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VYDÁVA: Obecný úrad Liptovská Kokava
Ročník:
XXIII.

V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcU a z rokovania OZ
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Urbariát
- Školské okienko
- Jubilanti
- JDS Liptovská Kokava
- Niečo pre gazdinky
- Šport
- Oznamy

• Delegácia obce na oslavách 77. výročia SNP na Podbanskom

Z činnosti obecného úradu a z rokovania obecného zastupiteľstva
Júl

- rokovanie poslancov a starostu obce s vedením
PSBU Liptovská Kokava ohľadne zmeny projektu
Kokavská náučná cyklotrasa tak, aby projekt spĺňal požiadavky Urbariátu v súvislosti s lesoochranárskou činnosťou
- zadanie vypracovania projektu na odvedenie dažďových vôd z lokality IBV Krúhy
- organizácia Memoriálu Jaroslava Majera st., ktorý
náš DHZ usporiadal v rámci regionálnej hasičskej
ligy Spiš

- účasť delegácie obce a členov Základnej organizácie SZPB na oslavách 77. výročia SNP na Podbanskom

August

- odstránenie havarijného stavu v pivničných
priestoroch ZŠ s MŠ formou celkového odvodnenia obvodového muriva budovy
- začatie prác výmeny bleskozvodu na tej istej budove
- schválenie nového prevádzkového poriadku verejného cintorína v našej obci
- schválenie rozpočtového opatrenia na nevyhnutné investičné
projekty

• Na oslavách vystúpil aj súbor Alexandrovci spod Tatier zo Svitu

September

- vybudovanie nových obrubníkov v urnovom háji
na cintoríne
- dokončenie odvodnenia pivničných priestorov
v základnej škole - terénne úpravy
- rekonštrukcia NN kábelovej prípojky k futbalovej
kabíne TJ Družstevník Liptovská Kokava
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- vyhlásenie výberového konania na zimnú údržbu
miestnych komunikáciíí v
našej obci
- konečné vyúčtovanie nákladov v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID 19 (k dispozícii je
u ekonómky obecného úradu
p. Droppovej)

- Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici

• Nová elektrická NN prípojka má viac
ako 150 m, práce previedla firma BENEL
Liptovská Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor
Vážené členky, vážení členovia DHZ Liptovská
Kokava, milí obyvatelia Kokavy.
Pomaličky sa končí rok 2021 a s ním aj funkčné obdobie Výboru DHZ Liptovská Kokava 2017
– 2021. Bolo to nedávno a pritom ubehlo už 5 rokov od posledných volieb do vedenia nášho združenia. Za posledných päť rokov sa vedenie zboru
menilo podľa potrieb a okolností, ktoré prinášal
život. Predsedom celé funkčné obdobie ostal Richard Šopor, veliteľom sa posledné dva roky stal
Juraj Mudroň, ktorý vystriedal Pavla Margetaja a
tajomníčku Ľubicu Šuňavcovú ml. vystriedala Romana Porubänová. Posledné dva roky výbor tvorili
Miroslav Šopor, Pavel Margetaj, Peter Vrbičan, Ján
Glos, Andrej Didek, Nikola Porubänová , Ing. Martin Mudroň a Ľubica Šuňavcová.
Výbor DHZ Lipt. Kokava na svojom poslednom
zasadnutí odsúhlasil, že Výročná členská schôdza
DHZ Liptovská Kokava sa uskutoční 18. 12. 2021
v sále kultúrneho domu so začiatkom o 17:00 hod.
Počas tejto schôdze prebehnú riadne voľby a to samostatne voľba predsedu DHZ Liptovská Kokava (štatutára DHZ), samostatne voľba výboru DHZ
a samostatne voľba revíznej komisie.
Preto mi dovoľte využiť tento priestor a osloviť
Vás, členov DHZ Liptovská Kokava, ktorí máte záujem podieľať sa na vedení nášho zboru, či už vo
funkcii predsedu (štatutára DHZ), alebo ako člen
výboru DHZ prípadne členov revíznej komisie,
aby ste sa prihlásili dosluhujúcim funkcionárom a
oznámili svoj záujem kandidovať vo voľbách. Voľby prebehnú buď verejnou alebo tajnou voľbou,
podľa toho ako si určia delegáti výročnej členskej
schôdze. Verím, že nové vedenie prinesie do zboru
chuť, energiu pracovať a viesť zbor. Keďže žijeme

v dobe, kedy sa situácia mení zo dňa na deň, verím,
že nám pandémia nepokazí naše plány a schôdza
sa pred Vianocami uskutoční. Prosím Vás, sledujte
dianie a my Vás budeme včas informovať a prípadných zmenách.
Z aktivít nášho zboru vyberáme:
Dňa 13. 8. 2021 naša jednotka DHZo Liptovská
Kokava zasahovala v susednej obci Pribylina v lokalite Tri vody pri požiari dreveného altánku. Poplach krajským operačným strediskom vyhlásený
o 18:42 hod, výjazd Tatra 148 18:52 hod v počte 1+1.
Rýchlym zásahom sa podarilo uchrániť vedľa stojaci
rodinný dom.
V sobotu 14. 8. 2021 sa uskutočnila odložená výročná členská schôdza za rok 2020. V oklieštenom
počte členov sme za zišli a zhodnotili rok 2020. Pri
tejto príležitosti sme odovzdali stužku za vernosť 50
rokov pre pána Ervína Bartoša. Pán Ervín Bartoš
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je v súčasnosti najstarším členom DHZ vekovo aj
služobne.
Ďakujeme mu, za všetko čo počas svojej aktívnej činnosti urobil pre zbor.
Štefan Jurčo, dostal stužku za vernosť 40 rokov.

• Dňa otvorených dverí sa okrem iných hostí zúčastnil aj primátor
Liptovského Hrádku, ktorý je zároveň predseda Združenia miest a obcí
Slovenska Branislav Tréger a zástupca primátora mesta Liptovský
Mikuláš Rudolf Urbanovič

Taktiež mu ďakujeme za všetko čo vo svojej
funkcii v minulosti urobil pre náš zbor.
Miroslav Šopor a Pavel Margetaj dostali stužku
za vernosť 20 rokov. Gratulujeme.
V auguste sme sa na pozvanie zúčastnili slávnosti 100-ročnice založenia DHZ Važec a Liptovský Peter.
Piatok 10. 09. 2021 sa v Liptovskom Mikuláši
konala nočná hasičská súťaž. Zúčastnili sme sa na
nej s družstvom mužov aj družstvom žien. Domov
sme si odnášali víťazné poháre a to za druhé miesto
žien, mužské družstvo obsadilo tretie miesto.
Obom súťažným družstvám gratulujem k úspechu a za vzorné reprezentovanie nášho DHZ Obce
Liptovská Kokava
V nedeľu 12. septembra 2021 mali naši občania možnosť navštíviť zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu v našej obci. Stalo sa tak v rámci
Dňa otvorených dverí. Na Dni otvorených dverí sa
zúčastnili aj bývalí aktívni členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Kokave i zástupcovia Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši a iní pozvaní
hostia. Akcia sa tešila veľkému záujmu obyvateľov našej obce. Do neskorých večerných hodín si
zrekonštruovanú budovu prišlo pozrieť viac ako
dvesto obyvateľov a fanúšikov nášho zboru, pre
ktorých sme v spolupráci s Obcou Liptovská Kokava pripravili malé občerstvenie a pre najmenších
súťaže a sladké odmeny.

Dňa 15. 9. 2021 sme na žiadosť PZ SR uskutočnili pátraciu akciu v Jánskej doline po dvoch
nezvestných chlapcoch z Podturne. Žiaľ ani štvrtý
deň pátrania nepriniesol úspech a chlapcov sa nepodarilo nájsť. Na výzvu zareagovalo 16 liptovských
hasičských zborov a do Jána prišlo spolu 82 dobrovoľných hasičov. Z nášho zboru sa akcie zúčastnilo
9 hasičov.
Kalendár akcií uzatvárame poslednou akciou v
treťom štvrťroku. Naša DHZ bola požiadaná OR
PZ SR v LM o súčinnosť pri zabezpečení dopravy
pri príležitosti prejazdu pelotónu Okolo Slovenska
2021. Našou úlohou bolo zabezpečiť úsek od Hrdova po Motorest Hôrky Vavrišovo počas III. etapy
Spišské Podhradie - Dolný Kubín dňa 17.9.2021. Za
pomoc ďakujeme kolegom z DHZ Liptovská Porúbka a DHZ Pribylina. Za náš zbor sa akcie zúčastnilo
16 členov.
Richard Šopor
predseda DHZ

Ľudové pranostiky
Začiatok októbra hoci pekný býva , predsa v druhej
polovici severák podúva.
Teplý október, studený november.
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný
rok.
Keď na Dušičky jasné počasie panuje, príchod
zimy to oznamuje.
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Urbariát
Vážení podielnici, spoluobčania.
V druhej polovici septembra sme urobili väčšiu
opravu (údržbu) lesnej cesty na Lojzovo. Táto cesta
vedie náročným terénom. Je dôležitá pre sprístupnenie
celej oblasti Trsteníka. Generálna oprava tejto cesty
bola urobená v prvom polroku roku 2016 (podrobnú
informáciu o tejto oprave nájdete na našej webovej
stránke www.urbarkokava.sk v sekcii fotogaléria).
Ubehlo teda už viac ako päť rokov od tejto veľkej
opravy. Aby cesta slúžila aj naďalej a bola bezpečne
zjazdná, tak si vyžiadala popri každoročnej bežnej
údržbe (ako je napr. čistenie priepustov, ...) aj väčšiu
opravu, hlavne čo sa týka koruny (povrchu) cesty tak,
aby bola zabezpečená jej schopnosť odviesť zrážkovú
vodu z telesa cesty do okolitého terénu.

A prečo píšem o oprave tejto cesty? V čase, keď
sme s opravou cesty na Lojzovo boli cca v ¾, tak
ma prekvapil telefonát z prostredia štátnej ochrany
prírody. Že či viem, že na Trsteníku je JCB v treťom
stupni ochrany prírody a narušuje lesný pôdny kryt
a boli mi citované všakovaké paragrafy zo zákona o
ochrane prírody. Tak som musel uviesť oznamovateľa
do obrazu a to, že síce lesná cesta je na lesnom pôdnom fonde, ale nepatrí do plochy porastov určenej na
pestovanie lesa, ale patrí do tzv. ostatných plôch - bez
lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu
a tam patria aj lesné cesty a zvážnice. Je priam absurdné, čo týchto chlapíkov zo štátnej ochrany prírody
„trápi“ a pritom im nebráni vypýtať si kľúč od rampy,
ktorá bráni vstupu na túto cestu.
Štátna ochrana prírody nás vlastníkov obmedzuje
hádam v každej činnosti pri správe nášho majetku, ale
to, že zonácia TANAPu, ktorá sa vlečie už viac ako 20

rokov, nebola do dnešných dní dotiahnutá k úspešnému koncu, to ich netrápi a nám tak „utekajú“ peniažky
za prenájom pozemkov TANAPu.
Tak som sa pri tejto príležitosti zamyslel. To my
lesníci aj vlastníci lesa sme naozaj takí zlí, len rúbeme a ničíme les a ochranári sú tí dobrí, lebo oni les
chránia? Ale ako chránia? Rečami !!! Ako sa hovorí – „skutek utek“. V 2014 bola veľká vetrová kalamita, ale to všetci vieme, aj ochranári. Teraz by nám
ju možno zakázali aj spracovať, teda v čase od 1.3.
do 31.8. určite, lebo teraz to tak robia. My sme kalamitu na tých obrovských plochách spracovali, aj na
Trsteníku, kade vedie predmetná cesta na Lojzovo
a čuduj sa svete, v súčasnosti je tam už vo veľkej miere zabezpečený mladý lesný porast (mladina), ktorý úž
plní do značnej miery všetky svoje funkcie a hlavne tú
pôdoochrannú a vodohospodársku. A čo ochranári, čo
dokázali oni ? Svojimi niekedy nezmyselnými zákazmi a obmedzeniami vyprodukovali mŕtvy les, ktorý
tak teraz glorifikujú ! Že vraj čo je tam života ! Áno,
v lese má miesto aj suchár aj tlejúci strom padnutý na
zem, ale ak toto má byť cieľom, tak niekde v myslení
nastal skrat – čo vy nato páni ochranári? Po nás ostal
živý les a po vás ostane čo? A prepáčte, zabudol som.
Je tu predsa zachránený medveď. Z kráľa našich hlbokých lesov a dolín, z ikonického zvieraťa ste urobili
„bezdomovca“ potĺkajúceo sa po dedinách (ba aj mestách), sadoch, poliach a hrabúceho sa v odpadkoch.
A toto vyhlasujete za jeho teritórium! Príde mi páni
„ochranári“, že čo zoberiete do ruky, to slušne povedané, pobabrete. Dohodnúť sa nechcete, o veciach nediskutujete a potom to tak aj vyzerá.
A čo nového máme my ? Začiatkom septembra
sme začali so spracovaním kalamity ktorá vznikla ešte
začiatkom roka (ktorú sme nemohli spracovať až do
31.8.) a tiež budeme postupne spracovávať roztrúsenú kalamitu, ktorá vznikla v letných mesiacoch počas
silných búrok.
V pestovnej činnosti pokračujeme pri výchove
mladých lesných porastov formou prerezávok a v
ochrane jedle, ale aj ostatných drevín, obaľovaním
pred poškodzovaním zverou.
spoluobčania.
Ďakujem

Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU Liptovská Kokava

5

KOKAVSKÉ AKTUALITY 3/2021

Školské okienko
Základná škola

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď
aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho
ľudia majú radi.“
V našej základnej škole sme si každoročne
pripomínali sviatok „Október – mesiac úcty k
starším“. Pri tejto príležitosti sme so žiakmi ZŠ
i deťmi MŠ pripravovali programy v podobe básní, piesní, divadielka a tanca. Naše pozvanie prijímali starí rodičia našich detí a žiakov, ktorí sa
vnúčatám poďakovali nielen slovom, ale aj silným potleskom a úsmevom. V súčasnosti sú takéto hromadné akcie v škole zakázané. Je nám ľúto,
že ani tento rok Vás, milí starí rodičia, nemôžeme
pozvať do školy. Určite Vás však potešia slohové
práce našich žiakov (bez úpravy pani učiteľky), v
ktorých Vám s láskou ďakujú za vašu starostlivosť
a pomoc.

Moja starká.

Keď som pri starkej, niekedy aj zabudnem,
že rodičia prídu z roboty. Starká nám často uvarí
obed. Keď som chorý, tak sa o mňa stará a keď
mi je tak zle, že sa nemôžem učiť, zoberie učebnicu, dáva mi otázky a ja odpovedám. Keď idem do
školy, nachystá mi oblečenie. Idem domov zo školy a pozerá počasie, či mi nemá ísť naproti. Skončil školský rok a starká ma zobrala na autobuse do
Mikuláša. Kúpila mi tam topánky, knihy a rôzne
iné veci. Keď bola v Anglicku, kúpila mi peračník,
v ktorom mám doteraz školské potreby. Najradšej
som, keď je starká zdravá. Keď zvonia zvony na
kostole, napr.: o 10.00 hod. alebo o 12.00 hod. a ja
som v škole, tak si na ňu vždy spomeniem. Ušila
nám kopu rúšok a teraz ich nosievam. Keď som
bol chorý a ocko s mamkou boli v robote, tak mi
objednala vitamíny. Mám Ťa rád, starká.
(R. G.)

Môj starý ocko.

Mám Ťa veľmi rada. Si jediný starký, ktorého
mám. Si na mňa veľmi milý. Aj keď bývaš ďaleko
v Martine, vždy ťa budem mať rada. Občas ti volám, ako sa máš. Niekedy na teba v škole myslím.
Vždy, keď prídem do Martina, rozprávame sa spolu a to ma veľmi teší. Som rada, že si dal mojej
mamine život. Teším sa, keď prídeš k nám do Liptovskej Kokavy, teším sa, keď ma v lete zoberieš
na kúpalisko. Keď sme si zariaďovali byt, zobral
si nás k sebe. Mám Ťa rada takého aký si. Prajem
Ti, aby si bol šťastný a aby sa Ti darilo v práci.
(R.A.Ch.)

Moji starí rodičia.

Mojich starých rodičov mám rád. Chodím k
nim každý víkend. Bývajú blízko nás. Predtým
bývali v Martine. Keď je oco v práci a mama u
doktora, tak nás stráži starký a starká. Mám ich
oboch veľmi rád. Na narodeniny alebo meniny mi
vždy kúpia hračku. Už im môžem aj zatelefonovať, lebo mám ich telefónne číslo.
(V. B.)

Naša stará mama.

Naša stará mama je strašne ďaleko – až v Austrálii.
Raz prišla na Slovensko aj s kamarátkou. Priniesla
nám knižky, ktoré nám mohli čítať len rodičia, lebo
boli napísané po anglicky. Mali sme s ňou dobré
zážitky, napr.: liezli sme na skaly. Máme ju radi
a chceli by sme sa s ňou ešte stretnúť naživo. Stará mama, ďakujeme za nášho otca. Pošleme jej e
– mail po anglicky ĽÚBIM ŤA. Radi by sme jej
dali darček, ale je ďaleko. Chýbaš nám.
(A. a B. H.)

Milá starká Janka!

Najradšej trávim prázdniny v Liptovskej Porúbke pri starkej Janke. Starká je milá, starostlivá, varí nám chutné jedlá a pečie výborné koláče.
Dovolí nám skákať po posteli, hrať sa na schovávačku a stavať si v obývačke bunkre. Hráme sa s
ňou karty, chodievame venčiť psíky Emku a Agu.
Prajem si, aby bola moja starká zdravá, šťastná a
ešte dlho žila medzi nami. Mám ju veľmi rada.
(J.G.)
Poslaním školy i predškolského zariadenia je
aj vštepovanie základných morálnych vlastností,
ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom.
Mnohí z vás sa dennodenne podieľate pri výchove
svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujete rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť
Vašu lásku, pohladenie i Vašu účasť pri spoločných hrách.
Ďakujeme Vám, starí rodičia!
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

•

Spomienka na letný výlet vo Vlkolínci
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Z činnosti ZO JDS
Kultúrno-spoločenské a športové aktivity
3. 6. –
		
6. 6. –
		
		
		
11. 6. –
		
		
15. 6. –
		
		
30. 6. –
		
		
14. 7. –
		
		

pozdravenie detí ZŠ a MŠ a odovzdani
darčekov pri príležitosti MDD
účasť na kultúrnom programe v Liptovskom Hrádku, v ktorom vystúpili OZ Stráne
z Važca a folklórny súbor Majorán z Liptov
ského Hrádku
návšteva Spišského divadla v Spišskej No
vej Vsi, kde bola uvedená veselohra pod
názvom ,, Zmrzlina“
naše 3 členky do časopisu Moja chalupa tradičným kokavským receptom ,,trhaná
múka“
predsedníčka ZO JDS prijala pozvanie riaditeľky ZŠ a MŠ na slávnostné ukončenie
školského roku 2020/2021
členská schôdza spojená s posedením pri
guľáši, ktorej sa zúčastnilo 71 členov a
4 hostia

25. 8. – uskutočnil sa prvý ročník seniorských
		 športových hier za účasti 28 členov. Súťaži		 lo sa v týchto disciplínach:
Ženy:			 beh na 50 metrov, hod granátom na cieľ,
		 hod kriketovou loptičkou, petang, hod váľ		 kov, zhadzovanie plechovíc
Muži:			 beh na 50 metrov, hod granátom na cieľ,
		 hod granátom do diaľky, streľba zo vzdu
		 chovky.
Preteky organizačne pripravil výbor za výdatnej spolupráce PaedDr. Milana Fronku
28. 8. – účasť na oslavách 77 výročia SNP na Pod		 banskom spolu s členmi SZPB
2. 9. – zdravotnícka prednáška, ktorú predniesla
		 MUDr. Benková z RZVS za účasti 15 členov

8. 9. – zájazd do Čičmian, Rajeckej Lesnej, Ra		 jeckých Teplíc a na salaš Krajinka. Zúčast		 nilo sa ho 47 členov. Obecný Úrad, za čo veľmi pekne ďakujeme.
14. 9. – návšteva Liptovského kultúrneho strediska
		 v Liptovskom Mikuláši, kde sme si pozreli
		 výstavu svadobných šiat a návšteva Galérie
		 Kolomana Sokola
18. 9. – 11. Ročník ,,Stretnutia na hranici“, ktoré		 ho sa zúčastňujú ČR, SR a Poľsko. Konkrét		 ne Moravsko-Sliezsky kraj, Žilinský kraj
		 a Bielsko-Biala, ktoré majú spoločnú hra		 nicu. Tento ročník sa konal na Morave
		 v mestečku Jablunkov a zúčastnilo sa ho asi
		 400 účastníkov. Za našu organizáciu boli
		 prítomní 3 členovia.

Brigádnická činnosť
11. 5. –
		
		
25. 5. –
		
31. 5. –
7. 6. –
8. 6 –
9. 6. –
		

zbieranie a odvoz odpadkov pozdĺž cesty
v Dúbravách a rozhrabávanie krtincov na
cintoríne za účasti 16 členov
umývanie strednej autobusovej zástavky
a úprava okolia Urbárskeho domu
upratanie cyklistického odpočívadla
kosenie trávy v okolí urbárskych garáži
umývanie hornej autobusovej zástavky
brigáda na miestnom cintoríne - vyhrabávanie sena (21+ členov)

10. 6. – úprava okolia Urbárskeho domu
6. 7. – brigáda pri zbere skál na RD (9 členov)
9. 8. – úprava okolia Urbárskeho domu
12. 8. – trhanie buriny okolia plota urbárskych gará		 ží
Všetkým členov, ktorí sa zúčastňovali uvedených
aktivít ďakuje výbor ZU JDS.
Mgr. Božena Durišová
predseda JDS
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Jubilanti
V mesiacoch júl-september 2021 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Lýdia Rúčková
- Viera Rúčková
- Dušan Slivka
70 rokov:
- Oľga Malatová
80 rokov:
- Igor Vrbičan
85 rokov:
- Emília Tarageľová
Želáme Vám, aby každý Váš deň bol niečím
krásny !		
Praje obecné zastupiteľstvo.

***

Narodili sa
- Ema Kantárová
- Richard Mikuš
- Jakub Jurčo
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia...

***

Opustili nás
- Anna Tarageľová
- Viera Peľachová
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú...

Niečo pre gazdinky
Rýchle mini langoše

Ingrediencie:
1 kus Kyslá smotana
2 šálky polohrubá muka
1 čajová lyžička sóda bikarbóna
1⁄2 čajová lyžička soľ
100 gramov strúhaný syr
kečup, olej na smaženie
3 strúčiky cesnak pretlačiť / počet strúčikov
podľa gusta /
Postup:
Do misky dáme kelimok kyslej smotany, kelímok
umyjeme, vysušíme. Naplníme 2x polohrubou múkou,
pridáme soľ a sódu bikarbónu. Vymiešame cesto. Z cesta
na oleji vysmážame malé langoše, ktoré potrieme roztlačeným cesnakom v oleji. Langoše posypeme strúhaným
syrom.
(prevzaté z internetu)

Cuketové šišky

Ingrediencie
125 gramov hladkej múky
115 mililitrov teplej vody
3 gramy sušeného droždia
2 čajové lyžičky cukru
1⁄2 čajová lyžička soli
100 gramov peccorino romano
2 kusy malej cukety (cca 120gr)
mäta alebo bazalka
olej na vysmážanie
Postup:
Na začiatku si aktivujeme kvások. Z teplej vody, sušeného droždia a cukru zarobíme základ.
Do misky dáme múku, peccorino romano najemno nastrúhaný, soľ a všetko premiesime s kváskom. Necháme hodinu až hodinu a pol kysnúť.
Cuketu si ošúpeme, ak máme mladučké kusy necháme aj
šupku. Nastrúhame na hrubšie kúsky a necháme na sitku nad
miskou pustiť šťavu. Primiešame do cesta spolu s lístkami
mäty (stačí 5-6 kusov). V panvici rozohrejeme olej a pomocou lyžíc namočených doň tvarujeme šišky, ktoré smažíme
zo všetkých strán.
(prevzaté z internetu)

Čierna stránka obce

Upozorňujeme občanov, že do veľkokapacitných
kontajnerov je prísny zákaz vyhadzovania stavebného materiálu, polystyrénov a pneumatík. Zároveň
žiadame občanov, aby nepreplňovali kantajnery
a počkali na ich vývoz.
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Športová rubrika
Vážení športoví priatelia
Dovoľte mi zhodnotiť a oboznámiť Vás o činnosti nášho
FO v jesennej časti tohto roka.
Po dvoch nedokončených a neodohratých všetkých
stretnutí, ktoré zapríčinila pandémia sa v auguste 2021 začal
nový súťažný ročník 2021-2022. Naše A Mužstvo sa prihlásilo do VI. Ligy OFZ Liptovský Mikuláš.
Do súťaže sme vstupovali s predsavzatím hrať pekný, ale aj účelný futbal, na ktorí budeme radi chodiť.
Po odohraní 7 kôl môžeme skonštatovať, že sme to zatiaľ splnili na 50%. Hráme pekný futbal, ale trápime
sa v koncovke, čo nás stojí body. Mrzia najmä domáce prehry o gól. Dúfajme, že sa chlapci z prehier poučia a svoje výkony stabilizujú v ďalších zápasoch pretrhnú streleckú smolu, ktorá nám prinesie body a posun
v tabuľke, ktorá je veľmi vyrovnaná.
Začiatkom septembra bola objavená porucha na elektrickom kábli vedúcom od
trafostanice pri hlavnej vstupnej bráne až do futbalovej kabíny. Vzhľadom na blížiaci sa
majstrovský zápas bolo nutné
urýchlene odstrániť túto poruchu, čo sa aj podarilo.
Na záver môjho príspevku Vám fanúšikom prajem
pevné zdravie a dúfam, že sa
budeme v hojnom počte stretávať na futbalovom ihrisku
a tešiť sa z výkonov našich
hráčov.
• Práce na výmene elektricLibor Porubän
kého kábla boli vykonané
člen výboru
rýchlo a kvalitne
FO TJ Družstevník

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na druhý efemérny pamätník,
ktorý vznikol v rámci projektu Ženy v SNP.
Erika Mészárosová vo svojom projekte Ženy v SNP
spracováva tému, ktorá je dlhodobo zanedbávaná najmä z
hľadiska historického výskumu umeleckej tvorby a reflexie.
V roku 2021 sa projekt sústredil na príbeh pani Zuzany
Petreje, ktorá v tom čase pôsobila ako partizánska spojka
oddielu Vysoké Tatry. Na základe osobného stretnutia,
kde formou oral history zaznamenala podrobne jej zážitky a po konzultácií s ďalšími odborníkmi a odborníčkami skúmanú časť jej života pretavila vytvorila efemérny
pamätník pani Petreje. Ten sa uskutoční 23. 10. 2021 vo
forme eventu v Liptovskej Kokave a na brehu rieky Belá
v Pribyline, kde sa spoločne všetci stretneme o 13:00
pred Kultúrnym domom v Liptovskej Kokave. Násled-

OZNAMY
Upozorňujeme občanov, že do veľkokapacitných
kontajnerov (umiestnených pri OcÚ a pohostinstve u Palaja) je prísny zákaz vyhadzovania plastov, polystyrénov a pneumatík !
Čistý obalový polystyrén ( napr. od malých spotrebičov ) triedime ako plasty. Veľké kusy polystyrénu a
stavebný polystyrén ( izolačný ) patria na zberný dvor.
Dovoz odpadu do veľkokapacitného kontajnera pri
OcÚ je možný v pracovných dňoch, kľúče od brány sa
nachádzajú v kancelárií OcÚ.
Zber pneumatík
Od 1. 1. 2016 prešla povinnosť spätného odberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor
pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne
alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas a bezplatne.
Taktiež je prísny zákaz umiestňovania elektrospotrebičov v priestoroch pri Kultúrnom dome L.Kokava !
Elektrospotrebiče – bielu techniku z našej obce firma
BOLEK EKORAY Námestovo odváža 2 x ročne priamo
od rodinných domov.
Objekt je pod dohľadom kamerového systému.
Za porušenie zákazu bude vyvodená sankcia.
Ďalej vyzývame občanov, aby smetné nádoby na komunálny odpad si umiestňovali za brány rodinných
domov, nakoľko bol v obci zaznamenaný pohyb medveďa.
R.r.
ne sa spolu prejdeme príbehom Zuzany Petreje. V ktorom spomína ako: „Guľky okolo len tak svištali.“, „9
týždňov...chodili do Pribyliny prať frontové prádlo.“
a najmä „Čakali.., že sa vojna skončí a že bude všetko
dobré.” Záverom celého eventu
bude očistenie histórie na brehu
rieky Belá v Pribyline.
Realizáciu diela podporil z
verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.
Zmena programu vyhradená v závislosti od pandemickej
situácie a aktuálne platných
opatrení v deň konania eventu.
Viac informácií o projekte Ženy
v SNP nájdete na Instagrame
@zenyvsnp

