlasovacie lístky k hlasovaniu sú zapečatené

a archivované v archíve pozemkového spoločenstva.

• • •

Článok v časopise o lesnom hospodárstve
a spracovaní dreva
LES & LETOKRUHY
Rubrika: NEŠTÁTNE LESY
Nadtitulok: Predseda urbáru z Liptovskej Kokavy
			
Ing. Vladimír Zubček hovorí:
Titulok:
TAK ZACHOVANÉ LESY AKO U
			
NÁS, VO ŠVAJČIARSKU NEMA			
JÚ
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov (PSBU) obce Liptovská Kokava hospodári
na viac ako 2 980 hektároch pôdy, z toho lesné
pozemky predstavujú vyše 2 640 hektárov. Ide
o štyri komplexy lesov - pri Liptovskej Kokave
sa nachádza lokalita nazývaná Sekanisko a Sihly,
nad Pribylinou lokalita Pálenice a ďalej ubárnici
vlastnia lesné pozemky na Trsteníku (oblasť Kotlovej) a v Jamnickej doline v Západných Tatrách.
O hospodárení v týchto lesoch a všetkom, čo s tým
súvisí sme hovorili s predsedom PSBU Liptovská
Kokava Ing. Vladimírom Zubčekom, ktorý pôsobí na tomto poste od roku 2014. Čitatelia časopisu
LES & Letokruhy sa s týmto menom už stretli,
pretože jeho veľkým koníčkom je dendrológia.
Profesionálnym spôsobom administruje stránku
www.atlasdrevin.sk a svoje poznatky publikoval
aj v našom odbornom časopise.
V úvode stretnutia si Ing. Zubček zaspomínal na
to, keď ako čerstvý absolvent lesníckej fakulty nastúpil v roku 1987 na ochranný obvod Správy TANAP-u v Tichej doline na pozíciu technika. „Doliny
Tichá a Kôprová vtedy vyzerali úplne inak ako dnes.
Po vetrových kalamitách, vynútenom zastavení spracovania kalamitného dreva a rozmnožení lykožrúta
sa kompletne zmenili. Pritom už v 80 tych rokoch
sme vôbec nezasahovali do ich vrcholových častí.
Prirodzených a prírodných lesov je však v týchto
dolinách iba malé percento, takmer všetky lesy sú
tam umelo vysadené. Lesníci vyvinuli obrovské úsilie, aby po veľkom požiari v Kôprovej doline v roku
1943 zalesnili tieto plochy smrekom, smrekovcom a
limbou.
Ochranári vyhlasujú, že zachránili pred lesníkmi porasty v Tichej a Kôprovej. Ale čo zachránili,
keď suché sú tie zvyšky pôvodných lesných porastov,
ktoré by sa lesníkom azda aj podarilo zachrániť, ak
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by im ochranári umožnili včas spracovať kalamitu v
ústí oboch dolín, pozostávajúcich väčšinou z umelo
založených porastov neznámeho pôvodu?! V Kôprovej doline v lokalitách pod Nefcerkou, Hrubô, Temné
smrečiny, v závere Tichej doliny vyschli takmer na
troch štvrtinách plochy pôvodné 200 – 300 ročné
porasty. Kotlíky prirodzeného zmladenia, ktoré sa v
nich za predchádzajúce roky vytvorili, ostali zachované. A ochranári hovoria: pozrite sa, v roku 2004
bola kalamita a aká je tu už obnova. Ale tie stromky
majú pritom 20 – 30 rokov a sú tam ešte z čias, kedy
ich zatieňoval materský porast!“

• • •

Medvede sú aj
v okolí Liptovskej Kokavy, aj keď
to nie je ich prirodzené teritórium.
Následne sme sa dostali k výsostne aktuálnej téme
početnosti medveďa. Ing. Zubček si opäť zaspomínal
na to, že pred viac ako 30 timi rokmi bolo medveďa
v Tichej a Kôprovej doline vídať dosť zriedka, bol
duchom týchto dolín. „Ochrancovia prírody v súčasnosti urobili z medveďa bezdomovca, ktorý vyberá
kontajnery. Medvede sú aj tu v okolí Liptovskej Kokavy... V remízkach v okolí obce, ktoré vznikli zarastením inak poľnohospodárskej pôdy, tam sa takisto
zdržiavajú medvede. Je to tým, že tu majú k dispozícii
lány s poľnohospodárskymi plodinami a bývalý, neudržiavaný ovocný sad. Ale hlavnou príčinou bude
zrejme ich „pretlak“ vo svojom prirodzenom prostredí tatranských dolín. Veď tieto plodiny sa tu pestovali
aj pred 20 - 30 rokmi a sad je tu už najmenej 50 rokov, no medvede okolie dediny začali atakovať posledných 10 - 15 rokov. Nedávno bol na sociálnej sieti
uverejnený status, v ktorom bolo uvedené, že len v
okolí Liptovskej Kokavy bolo napočítaných viac ako
40 medveďov na strnisku po pokosenej kukurici,“ povedal Ing. Zubček. Toto jednoducho nie je jeho prirodzené teritórium.
V tejto súvislosti upozornil znova na to, čo opakovane zdôrazňujú viacerí praktickí lesníci. „Na Slovensku chceme chrániť hlucháňa, tetrova aj medveďa.
Na lúkach povyše dediny tokávalo pred dvadsiatimi
rokmi 10 - 15 kohútikov tetrova hoľniaka. Rástli tam
čučoriedky a brusnice, bývalo tam veľa mravenísk,
vysokých až jeden metr. Teraz tam kompaktné mravenisko nenájdete, všetky sú rozhrabané medveďmi.
Pritom kuriatka hlucháňov a tetrovov sa živia najmä
larvami mravcov. Takáto ochrana nemá logiku.“
Najviac však irituje skúseného lesného hospodára,
ktorý tento rok dovŕši šesťdesiatku, bezzásahový režim, presadzovaný ochranármi v lesoch, dokonca aj
na súkromnom majetku. „V Rakúsku alebo Švajčiarsku si nikto nedovolí rozkazovať vlastníkom, čo môžu

a nemôžu robiť na svojom majetku bez predchádzajúcej dohody a spolupráce. Tu sa to deje tak, že najskôr
sa prijímajú zákony, ktoré vlastníkov výrazne obmedzia v spôsobe užívania svojho majetku a až potom
sa ide rokovať s vlastníkmi, ale už z pozície sily zákona. Pritom spoločným cieľom je zdravý les, ale to sa
nedá dosiahnuť systémom zákazov a obmedzení. Keď
boli u nás v roku 1998 na výmennej stáži odborníci
zo Švajčiarska, boli doslova unesení z toho, v akom
stave máme naše lesy - hlavne v TANAP-e v Kôprovej a Tichej doline. Tak zachované prírodné lesy, ako
videli u nás napríklad pri Kmeťovom vodopáde pod
Nefcerkou, u nich nemajú. Čo by sme im ukázali dnes
- „prirodzený“ zrýchlený rozpad ?!
Ale vrátim sa k ochranárskej mantre - bezzásahu.
Pred časom som videl v televízii dokument o Yellowstonskom národnom parku. Informovali o odlove – regulácii početnosti bizónov. Dôvod zrejme bol, že tých
bizónov je tam priveľa a poškodzujú ekosystém. V
Národnom parku Veľký kaňon v USA dokonca spúšťajú lotériu, kde si bude 12 vyžrebovaných lovcov
môcť uloviť bizóny v národnom parku - samozrejme
za poplatok. Dôvodom je zníženie počtu na únosnú
úmieru, aby nepoškodzovali ekosystém národného
parku. Jednoducho, ľudia musia v určitom momente
aktívne manažovať vývoj v krajine - aj v národných
parkoch. Veď u nás máme dostatok odborníkov, ktorí
to dokážu. Lesnícky výskum má dlhoročnú tradíciu.
Výsledkom je, že aj spomenutí Švajčiari obdivovali
to, ako dokážeme obhospodarovať naše lesy,“ uviedol Ing. Zubček.

• • •

Vybudovali 11 kilometrov oplôtkov,
zrekonštruovali tri nehnuteľnosti
Urbárnici v Liptovskej Kokave vysadili od roku
2014 na svojich lesných pozemkoch viac ako 1,5
milióna sadeníc s poznaním, že v 6. a 7. lesnom vegetačnom stupni je smrek stále v optime a preto pri
zalesňovaní vysadili smrek s 50 - 60 percentným
zastúpením. Ďalej sadili smrekovec na 30 - 40 per-
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centách plochy. Nasleduje jedľa, ktorá ale musí byť
zaistená oplôtkami, aby ju nezničila zver, buk lesný, javor horský, borovica lesná, brest horský a jelša
sivá. V lokalite Trsteník sa presviedčam o tom, že na
obnovených plochách po kalamite z roku 2014 rastú
zabezpečené, odrastené kultúry.
Zaujala ma aj hustá sieť oplôtkov. Urbárnici z
Liptovskej Kokavy vybudovali celkovo 11 kilometrov kvalitných oplôtkov s rozmermi približne 100 x
100 metrov a menej s drôteným pletivom a masívnymi agátovými kolmi, ktoré majú oveľa väčšiu trvácnosť ako koly z iných drevín. Finančné prostriedky
na vybudovanie oplôtkov získali z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Z Trsteníka vedie na Lojzovo lesná cesta, ktorá
bola po spracovaní kalamity z mája 2014 v katastrofálnom stave s množstvom výmoľov hlbších aj viac
ako jeden meter. Ostala zjazdná len pre ťažkú lesnú
techniku. V roku 2016 sa ju urbárnici rozhodli opraviť po vzore budovania podobných ciest a v podobných podmienkach s veľkými sklonmi v Rakúsku,
ale aj na Slovensku – konkrétne pri Kláštore pod
Znievom.
„Pri lesných odvozných cestách triedy 1L a najmä
2L býva odvodnenie telesa cesty zvyčajne zabezpečené pozdĺžnymi priekopami (na strane privrátenej
ku svahu) a systémom priečnych odrážok. Tento
systém odvodnenia je pomerne náročný na údržbu a
nie vždy efektívny. Priekopy sa pri odvoze zavaľujú a
zužujú šírku cesty. Odrážky je nutné často čistiť a pri
vysokých zrážkach sa rýchlo zanesú, čo spôsobuje,
že voda nie je z telesa cesty odvedená – tečie po ces-

te a vymýva erozívne ryhy. Nový spôsob odvodnenia
povrchu cesty spočíva v tom, že priekopa je nahradená len zníženou hranou na strane cesty privrátenej
ku svahu. Cesta je najvyššia v strede a voda odteká
z polovice cesty preč po svahu do porastu pod ňou.
Z polovice cesty, privrátenej ku svahu, je voda zvedená po zníženej hrane a následne je po vzdialenosti
30 – 40 metrov odvedená mimo cesty nie odrážkou,
ale jednoduchým priepustom, tvoreným rúrou zapustenou do telesa cesty, tiež do porastu pod cestou,“
popísal zrealizovanú rekonštrukciu Ing. Zubček.
A dodal, že tento spôsob výstavby lesnej cesty má
niekoľko výhod. Priepusty sú takmer bezúdržbové, pretože prúd vody má v nich samočistiaci efekt.
Všetka voda z cesty je zúžitkovaná v poraste.
Naše spoločné stretnutie sme skončili na práve zrekonštruovanej Horárni pod Plieškom v
Račkovej doline, v ktorej ponúknu urbárnici z
Liptovskej Kokavy ubytovanie s vysokým štandardom a príjemne upraveným okolím. Takže po
tom, ako obnovili do úhľadnej podoby Urbársky
dom v Liptovskej Kokave a otvorili útulný Family Resort Penzión Kokavský most, aj do tretice
zainvestovali do zveľadenia a zhodnotenia svojich nehnuteľností, vedomí si toho, že všetko chce
svoje. Les, aj to ostatné.
Text: Ing. Jozef Marko, redaktor časopisu LES
& LETOKRUHY
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU obce Liptovská Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor
Milé hasičky, hasiči, vážení občania
Ani neviem ako, a máme tu leto, prázdniny. Náš hasičský kolotoč sa
roztočil na plné obrátky.
Dňa 30. 4. 2022 sa v priestoroch mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konalo Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši. Keďže tento rok máme volebný rok aj v okresných štruktúrach, tak
na tomto zhromaždení sme si zvolili nového okresného predsedu ÚzO
DPO SR LM a to pána Ing. Miroslava Dzureka z Hýb. Za náš zbor som
bol zvolený za predsedu Kontrolnej a revíznej komisie pri ÚzO DPO SR
LM. Počas Valného zhromaždenia bol náš zbor DHZ Liptovská Kokava
ocenený primátorom mesta Liptovský Mikuláš Pamätným listom a medailou mesta za pomoc pri dezinfikovaní mikulášskej nemocnice počas
covid pandémie.
Začiatkom mája sme sa po dvoch rokoch zúčastnili v družobnom
zbore v Ludgeřoviciach osláv sviatku Sv. Floriána
Záverečnou skúškou ukončili základný kurz naši dvaja členovia
Adam Šuňavec a Filip Šimkovič a stali sa tak členmi DHZo Liptovská
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Kokava, za čo im gratulujem. Prajem im čo najmenej ostrých výjazdov a vždy bezpečný návrat domov.
V sobotu 14.5.2022 krátko po 17-tej hodine nás
kontaktoval operačný dôstojník KOS HaZZ v Žiline s požiadavkou na uskutočnenie výjazdu k rieke
Belá, kde prebiehalo pátranie po nezvestnej osobe.
Naša jednotka v počte 1+4 na vozidle Iveco Daily
sa v priebehu pár minút dostavila na určené miesto
a začala s prehľadávaním brehov rieky Belá na kokavskej strane od železného mosta smerom na Podbanské. Hľadanie nám sťažoval nedostupný terén.
V dvoch prípadoch sme na krátku vzdialenosť videli medvedicu s mladými. Počas pátrania sme našli
čln nezvestnej osoby. Žiaľ do večerných hodín sa
nezvestnú osobu vypátrať nepodarilo. Na pátracej
akcii sa zúčastnili okrem nás hasiči z Liptovského
Hrádku, Liptovského Mikuláša, dobrovoľníci z Pribyliny, záchranári a polícia. Na miesto boli povolaná
aj Horská záchranná služba. Telo nezvestného bolo
nájdené nasledujúci deň, žiaľ obhliadajúci lekár potvrdil smrť kajakára utopením.
Dňa 21.5.2022 sme boli súťažiť v Kvačanoch.
Medailu si domov v súťaží jednotlivcov odniesli
Viktória Grünvaldská a Nella Jurčová.

V utorok 24.5.2022 prebehlo na Medzinárodnom
letisku Poprad-Tatry veľké cvičenie s námetom „pád
lietadla a následný požiar“ My sme sa tohto cvičenia zúčastnili ako komparz. Za náš zbor sa zúčastnilo
šesť členov. Bol to veľký zážitok, zažiť to na živo.
Ako už býva zvykom a tradíciou na sviatok detí
sme boli potešiť deti v MŠ Dovalovo a na lúke pod
Skalkou v Liptovskom Hrádku sme najmenším ale aj
rodičom urobili penovú párty.
V dňoch 10. a 11.6.2022 sme absolvovali dvojdňové cvičenie vo VC HaZZ Lešť. Na našom hasičskom vozidle Iveco Daily sme sa šiesti členovia
DHZo naučili veľa nových vecí, ktoré budeme vedieť pretaviť do reálnych zásahov. Absolvovali sme

výcvik pri hasení požiaru vozidla, kyvadlová doprava vody, diaľkové vedenie vody, požiar v prírodnom
prostredí a iné, užitočné veci.

• Vo výcvikovom centre Lešť, zľava Richard Šopor, Jaroslav Klaučo, Filip
Šimkovič, Andrej Didek, Adam Šuňavec, Ján Glos

V sobotu 11.6.2022 náš člen Peter Vrbičan a Miška Dorčiaková, toho času už Vrbičanová, vstúpili do
manželského zväzku. Prajeme Vám krásny a dlhý
manželský život v pohode, láske a v zdraví.
Dňa 25.6.2022 sme po dlhej pauze uskutočnili
pálenie jánskej vatry. Počasie nám síce moc neprialo, ale napriek tomu sa akcia vydarila.

Informujeme občanov, že 13.8.2022 (sobota) od
13-tej hodiny sa na futbalovom ihrisku v našej obci
uskutoční VI. ročník Memoriálu Jaroslava Majera
st. Okrem hasičskej súťaže pripravujeme aj hasičskú
zábavu s DJ.
Richard Šopor
predseda DHZ L. Kokava
Upozorňujeme občanov a návštevníkov
našej obce, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši od 27. 06. 2022 od 12:00 hod vyhlasuje
pre celý okres Liptovský Mikuláš čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
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Školské okienko
Rozlúčka so školou
Hovorí sa, že čas je neúprosný, pribúda každému
rovnako spravodlivo. Medzi deťmi a učiteľmi prežila pani učiteľka Mgr. Mária Díková 40 rokov, najprv v škole vo Východnej 4 roky a potom v kokavskej škole 36 rokov. Vo funkcii RŠ pôsobila spolu
17 rokov.
Po tejto úctyhodne dlhej pedagogickej činnosti
sa rozhodla odísť do dôchodku, opustiť špecifickú
atmosféru školy a z diaľky pozorovať ďalšie dianie
v našej malej krásnej školičke.
Bola to náročná, ale krásna práca. Jej cieľom bolo
hlavne zviditeľniť malú vidiecku školičku, vybaviť
ju moderným nábytkom, pomôckami a poskytnúť
našim žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré im
zaručia plynulý bezproblémový prechod na 2. stupeň
ZŠ.

Myslíme si, že sa jej to podarilo, pretože nás vždy
veľmi poteší, keď nám riaditelia okolitých škôl povedia – z vašej školy k nám prichádzajú slušní a dobre pripravení žiaci.
Pani riaditeľka často hovorila: „ Deti sú naša budúcnosť. Investujme do nich rozumne a dajme im
, čo potrebujú. Nech aspoň oni nie sú v súčasnosti
predmetom politického boja a ekonomickej vypočítavosti . Lebo rodina, naša krajina a celá spoločnosť bude taká dobrá a perspektívna ako rozumne
a perspektívne investujeme do našich detí. To, čo
som dosiahla, nedosiahla som sama. Bez kolektívu
učiteľov, ekonómky, kuchárok, upratovačky - by to
nešlo. Nešlo by to aj bez mojej rodiny a manžela,
ktorý so mnou prežíval úspechy, prípadne ťažkosti
alebo problémy.“
Škola a učenie boli jej koníčkom, často bola v
nej v sobotu, či nedeľu. Počúvala jej potreby a priania a snažila sa ich plniť.
Pani riaditeľke ďakujeme za jej prácu, ľudský prístup a želáme jej v ďalších rokoch života veľa lásky,
zdravia a pohody.
Kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Liptovská Kokava

Z činnosti ZO JDS
Vážené seniorky ,vážení seniori , milí spoluobčania
Zdá sa, že pandémia je čiastočne zažehnaná, aspoň do tej miery, že boli zrušené rôzne nariadenia
a pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok a stretávania
sa ľudí na rôznych podujatiach. Odzrkadlilo sa to
aj na našich aktivitách, ktoré sme mohli realizovať,
dokonca aj také, ktoré neboli v pláne.
Okresná organizácia JDS v spolupráci so ZO JDS
v Závažnej Porube organizuje každý rok oslavu Dňa
matiek. Naša organizácia sa tohto podujatia zúčastnila prvý krát v počte 6 členov. Z celého okresu sa

zišla asi stovka. Domáca ZO nám pripravila kultúrny program a prítomným sa prihovoril predseda OO
JDS Dr. Kotian a starosta obce. Všetkým matkám
zablahoželali k ich sviatku.
Ďalšou aktivitou organizovanou OO JDS bola
prehliadka v prednese prózy, poézie a vlastnej tvorby, ktorej sme sa tiež zúčastnili. V rámci Ovčiarskej
nedele sa v areáli skanzenu v Pribyline konala súťaž
vo varení halušiek, kde súťažilo 6 obcí Liptova, medzi nimi aj družstvo z Liptovskej Kokavy. Tvorili ho
4 členovia našej organizácie a umiestnili sa na 3
mieste, z čoho bola veľká radosť, nakoľko sme sa
súťaže zúčastnili prvý krát.
Myslíme aj na zdravie svojich členov, preto sme
prijali ponuku Dr. Benkovej z Regionálneho úradu
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verejného zdravotníctva na prednášku o osteoporóze zameranú na pohyb. Zúčastnilo sa jej 35 členov.
Dňa 24.5.prechádzal našou obcou pelotón cyklistov so sklerózou multiplex. Absolvovali trasu od
Štrbského plesa do Bratislavy. Na prvej zastávke
v našej obci sme s obecným úradom pripravili občerstvenie a kultúrny program, na ktorom vystúpili
dievčatá z mládežníckej folklórnej skupiny a členky
našej ZO JDS.
V mesiaci máj sa konal v Liptovskom Jáne majáles, ktorý organizuje OO JDS v spolupráci so ZO
JDS Lipt. Ján. Do tanca hrala skupina Sokolovci. V
cene vstupenky bol guláš a občerstvenie. Z našej organizácie sa zúčastnilo 10 členov. O akciu je medzi
organizáciami veľký záujem, preto sa snažíme aby
sa každý rok zúčastnili iní členovia.
Na deň detí sme členky ZO JDS boli pozdraviť
žiakov školy. Priniesli sme malé darčeky a deti nám
na oplátku zaspievali a zarecitovali.
V dňoch 6.až 12. júna sa konal 47. ročník Belopotockého Mikuláša. V rámci tejto prehliadky sme
sa zúčastnili divadelnej hry v podaní michalovského
ochotníckeho divadla. Kino Nikolaus v Liptovskom
Mikuláši premieta pre seniorov 2x v mesiaci film. Je
to vo štvrtok a naposledy sme sa zúčastnili na komédii Mimoriadna udalosť.
Okrem spomínaných kultúrno-spoločenských
aktivít, sme organizovali aj brigádnickú činnosť.
Upratali sme okolie Urbárskeho domu, pokosili a
pohrabali okolie urbárskych garáží. Zúčastnilo sa 9
členov. Zároveň sme vyhrabali pokosenú trávu na
miestnom cintoríne ako aj na cintoríne v Jelšinke.
Týchto brigád sa zúčastnilo 29 členov. Upratali sme
cyklistické odpočívadlo a umyli autobusové zastávky. Brigáda na RD nám pre dážď nevyšla.

Miestny spolok
Slovenského červeného
kríža Liptovská Kokava
Po ukončení obdobia pandemických obmedzení
sa nášmu Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža podarilo zorganizovať členskú schôdzu,
ktorá sa uskutočnila dňa 27.5.2022 v kultúrnom
dome. Začiatok nám spestrila nádherná ukážka práce s defibrilátorom Ing. Glončáka
a názornými predvedeniami na našich dobrovoľných členoch Hasičského zboru. V prípade pomoci
sa naozaj nieto čoho báť a treba ho na záchranu života použiť.

9

V mene výboru ZO JDS ďakujem všetkým členom ktorí sa do spomínaných aktivít zapojili. Uvedomujeme si , že nie všetci členovia sa môžu zúčastniť, hlavne zo zdravotných dôvodov, čo plne
rešpektujeme. Tešíme sa na ďalšie stretnutia pri
športe, guľáši alebo na výlete.
Mgr. Božena Ďurišová
predsedníčka ZO JDS
Po jej ukončení sme pristúpili k voľbe výboru a
kontrolnej rady, v správe sme spomenuli ,čo sa nám
podarilo, alebo pre pandémiu nepodarilo urobiť.
Zaoberali sme sa plánom práce do budúceho obdobia, a stanovili sme si úlohy na tento rok. Privítali sme aj nové členky výboru a poďakovanie patrí
všetkým členkám za napečené koláče a prípravu
schôdze. Ďakujeme za spoluprácu aj pracovníkom
Obecnému úradu.
Poďakovanie patrí aj všetkým členom, ktorí si
poctivo uhradili členský príspevok, bolo nám však
ľúto, že nás na schôdzi nebolo prítomných viac, aby
ste si vypočuli všetko, čo sme pre vás pripravili.
Janka Uličná
tajomníka MS SČK
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Poľovné združenie Machy
Vážení občania Liptovskej Kokavy, milovníci
prírody, športovci,
chcem Vás upozorniť , že v katastri našej obce bol
v posledných rokoch zaznamenaný zvýšený výskyt
medveďa hnedého a je tomu tak aj tento rok. Pohyb
medveďov je pravidelne pozorovaný na okrajoch
lesných porastov, lúk a polí, v blízkosti obce a poľnohospodárskeho družstva.
Medveď je samotárske, plaché zviera a snaží sa
vyvarovať stretnutiam s ľuďmi, avšak pri samotnom
strete môže pre svoju veľkosť, silu a nepredvídateľné správanie predstavovať veľké nebezpečenstvo.
Monitorujeme niekoľko starších samcov, mladšie
medvede a medvedice s mláďatami, ktoré si svoje
mladé vedia zúrivo brániť. Od polovice apríla až
do júla, prebieha medvedia ruja. Aj keď medvedie
samce žijú samotárskym životom, v tomto období vyhľadávajú rujné medvedice. Hoci sú medvede
v čase ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, môže v tomto období dochádzať k stretom s človekom, pretože stúpa ich aktivita
aj počas dňa.
V posledných týždňoch sme sa stretli s tým, že
ľudia si z pozorovania týchto veľkých šeliem začali robiť „safari„. Snažia sa priblížiť ku kŕmiacim sa
medveďom čo najbližšie, urobiť si jedinečnú fotografiu, prípadne sa k nim snažia dostať autom čo najbližšie a následne ich osvetľujú.
Členovia nášho Poľovného združenia Machy, sa
snažia svedomito vykonávať svoju činnosť a úlohy
v revíri. My sami si nedovolíme takéto nezodpovedné správanie a rušenie zvery. Viac krát sme mali
výmenu názorov s rôznymi návštevníkmi prírody,
ktorý vôbec nerešpektujú Zákon o poľovníctve a samotnú činnosť nás, užívateľov poľovného revíru .
Aktuálne prebieha poľovnícka sezóne a zameriavame sa hlavne na lov diviačej zvery a tým tlmeniu
prípadných škôd, spôsobených zverov a eliminácii
afrického moru ošípaných, ktorý sa na Slovensku
rozmáha niekoľko rokov. Lov diviačej zvery prebieha po súmraku až do neskorších nočných hodín

a preto je pre nás dôležitá hlavne bezpečnosť. Je veľmi nezodpovedné, keď sa v takýchto hodinách ľudia
stále pohybujú v prírode, mimo ciest, chodníkov. Takýmto konaním ohrozujú hlavne seba a obmedzujú
vykonávanie našej činnosti.
Týmto Vás chcem požiadať o vzájomnú toleranciu a rešpektovanie práce poľovníkov v revíry, zákona o poľovníctve a o nič menej dbať na zvýšenú
pozornosť pri prechádzkach a návštevách okolitej
prírody .
Ďakujem, Lukáš Čierny, predseda PZ Machy Liptovská Kokava

Jubilanti
V mesiacoch apríl-jún 2022 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Irena Klaučová
- Soňa Uličná
- Dušan Spišek
- Marián Blahút
70 rokov:
- Dušan Jurčo
- Kvetoslava Bolčišová
- Július Šuňavec
- Eva Rúčková
75 rokov:
- Oľga Šuňavcová
80 rokov:
- Božena Hulanová
85 rokov:
- Anna Tarageľová
- Ján Šeďo
Želáme Vám, aby každý Váš deň bol niečím
krásny !
Praje obecné zastupiteľstvo.

Narodili sa
- Gréta Antolová
- Sofia Petríková
- Martin Lenárt

• Foto Ján Čatloš, lokalita Sekanisko

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
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utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia...

Opustili nás
- Mária Porubänová
- Margita Porubänová
- Ján Humeňanský
- Milan Vrbičan
- Božena Vrbičanová
- Zuzana Petrovičová
- Božena Nemsilová
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú...

• • •

Niečo pre gazdinky
Jablkový koláč bez múky a cukru
Ingredienci
1 šálka vlašské orechy
1 šálka mletý mak
1 šálka strúhaný kokos
1 šálka ovsené vločky
1 čajová lyžička škorica mletá
2 kusy vajce
1⁄2 šálka maslo
soľ
4 kusy jablko
1 kus
banán
citrónová šťava
čokoláda horká 78%
Postup: Pripravíme si šálku o objeme 2 dl. Pomer orechov,
maku a strúhaného kokosu je voliteľný podľa toho, čo máte
radšej. Orechy si rozdelíme na dve časti. Malú časť orechov
nasekáme a odložíme bokom. Tieto orechy použijeme ako
posýpku na koláč. Väčšiu časť zomelieme alebo nasekáme
najemno v sekáčiku. Ovsené vločky preberieme. Jablká
nastrúhame a pokvapkáme citrónovou šťavou. Banán popučíme a použijeme na osladenie koláča. Tortovú formu
o priemere 28 cm vystelieme papierom na pečenie a boky
potrieme maslom. Do nádoby na šľahanie dáme mak, orechy, strúhaný kokos, ovsené vločky, škoricu, štipku soli a
premiešame. Pridáme dužinu z vanilkového struku, vajcia,
roztopené maslo, jablká, banán a krátko všetko spolu metličkami dobre prešľaháme.Zmes preložíme do formy a dáme
piecť do rúry predhriatej na 180 °C. Pečieme cca 45 minút.
Asi 10 minút pred koncom pečenia koláč posypeme nasekanými vlašskými orechmi a dopečieme.
Upečený preložíme na mriežku a necháme vychladnúť. Potom polejeme horkou čokoládou rozpustenou vo vodnom
kúpeli a odložíme do chladničky.
							
R.r. (prebraté z internetu)

• • •

Vážení športoví priatelia
Dovoľte mi v mene FO zhodnotiť činnosť nášho
A. mužstva v súťažnom ročníku 2021 – 2022.
Po neúspešnom umiestnení v jesennej časti,
keď sme skončili na poslednom mieste sme si dali
v jarnej časti za úlohu zachrániť 6. ligu pre našu
obec aj do nasledujúcej sezóny. Hráči pristúpili už
v zimnej príprave k tejto úlohe veľmi zodpovedne,
čo sa odzrkadlilo nie len v prípravných, ale hlavne
v majstrovských zápasoch, keď sme súťaž zachránili
už po odohratí 6. jarných kôl, v ktorých sme získali
16 bodov.
Bohužiaľ v druhej časti prišli zranenia kľúčových
hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Ukázalo
sa, že aj v týchto amatérskych súťažiach treba mať
široký káder, aby sa nestávalo, že sa v niekoľkých
zápasoch ledva nazbieralo 11 hráčov. Väčšinou tam
boli dôvody, ktoré mali svoje príčiny zranenia, práca, ale aj vlastné osobné záujmy. Chcel by som sa
však všetkým hráčom poďakovať za reprezentáciu
nášho FK a našej obce. Chlapci ukázali, že futbal
vedia hrať a patria do 6. ligy. Dúfajme, že v tomto
trende budú aj naďalej pokračovať a budú nás zabávať, aj v nasledujúcej sezóne.
Na záver môjho príspevku okrem hráčov chcem
poďakovať trénerovi J. Pozorovi ako aj ostatným členom FO – Milan Tarageľ, Miroslav Porubän, Ingrid
Porubänová, Ján Bartoš a Dana Porubänová, ktorí
sa podieľali na našej činnosti. Poďakovanie patrí aj
Vám fanúšikovia, ktorí ste chodili našich chlapcov
povzbudzovať. Poďakovanie patrí aj RD Liptovská
Kokava, ktoré zakúpilo teplákové súpravy pre hráčov a funkcionárov. Ďakujeme!
				
Libor Porubän

• Z histórie kokavského futbalu, roky 1948 – 1949, zľava: Tarageľ
Martin, Ambróz Milan, Šeďo Miloš, Oravec Cyril, Fronko Daniel,
Klasovitý Ján, Jurčo Štefan, Ambróz Eugen, Vrbičan Eugen, Porubän Ladislav, Porubän Július, Pozor Miloš – brankár. Dnes s
futbalového mužstva žijú už len bratia Milan a Eugen Ambrózovci
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH
KRAJOV 29. OKTÓBRA 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu
29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do
20.00 h.
Podanie kandidátnej listiny
Kandidát bez politickej príslušnosti a Politická strana alebo koalícia podávajú kandidátnu listinu
v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, najneskôr 60 dní predo dňom konania
volieb t. j. najneskôr 30. augusta 2022 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie: Anne Droppovej
tel. 044/5297 133, e-mail: obec@liptovskakokava.sk
Obecný úrad Liptovská Kokava, úradné hodiny:
PO, UT: 7:30-12:00, 12:30-15:30
ST: 7:30-12:00, 12:30-16:30
ŠT: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIA: 7:30-12:00, 12:30-14:30
Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí
uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom

Sudoku je zábavný rébus.
Hoci je Sudoku hrou jedného hráča,
možno organizovať aj súťaže v riešení
Sudoku na čas. Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov zorganizoval už v
roku 2007 prvé Majstrovstvá Slovenska.
V apríli 2007 sa slovenský majster Peter
Hudák stal v Prahe na 2. Majstrovstvách
sveta bronzovým šampiónom.
* * * Dnes máme pre Vás výzvu * * *
Kto z občanov prvý osobne doručí
vyriešené sudoku na Obecný úrad,
získa knižnú cenu.
*********************

(osobne kandidátom bez politickej príslušnosti) a na
kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej
lehoty sa neprihliada.
V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p. zverejňuje obec Liptovská Kokava informáciu,
že ku dňu vyhlásenia volieb 10.6.2022 mala obec
Liptovská Kokava 915 obyvateľov prihlásených
na trvalý pobyt.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby
poslancov OZ – 100 podpisov a starostu v obci Liptovská Kokava – 100 podpisov.
Všetky informácie, tlačivá a vzory sú zverejnené
na stránke Ministerstva vnútra:
https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
• Informácia pre voliča - voľby do samosprávy
krajov
• Informácia pre voliča - voľby do samosprávy
obcí
• Rozhodnutie o vyhlásení volieb 2022- č. 209
• Podpisová listina vzor
• Oznámenie o počte volebných obvodov a poslancov

