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VYDÁVA: Obecný úrad Liptovská Kokava
Ročník:
XXI.

ČÍSLO:
			
4
OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER

V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcU a z rokovania OZ
- ZO JDS Liptovská Kokava
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Školske okienko
- Cirkevná rubrika
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Urbariát
- Roľnícke družstvo
- Športová rubrika
- Oznamy

• členmi JDS, zabezpečili kultúrny program pre hotel Pieris a Permon na Podbanskom

Vážení Kokavčania, milí rodáci
Už len niekoľko dní nás delí od Vianoc. Sviatkov,
ktoré by mali byť plné pokoja, srdečnosti, porozumenia a lásky. Všetci sa na chvíľu zastavíme, stretneme sa so svojimi blízkymi a prežijeme výnimočné
chvíle. A práve tieto spoločné chvíle sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať.
Nech Štedrý večer zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Nech v príjemnej atmosfére
domova znejú vianočné koledy a modlitby, ako poďakovanie sa za odchádzajúci rok i ako prosba za
zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych
a priateľov. Niekde možno i ako spomienka na tých,
po ktorých, bohužiaľ, zostalo pri stole len prázdne
miesto.
Milí spoluobčania, v mene pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj
v mene svojom vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa osobných ako aj
pracovných úspechov.
Ing. Július Porubän, starosta obce

Z činnosti obecného úradu
a z rokovania obecného zastupiteľstva
Október

- schválenie správy o výsledkoch a podmienkach vý
chovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Liptovská
Kokava v školskom roku 2018/2019
- návrhy investičných stavieb a iných činností do
rozpočtu na tok 2020
- spoluorganizovanie športovej akcie „Adoptuj si
vnuka“ so ZŠ s MŠ

• Starí rodičia spolu s adoptívnymi starými rodičmi a ich vnukmi pred
štartom behu na 1 km
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- vyhodnotenie výberového konania na zimnú údrž
bu ciest, do súťaže bolo oslovené Roľnícke druž
stvo Liptovská Kokava, firma Porubän poľnohospodár s.r.o. Liptovská Kokava a firma AGRO-LB
s.r.o. Pribylina. Ponuku predložila len firma z Pri
byliny v cene 36 €/hod zimnej údržby
- žiadosť obce na Slovenský vodohospodársky pod
nik (SVP), š.p. Piešťany o opravu dedinského po
toka na ulici Družstevná, zároveň informujeme
občanov, že miestny Kokavský potok vrátane od
vodňovacieho rigola na Starej dedine je vo vlast
níctve SVP š.p., z toho dôvodu nie je možné
v súčasnosti použiť finančné prostriedky obce na
ich opravu
- návšteva starostu obce a členiek JDS zariadenia pre
seniorova domova dôchodcov v Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši a v Tatranskej Štrbe

- stretnutie jubilantov v Liptovskej izbe

• V domove dôchodcov v Liptovskom Mikuláši bola s našimi rodáčkami Emíliou Bartekovou, Žofiou Šuňavcovou a Jolanou Uličnou družná debata

• Martin Majerčík si vždy rád prečíta Kokavské aktuality

- príprava cintorína a ozvučenia Domu smútku na
sviatok Pamiatky zosnulých
- inštalácia fotovoltarickej elektrárne o výkone
3000 W na streche kultúrneho domu
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November

- príprava a predloženie podkladov advokátskej kan
celárii na zápis futbalovej kabíny na list vlastníctva
Obce Liptovská Kokava
- vypracovanie kompletného projektu dopravného
značenia v obci
- posudzovanie žiadostí Evanjelickej cirkvi a.v., Obce
Liptovská Kokava a súkromnej osoby na výrub stromov v našej obce odborne spôsobilým pracovníkom Tatranského národného parku
• Pri tejto príležitosti bude uvedená do života kniha Dejiny Liptovskej Kokava, II. vydanie, autor Mgr. Peter Vítek

December

- slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka a príchod Mikuláša medzi deti Liptovskej Kokavy organizovala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v spolupráci
s obecným úradom

• Dendrológ z TANAP-u doporučil pre lipu pri evanjelickom kostole zdravotný rez

- práce na zmene webovej stránky obce, novú stránku
pripravuje firma Galileo
- pokračovanie prác v interiéri kultúrneho domu

• Zrekonštruovaný priestor posilňovne

- zasadnutie prípravného výboru v súvislosti s oslava
mi 550. výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci

- odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu na rok 2020
- schválenie zmeny rozpočtu na rok 2019 a schválenie
rozpočtu na rok 2020
- informácia Žilinského samosprávneho kraja v súvis
losti s opravou mosta cez Belú, v súčasnosti sa vyko
náva vypracovanie projektu na jeho opravu (Žilin
ská univerzita v Žiline)
- elektroinštalačné práce v kultúrnom dome
- ukončenie zateplenia vonkajšej fasády hasičskej
zbrojnice
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ZO JDS Liptovská Kokava
Vážení spoluobčania, milí seniori
Blíži sa koniec roku 2019 a pred nami je rok 2020.
Nuž a na konci roka sa zvykne bilancovať a do nového roka si dávame rôzne predsavzatia. Nebudem vymenovávať všetky aktivity, ktoré sme v tomto roku
uskutočnili, zmienim sa len o ich počte. Rôznych
kultúrno-spoločenských a športových aktivít bolo v
tomto roku spolu 33, ktorých sa zúčastňovali členovia JDS v počtoch od 4 až po 70. Pri čistení obce,
vypratávaní podkrovia kultúrneho domu, čistení autobusových zástaviek, na cintoríne, pri Urbárskom
dome a urbárskych garážach, na RD sme uskutočnili
16 brigád za účasti od 3 až do 28 členov, podľa toho,
koľko si situácia vyžadovala.

• Posedenie pri kapustnici

• Čistenie autobusových zastávok už tradične robia členovia JDS

Ďakujem každému členovi našej organizácie za
účasť na jednotlivých aktivitách. Zvlášť ďakujem tým
, ktorý sú takmer na každej akcii a sú ťahúňmi našej
ZO.
Chcem
sa tiež poďakovať Ing. Júliusovi Porubänovi - starostovi obce ako aj poslancom a ostatným zamestnancom obecného úradu , Ing. Vladimírovi Zubčekovi - predsedovi PSBU, Ing. Jaroslavovi Staroňovi
- predsedovi Roľníckeho družstva, Mgr. Márii Dikovej - riaditeľke ZŠ s MŠ za spoluprácu a podporu
či už finančnú alebo morálnu. Ďakujem aj ostatným
zložkám v obci za spoluprácu.

V závere chcem vyzvať spoluobčanov, aby
finančné prostriedky , ktoré chcú vynaložiť na drahú zábavnú pyrotechniku, venovali na podporu
chorých , opustených , prípadne na podporu Prešovčanov, ktorých nedávno postihla strašná tragédia
a ostali bez strechy nad hlavou. Vráťme sa k peknej
tradícii a zíďme sa o polnoci pred kostolom a privítajme spoločne Nový rok 2020 za hlaholu zvonov a
nie výbuchmi ohňostrojov.
Vážení spoluobčania,
prajem Vám príjemné, požehnané Vianoce v
kruhu Vašich najbližších a v Novom roku 2020 Vám
prajem veľa zdravia, šťastia, úspechov v osobnom a
pracovnom živote.
Mgr. Božena Ďurišová,
predsedníčka a výbor ZO JDS
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Dobrovoľný hasičský zbor
Milí spoluobčania, členovia DHZ
Máme tu záver roku 2019. Pre nás kokavských
hasičov to bol rok bohatý na rôzne udalosti. Počas
roku 2019 náš zbor absolvoval spolu 25 výjazdov.
Najčastejšie výjazdy boli technického charakteru.
16 krát sme absolvovali technický výjazd a 6 krát sme
zasahovali pri požiar. Okrem toho sme sa tri krát zúčastnili taktického cvičenia. Prvý výjazd sme uskutočnili už tradične na našej Základnej škole s materskou školou pri odstraňovaní veľkého množstva
snehu a ľadu na streche. V mesiaci január 2019 sme
zasahovali spolu 5 krát. Väčšinou sa jednalo o technický výjazd po snehovej kalamite. V mesiaci február
2019 dva krát, taktiež výjazdy po snehovej kalamite.
Dňa 30. marca 2019 sme zasahovali pri požiari lesa
v katastri obce Hybe. Na požiari sme strávili spolu 67 hodín . Zasahovalo 8 hasičov na dvoch kusoch
techniky. Jednalo sa o jeden z najťažších zásahov
tohto roku. V ťažko dostupnom teréne horel les koreňovým systémom. Bol problém s dodávkou vody
na požiarovisko, tak sa požiar hasil lopatami, krompáčmi a motykami. Počas 25 výjazdov sme na nich
strávili 289 hodín. Čo je v prepočte 12 dní, alebo
v prieme každý druhý týždeň.
V tomto roku sme z dotácie a za pomoci Obce
zakúpili ochranný odev proti bodavému hmyzu a vysávač. Na jeseň sme ich aj vyskúšali v praxi pri viacerých výjazdoch k odstráneniu bodavého hmyzu.
V mesiaci november sme sa presťahovali do novej, väčšej garáže na Roľníckom družstve. V tejto garáži máme samostatný výjazd a vjazd našej techniky.
Postupne napreduje
aj rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Veríme, že termín, ktorý je
stanovený v zmluve sa
firme podarí dodržať
a koncom júna 2020
sa budeme sťahovať
do zrekonštruovaných
priestorov.
Dňa 6. 12. 2019
otriasla Slovenskom
správa o tragickej uda-

losti výbuchu paneláku v Prešove. V tom momente sa
Slováci zomkli v pomoci pre postihnutých. Kokavskí
hasiči nezostali výnimkou a ešte v ten večer uverejnili na facebooku výzvu na zbierku potravín a drogérie
pre postihnuté rodiny. V sobotu ráno sa na námestí v
Liptovskom Hrádku začali schádzať ľudia dobrého srdca, ktorí nosili veci pre postihnutých. O 12-tej hodine
sme sa s naším plne naloženým hasičským autom vydali na cestu do Prešova, kde sme celý náklad vyložili
v centrále Červeného kríža. Po vyložení nákladu nás
čakala cesta domov so šťastným návratom.

Dňa 14. 12. 2019 sme si počas konania Výročnej
členskej schôdze zvolili nových funkcionárov DHZ.
Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru obce sa
stal Juraj Mudroň. Tajomníčkou sa stala Romana
Porubänová. Členmi výboru DHZ sa stali Alena
Porubänová, Ján Glos a Andrej Didek. Štatutárom
zboru bola menovaná Alena Porubänová. Novým
funkcionárom prajem veľa síl pri vykonávaním ich
povinností a odchádzajúcim funkcionárom sa chcem
poďakovať za ich odvedenú prácu.
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• Vpravo vedľa stojaceho starostu obce Ing. Ing. Júliusa Porubäna sedí štátny
tajomník ministerstva vnútra Ing. Rudolf Urbanovič, vľavo starosta dobrovoľných hasičov z Ludgeřovic pán Josef Pudich

V mesiaci november sme dostali dve potešujúce
správy. Prvou bola odsúhlasená dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 11 200 € čo
v sumáre znamená , že sme od MV SR dostali spolu
viac ako 39 400 €. Druhou správou bola informácia o získaní automatického externého defibrilátora
pre našu DHZ a Obec Liptovská Kokava od nezis-

kovej organizácie Falck n.o. v hodnote 2000 €. Tento
prístroj sme získali na základe výzvy, ktorú zverejnila nezisková organizácia Falck. Zapojili sme sa a náš
projekt bol úspešný. Stávame sa tak jedinou DHZ
v okrese Liptovský Mikuláš, ktorá bude disponovať
takýmto druhom prístroja na záchranu ľudského života.
Dovoľte mi, aby som využil túto chvíľu a príležitosť a vyslovil všetkých členom nášho zboru úprimnú
vďaku za všetku tú obetavú , náročnú a zodpovednú
prácu, ktorú vykonávajú pre jej rozvoj na úkor svojho osobného času a rodiny. Na záver chcem poďakovať aj členom Výboru DHZ L. Kokava za ich prácu
a aktivitu počas celého roka. Takisto všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli pri chode a živote
nášho zboru. Ďakujem vedeniu obce , za pomoc a
podporovanie zboru, bez nich by to bolo veľmi ťažké.
Ďakujem rezortu MV SR a HaZZ SR , ktorý posledné
roky veľmi pomáhajú rozvoju DHZ.
Prajem Vám všetko dobré, príjemné a pohodové
Vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších v novom roku veľa zdravia a šťastia.
Richard Šopor, predseda DHZ

Školské okienko
Október – mesiac úcty k starším
Športovou akciou „ Bež so starým rodičom, adoptuj si vnuka!“ vyjadrili naši žiaci úctu a vďaku starým
rodičom i členom Klubu dôchodcov za ich starostlivosť, pomoc a lásku. Žiakov, ktorých starí rodičia sa
nemohli zúčastniť tejto akcie, si „ adoptovali „ kokavskí dôchodcovia a spoločne zabehli vyznačenú trať.
Všetci súťažiaci boli odmenení medailami, no najlepší
čas dosiahol Matúško Oravec so svojou starou mamou. Súťažiacich sme pozvali do školskej jedálne na
malé občerstvenie. Ďakujeme sponzorom podujatia
- Obecnému úradu v Liptovskej Kokave, pani Alene
Porubänovej - Liptovská izba a RD v Liptovskej Kokave.
22. novembra 2019 – pri príležitosti štátneho sviatku - Dňa boja za slobodu a demokraciu, zorganizovala Rada rodičov v spolupráci s hasičským zborom
v Lipt. Kokave lampiónový sprievod.
Nielen naša obec, ale aj naša škola sa odela do vianočného šatu a s tým súviseli aj aktivity v mesiaci december.

• Spoločná fotografia účastníkov podujatia s medajlami na hrudi

6. decembra 2019 boli žiaci 3. a 4. ročníka na turistickej vychádzke v Kôprovej doline pri „ Kmeťovom vodopáde.“ Túto aktivitu sme uskutočnili v rámci
prípravy na súťaž „ Putovná sova“ , ktorú organizujú
Štátne lesy TANAP-u. Sprevádzal nás lesný pedagóg
Ing. Peter Gajdoš. Popri ceste žiaci pozorovali stopy
vlka, veveričky, srniek a drobných hlodavcov. Prišli až
k Medvediemu kúpeľu, ktorého voda má hĺbku 4 - 5
metrov. Pozorovali stromy a učili sa ich poznávať.
Čakanie na Mikuláša sme si spríjemnili vyučovaním v mikulášskych čiapkach a popoludní sme
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v ŠKD piekli medovníky, ktorými sme ponúkli rodičov na Vianočných dielňach. V adventnom čase
pripravili aj pani učiteľky pre žiakov malé darčeky.
Večer - 6. decembra – vystúpili žiaci ZŠ i deti MŠ s
kultúrnym programom na slávnostnom rozsvietení
obecného vianočného stromčeka. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi rozdal deťom balíčky a potešil aj
tých najmenších.

Advent / z lat. adventus / predstavuje z cirkevného hľadiska obdobie štyroch nedieľ pred narodením Pána. V skanzene v Pribyline nás 9. decembra
čakal program plný radosti a zážitkov. Zamestnankyne múzea nám ukázali, ako kedysi ľudia trávili toto
obdobie, akým činnostiam sa zvykli venovať. Párali
sme perie, piekli sme vianočné oblátky, vyrobili vianočný pozdrav, zaspievali sme si koledy. Na pracovnej vianočnej dielni bola prítomná aj pani redaktorka slovenského rozhlasu. Ukážky budú odvysielané
v slovenskom rozhlase / SR 1 / na Štedrý deň. Ďakujeme predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru
obce Richardovi Šoporovi, ktorý nám do skanzenu
zabezpečil prepravu vozidlom Renault.

10. decembra sme pozvali rodičov našich žiakov
na pracovné vianočné dielne. Minulý rok sme vyrábali rôzne vianočné ozdoby. Tento rok sme sa rozhodli vyrobiť vianočné pohľadnice. Sviatočná atmosféra, šikovné ruky rodičov a ich detí, vianočný punč,
chrumkavé medovníčky a poďakovanie rodičov pani
učiteľkám za ich prácu, umocnili vianočnú adventnú
pohodu.
Sarka Oravcová reprezentovala 11. decembra
našu školu v okresnej súťaži „ Šaliansky Maťko“ - v
prednese slovenských povestí. V 2. kategórii súťažili štvrtáci a piataci. V silnej konkurencii predviedla
hodnotný prednes. Ďakujeme jej za reprezentáciu
školy.
14. decembra sme sa zúčastnili na predvianočnej charitatívnej akcii na Podbanskom. Oslovila nás
pani riaditeľka hotela Pieris, ktorá ju organizovala.
Finančný výťažok z tejto akcie bude venovaný Detskému onkologickému oddeleniu v ružomberskej
nemocnici. Naši žiaci pozdravili prítomných kultúrnym programom. Našim zámerom bolo, aby žiaci
nevnímali potrebu pomáhať si navzájom len pasívne,
ale často sa snažíme zapojiť aj ich do rôznych malých
školských projektov vzájomnej pomoci. Aj v tomto
prípade sa veľmi radi a s nadšením stali súčasťou tejto charitatívnej akcie..
Na konci kalendárneho roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás záleží. Nech sú Vianoce skutočne tým najkrajším sviatkom v roku pre
Vás, pre naše deti – pre nás všetkých. Prajeme Vám
krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, zdravie, šťastie a lásku po celý
rok 2020.
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame
na slávnostné stretnutie

pri príležitosť 550. výročia
prvej písomnej zmienky o našej obci,
ktoré sa uskutoční

dňa 30.12.2019 o 15.30 hodine
pri vianočnom stromčeku
(obchodný dom COOP Jednota)
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Cirkevná rubrika
„9…Ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe…“ (Biblia,
Kniha proroka Zachariáša 9,9)
Pánu Bohu milí členovia Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Liptovská Kokava a občania
Liptovskej Kokavy!
Sme pozývaní. Mnohými ľuďmi, obchodníkmi
na nákup nového televízora alebo teplého oblečenia,
keďže udrela taká zima. Samozrejme je dôležité prijať pozvanie na predvianočné nákupy potravín, kultúrou sme pozvaní zasa na predstavenia, koncerty,
tanec, spev, hudba, dráma, muzikál, výstavy. Dnes
dostanete pozvanie aj do kostola, aj to predsa patrí
k vianočnej atmosfére. Odvšadiaľ počujeme príďte,
príďte k nám, aj k nám – a my možno nevieme kam
skôr.
Ak je to tak, asi sme prepočuli to slovo, ktoré nám
každoročne v Advente zaznieva z Božieho slova: Stoj!
Kam by si chodil! Advent predsa nie je o tom, čo z
neho urobili ľudia! Ty nemáš nikam chodiť. Veď všetky kresťanské piesne spievajú o tom, že sa máš zastaviť, pretože niekto prichádza k tebe! Tvoj Kráľ… Ale
my ľudia sa nedáme tak ľahko vykoľajiť. My by sme
stále chceli niekam chodiť! Ak poviete dnes vášmu
dospelému synovi, či vnukovi túto správu: tvoj kráľ
prichádza k tebe – v drvivej väčšine prípadov tuším
odpoveď: No a?!
Je zvláštne, že tento text z knihy proroka Zachariáša nám nedáva odpoveď na to, čo máme robiť. Je tu
len napísané, že prichádza Kráľ, že prichádza ku mne
a že je spravodlivý a plný spásy. Koniec, nič viac. Žiadna zmienka o tom ako by sme sa mali zachovať, čo
by sme mali povedať, ako by sme ho mali vítať.
Paul Gerhardt sa vo svojej piesni, ktorú máme
aj našom Evanjelickom spevníku pod číslom 6, tiež
pýta: „Čím môžem Ťa privítať, Vykupiteľ sveta a úctu,
akú mám vzdať, Tebe, Láska svätá. Ó zažni svetlo v
duši a jasne ho rozsvieť, aby ako sa slučí vzdal som
ti chválu česť. Niekedy ti stlali palmy, ratolesti, kvety. Ja chcem Ti spievať žalmy, tak Ti vyjsť v ústrety.
Kiež chvála srdca môjho dnes je sťa ratolesť, na slávu
mena Tvojho, ktorou Ti vzdávam česť.“
Biblický text z prorockej knihy proroka Zachariáša nám v tomto predvianočnom čase pripomína,
že niekto veľmi dôležitý ku každému jednému z nás

prichádza a chce
byť s nami. Ajhľa,
tvoj Kráľ prichádza
k tebe! On si nejde
len tak mimochodom okolo, On sa
len tak idúc okolo
nezastaví na návštevu. On ide k
tebe! Jeho príchod
nie je minulosť. Prichádza. To nie je dokonavý vid,
že prišiel a tým to skončilo. On stále prichádza, dnes
a zajtra ti znovu bude znieť táto správa prítomnosťou. Tvoj Kráľ prichádza k tebe!
A chcem zdôrazniť, že prichádza k tebe. Možno
sa opýtate prečo? Pretože je to tvoj Kráľ! A je to Kráľ
úplne iný ako všetci ostatní králi. Nie preto, že sa narodil v chudobe, nie preto, že Jeho postieľkou boli
jasle, nie preto, že Jeho rodičia neboli vysoko postavení ľudia, nie preto, že prichádza nanajvýš na osliatku. Vôbec nie preto.
Preto, lebo On, Kráľ, prichádza k tebe. Nepoznám
iného kráľa, ktorý by prišiel za mnou alebo za tebou.
Ty nemusíš nikam chodiť. On prichádza za tebou.
A tak ako je isté, že prišiel na tento svet, aby tento
svet zachránil, tak je isté, že prichádza znovu a znovu, k tebe, aby ťa znepokojil v tvojej sebaistote, aby
ti povedal možno aj to, čo zaznelo Zacheovi na strome: Dnes musím zostať v tvojom dome! Tento Kráľ,
ktorý prišiel za nimi, prichádza aj za tebou, dnes
a oslovuje ťa tvojím menom.
To je fakt.
To je realita, ktorú si možno neuvedomuješ, možno ju nevnímaš. Ale tvoj Kráľ je na ceste. Aby ťa
oslovil, aby ti ponúkol to, po čom túžiš. Je to zdarma
a nemusíš nikam chodiť. On ide za tebou. Práve teraz, dnes. Čo ty nato? Vyjadríme aj my svojím správaním to, čo vyjadrujú všetci? To ľahostajné: No a?!
Alebo… budem ten, ktorý bude čakať ako dieťa.
S očami otvorenými dokorán, s napätím a zároveň s
radosťou. Budem čakať na príchod svojho Kráľa, ktorý prichádza ku mne.
Ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe!
Mgr. Mario Činčurák
námestný farár
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Rozpis evanjelických a.v. služiaeb Božích
počas Vianočných sviatkov roku Pána 2019
4. adventná nedeľa, 22.12.2019
09:00 – Služby Božie
Štedrý večer, 24.12.2019
17:00 – Štedrovečerné služby Božie
1.slávnosť Vianočná
narodenie Krista Pána, 25.12.2019
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
2.slávnosť Vianočná
pamiatka mučeníka Štefana, 26.12.2019
09:00 – Služby Božie so spoveďou
		
a Večerou Pánovou
Nedeľa po Vianociach, 29.12.2019
09:00 – Služby Božie
Silvester – závierka občianskeho roka, 31.12.2019
17:00 – Služby Božie na závierku
		
občianskeho roka 2019
23:50 – Rozlúčka so starým rokom a vítanie
		
Nového roka 2020 v chráme Božom
Nový rok, 1.1.2020
10:00 – Slávnostné novoročné služby Božie
Nedeľa po Novom roku, 5.1.2020
09:00 – Služby Božie
16:00 – Trojkráľový organový koncert
		
(Musica Temporis Žilina)
		
Zjavenie Krista Pána mudrcom,
		 6.1.2020
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
2020 hojnosť všetkých duchovných aj telesných darov
Vám praje
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Liptovská Kokava.

V mesiacoch október - december 2019 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Dušan Droppa 61
- Emília Glosová 130
70 rokov:
- Jana Benčeková 102
- Mária Porubänová 396
75 rokov:
- Zuzana Porubänová 26
- Daniel Nudzik 79
- Ľubica Oravcová 262
- Viera Rúčková 372
80 rokov:
- Želmíra Rysuliaková 209
- Miloš Fronko 305
Veľa šťastia, veľa zdravia prajeme vám.
Nech jeseň vášho života len šťastím a láskou prekvitá !
						
Praje obecné zastupiteľstvo.

- Mgr. Dominika Chovanová
Univerzita Komenského Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
- Ing. Marek Oravec
Elektrotechnická fakulta Žilina
- MUDr. Radovan Zubček
Masarykova univerzita,
Lekárska fakulta, Brno
(redakčná rada sa ospravedlňuje za nesprávne uvedené krstné meno v min. čísle)
Konečne sa splnil vytúžený sen...
V rukách držíš diplom a srdce máš plné očakávania.
Tak neváhaj a vykroč správnym smerom do sveta,
ktorý sa nazýva ŽIVOT.

KOKAVSKÉ AKTUALITY 4/2019
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Urbariát

Niečo pre gazdinky
Kapor v pivovom cestíčku

Suroviny:
1 očistený kapor, 1,5 dl svetlého piva, čierne korenie,
soľ, citrón, chren, 130 g hladkej múky, 1 vajce, kysla
smotana, tuk
Postup:
Kapra očistíme, umyjeme a nakrájame na porcie.
Zmiešame pivo, vajce, múku, soľ a korenie na hladké
cestíčko. Tuk rozohrejeme a rybu obalenú v cestíčku opečieme na panvici do zlatová. Kyslú smotanu
zmiešame s chrenom, citrónovou šťavou a ochutíme
soľou, cukrom a korením. Kapra naukladáme na vyhriate taniere, zalejeme omáčkou a podávame so zemiakmi.

Filé s chrenom

Suroviny:
750 g rybacieho filé, soľ, 40 g masla, 1 lyžica hladkej
múky, 3 lyžice paradajkového pretlaku, 100 g strúhaného chrenu, šťava z 1/2 citróna na ozdobu, 1 cibuľa
Postup:
Cibuľu nakrájame na kolieska a opečieme na masle,
pridáme nakrájané a posolené filé, ktoré opečieme po
obidvoch stranách. Potom pridáme paradajkový pretlak, ktorý zriedime 5 cl vody, a dusíme asi 5 minút.
Hotové filé pokvapkáme šťavou z citróna, ozdobíme
kolieskami citróna, obložíme postrúhaným chrenom
a podávame s vyprážanými zemiakovými hranolkami.

Zemiakovo-vajíčkový šalát

5 zemiakov uvarených v šupke, 5 vajec uvarených na
tvrdo, 2 kyslé uhorky, mladá cibuľka aj s vňaťkou, 1
čajová lyžička horčice, majonéza, kyslá smotana, pažítka, soľ
Postup prípravy
Zemiaky, uhorky a vajíčka nakrájame na kocky, cibuľku na kolieska, pridáme ostatné suroviny a dobre zamiešame. Kto nemá rád majonézu, stačí dať len
kyslú smotanu alebo biely jogurt, aj tak chutí šalát
fantasticky. Necháme dobre odstáť v chladničke, aby
sa chute premiešali.

Vážení podielnici, občania.
Je až pozoruhodné, že koľko procesov, ktoré prebiehajú v prírode má svoje paralely aj v ľudskej spoločnosti. Veď si len predstavme takú veľkú letnú búrku. Zotmie sa, obrysy krajiny sa strácajú aj zvieratá
zmĺknu v očakávaní čohosi veľkého, tajomného a nepoznaného. Príval vody rozvodní rieky a vietor často vyvráti aj stromy (veď to poznáme – Žofia 2014).
V prvom momente nám príde takáto búrka ako ničivý proces – rozvodnená, divá a mútna voda riek
naháňajúca strach, strhávajúca brehy a polámané
stromy, niekedy aj zničené ľudské príbytky. No ako
sa hovorí „po búrke vyjde slnko“ a všetko je hneď jasnejšie. Vyvrátené stromy sa spracujú a nahradia mladými sadeničkami a v rieke, predtým skaly zarastené
machom a riasami, prejdú očistnou kúrou a v priezračnej vode sa prejaví ich pravé zafarbenie a tvar. A
tak je to aj v ľudskej spoločnosti. Niekedy treba, aby
prišla aj taká „neočakávaná silná búrka“, ktorá vyčistí
vzťahy a spôsobí, že sme navzájom k sebe úprimnejší.
Prichádza vianoční čas, do ktorého vstúpme očistení a plní pokoja po prekonaných „búrkach“ odchádzajúceho roka 2019 a staňme sa k sebe úprimnejšími a ľudskejšími.
Na záver mi dovoľte popriať všetkým ľudom dobrej vôle šťastné a pokojné sviatky a do nového roku
zdravie, spokojnosť a rodinnú pohodu.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava
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Roľnícke družstvo
Celé množstvo dopestovaného obilia a vyrobených objemových krmív zhodnocujeme cez produkciu mlieka a mäsa. Po rokoch s veľmi nízkou výkupnou cenou mlieka bola cene mlieka v roku 2019
stabilizovaná. Nedostatok zrážok počas vegetácie
spôsobil nižšiu úrodu z druhej kosby siatych tráv. Pri
kukurici na siláž bola v roku 2019 škoda spôsobená
medveďmi a diviakmi na úrovni 30 %. Podľa našich
skúsenosti elektrický ohradník nedokáže ochrániť
porast kukurice v čase od dozrievania po zber.

Chceli by sme informovať vlastníkov pôdy, ktorý
odpredali poľnohospodársku pôdu na základe rodinnej príslušnosti k fyzickej osobe p. Ivanovi Porubänovi Liptovská Kokava 182 v podiele 1/1, že táto bola
kúpnou zmluvou prevedená na firmu Porubän poľnohospodár s.r.o. kde 100 % vlastníkom je Tatranský
Permon. Nech si o uvedenej transakcii urobí úsudok
každý sám.
Na záver by som chcel všetkým popriať šťastné a
veselé Vianočné sviatky a do Nového roku 2020 zaželať veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody.
Ing. Jaroslav Staroň,
predseda RD

Športová rubrika
Z histórie kokavského futbalu
(Pokračovanie z minulého čísla, kde bola spomínaná
históriakokavskéhofutbalovéhoklubuodjehovzniku
v roku 1945.)
Spomeniem mená aspoň niektorých futbalistov,
ktorí v tej dobe hrali futbal a pričinili sa o dobré
meno Kokavského futbalu v uvedených rokoch.
Rok narodenia 1920 – 1930
Bratia Ambrózovi - Milan futbalista a hlavne
brankár, po odchode Pozora Miloša zo susednej
obce. Eugen hráč útoku futbalu na tú dobu, výborný
strelec a útočník na góly. Uvedení športovci aj keď
už v pokročilom veku radi spomínajú na mladosť a
chvíle spojené s futbalom.

do prác pri výstavbe šatní, ako aj prác lyžiarskeho
oddielu a výstavby skokanského mostíka.
Július Porubän - futbalista, športovec,
aktívny funkcionár. Ako futbalista
hrával aktívne v rokoch 1947 – 1957.
Po skončení aktívneho futbalu ako
odborník v stavebníctve pravidelne sa
zapájal do prác súvisiacich s výstavbou
ihriska a futbalovej tribúny. Pretože
pracoval vo výbore TJ, aktívne sa zapájal do prác súvisiacich s vedením a
činnosťou organizácie, ako boli futbalové turnaje, brigády a ostatné práce spojené s touto činnosťou.
Ján Klasovitý - učiteľ základnej cirkevnej školy, spomínam ho preto, že má
veľkú zásluhu na založení športového
klubu „Kriváň“ v našej obci. Vo výbore
klubu v rokoch 1945 - 1950 pôsobil
ako vedúci futbalistov a zároveň trénoval a učil mladých chlapcov základom futbalu.
Rok narodenia 1930 – 1940

Milan Ambróz

Eugen Ambróz

Eugen Vrbičan - hráč futbalového
klubu v jeho začiatkoch roky 1947 –
1957, športovec telom i dušou. Pre
futbal nepoznal voľný čas bez ktorého si nevedel predstaviť ani svoj život. V práci TJ bol členom a tiež aj
predsedom futbalového oddielu. Aktuálne sa zapájal

Ján Porubän - vynikajúci pretekár
v behu na lyžiach. Zúčastnil sa majstrovstiev Československej republiky, kde obsadil pekné popredné
miesto. Bol výborný futbalista,
brankár na tú dobu číslo 1. Vychytal
a podržal I. mužstvo vo viacerých
zápasoch futbalu. Veľkú zásluhu mal aj pri budovaní
šatní – tribúny ako elektrikár. Bol tiež predsedom
TJ až do roku 1976, keď bol zvolený za predsedu
MNV.

KOKAVSKÉ AKTUALITY 4/2019
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Miloš Vrbičan - výborný futbalista dušou i telom, neoblomný, hrával v obrane
mužstva cez ktorého súper ťažko prenikal. Po skončení aktívnej činnosti od
futbalu pracoval v TJ ako predseda do
roku 1972, kedy bol zvolený za tajomníka MNV. Aj po
jeho zvolení bol naďalej členom výboru TJ a pomáhal v
činnosti a požiadavkách ako aktívny funkcionár.
Ján Malata - aktívny športovec a funkcionár TJ. Futbal začal hrať ako dorastenec a ako 18 ročný hrával za I. mužstvo.
Po skončení aktívnej činnosti futbalu
v roku 1972 bol členmi TJ zvolený za
predsedu Telovýchovnej jednoty. TJ v tej dobe už aktívne mala 3 oddiely: futbal, lyžovanie a turistiku. Bol zakladateľ družby s obcou Kokava nad Rimavicou, čo sa
odzrkadlilo aj na priateľstve oboch TJ ako aj občanov
obcí. Predsedu TJ robil do roku 1982 a od roku 1982
vykonával funkciu tajomníka MNV do roku 1990.
Vážení občania a športoví priatelia, verím, že som
Vás oboznámil s vývojom športu od jeho začiatku
v roku 1945 až po rok 1960.
Ján Malata

Futbalový oddiel
Vážení športoví priatelia.
Končí nám rok 2019 a tak ako väčšina ľudí hodnotí
svoju činnosť v priebehu celého roka, tak aj ja chcem
zhodnotiť činnosť nášho futbalového oddielu.
Celkovo môžeme byť s účinkovaním našich mužstiev počas celého roka ako úspešnú. A mužstvo skončilo po jesennej časti na 6. mieste so ziskom 21 bodov,
aj keď sme sa nevyhli ako väčšina mužstiev aj malým
výkyvom. Patrí chlapcom poďakovanie, že sme sa
rýchlo otriasli a pokračovali sme v úspešnom ťažení.
Môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že vtedy sa ukáže sila kolektívu, ktorú dokáže len silný kolektív, ktorý
sa chce vo futbale zdokonaľovať a napredovať. Chcem,
preto poďakovať všetkým hráčom na čele s trénerom
J. Pozorom za vzornú reprezentáciu našej obce. Dúfam, že chlapci budú v tomto trende pokračovať aj v
jarnej časti. Výkony našich chlapcov sa odzrkadlili aj v
Jedenástke roka OFZ 2019, kde boli trénermi z nášho
mužstva vybratý – Tomáš Fides a Michal Žuffaj, čím
im chcem v mene FO pogratulovať.
Žiacke mužstvo v jesennej časti vzorne reprezentovalo našu obec. Príchodom na hosťovanie chlapcov
L. a S. Ambróza a R. Fronku, ktorí hrávajú v L. Mikuláši sa zvýšila kvalita mužstva a domáci hráči po-

pri nich napredujú. Chcem týmto poďakovať všetkým
hráčom a želám si, aby v tomto trende pokračovali aj v
budúcnosti a pritiahli aj nových hráčov do nášho kolektívu.
Blíži sa koniec roka 2019 a ja v mene FO chcem
všetkým ľudom v našej obci popriať šťastné a veselé sviatky a úspešný vstup do roku 2020. V mene FO
chcem poďakovať všetkým činovníkom v našom oddiely, ktorí sa podieľali na činnosti FO. Dúfam, že
budú aj v budúcnosti pomáhať pri našej činnosti, aby
futbal v našej obci pokračoval. Poďakovanie patrí aj
Vám fanúšikom, ktorí nás v našej práci podporujete.
Libor Porubän

Občianske združenie
Lyžiarsky bežecký klub
Liptovská Kokava
Dňa 17.11.2019 sa za účasti 35 zakladajúcich členov konala v Liptovskej izbe ustanovujúca schôdza
nového občianskeho združenia (OZ). Aby nové
OZ mohlo vykonávať svoje poslanie, bolo potrebné schváliť do platnosti stanovy, rokovací a volebný
poriadok a tiež zvoliť zo svojich radov členov orgánov združenia. Do kontrolnej a revíznej komisie boli
zvolení Ján Majzlík a Alena Porubänová, do výkonného výboru Milan Choma ml., Ing. Jaroslav Gajdoš,
Igor Mitrenga, Miloš Choma a Peter Vrbičan. V následnej voľbe výboru bol za predsedu OZ zvolený Peter Vrbičan.
Občianske združenie stihlo pre zimnou sezónou
úspešne zorganizovať dve brigády. Vyznačili sme
profil trate, vykonali drobné terénne úpravy, osadili
zemné kotvy do ktorých neskôr osadíme informačné
banery, z garáže PSBÚ sme po dohode s vedením vypratali už nefunkčné stroje - starý skúter, pokazenú
kosačku a vozík na dovoz snehu.

Veríme, že nám snehové podmienky dovolia udržiavať upravenú trať tak ako to bolo zaužívané t.j.
od futbalového ihriska. Novinkou na tratiach budú
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nové kilometrovníky, informačné banery, orientačné mapy a prevádzkový poriadok.
Novou zaujímavosťou je aj drevuliačka Anka,
ktorú pri turistickom prístrešku pre nás postavila
Komunitná nadácia Liptov, za čo im srdečne ďakujeme!
Všetky údaje o novom OZ sú dostupné na našej novej web stránke: www.lbklkokava.sk Tu a aj
na FCB profile budú počas zimnej sezóny pravidelne aktualizované údaje o stave a upravenosti tratí.
Súčasťou informácií na stránke bude aj prehľadová
web kamera okolia štartu pri RD.

Vedenie OZ LBK L. Kokava Vám praje krásne sviatky a všetkým bežkárom aj veľa kilometrov na našich tratiach.
Výbor LBK

OZNAMY
Nedajte šancu zlodejom,
aby mali pekné Vianoce za Vaše peniaze
Aj keď do Vianoc nám zostáva ešte
pár dní, čas nakupovania vianočných
darčekov je už v plnom prúde. Obdobie predvianočnej prípravy je hektické, uponáhľané a kritické z viacerých
hľadísk. Svoje myšlienky sústredíme na výber darčekov a stávame sa menej pozornými a ostražitými.
A práve naša nepozornosť dáva príležitosť zlodejom
a podvodníkom.
Preto skôr ako sa vyberiete na vianočné nákupy
Vám polícia dáva do pozornosti niekoľko odporúčaní:
Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze.
Doklady a peňaženku si nenechávajte na miestach,
odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť - v zadnom
vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky
alebo nákupnej tašky. Kabelku majte poruke, zásadne ju noste uzatvorenú. Tašky a kabelky nikam neodkladajte a nikdy ich nenechávajte bez dozoru. Pri
nakladaní tovaru do kufra auta z nákupného košíka
si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle vozidla.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici. Ak sa nedá
tlačenici vyhnúť, dobre sa na ňu pripravte. Peňaženku
a osobné doklady majte pri sebe napr. vo vnútornom
vrecku kabáta zapnutom na zips alebo gombíkom.
Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách
a tlačenica im uľahčuje „prácu“.
Pri nákupoch Vám odporúčame využívať možnosť platby platobnou kartou a nenosiť pri sebe väčší
obnos peňazí. Ak máte pri sebe väčšiu hotovosť, majte peniaze rozdelené na menšie čiastky. Ak patríte

k tým, čo potrebujú mať zapísaný PIN kód, nikdy ho
nemajte uložený spolu s platobnou kartou. Pri výbere hotovosti z bankomatu chráňte svoj PIN kód.
Ak Vám ukradli alebo ste stratili platobnú kartu neodkladne kontaktujte banku, aby kartu zablokovala
a zabránila tak neoprávnenému výberu peňazí z
Vášho účtu. Stratu alebo krádež občianskeho preukazu nahláste na najbližší útvar Policajného zboru,
pre prípad jeho zneužitia.
Vaše cenné veci nie sú v bezpečí ani v motorovom vozidle. Pri opustení svojho vozidla, hoci len na
krátky čas, nenechávajte na sedadlách kabelky, tašky,
mobilné telefóny, cenné predmety. Po opustení vozidla sa treba presvedčiť, či je riadne uzamknuté.
Ak ste sa rozhodli pre nakupovanie cez internet, používajte len overené internetové obchody.
Pri objednávaní tovaru cez internet používajte len
dôveryhodné a zabezpečené internetové pripojenie.
Odporúčame pozrieť si referencie internetového obchodu. Ak máte pochybnosti alebo na stránke nenájdete odpovede na vaše otázky, kontaktuje telefonicky zákaznícky servis. Ak na Vaše otázky nedostanete
kvalifikovanú odpoveď, berte do úvahy, že pri riešení skutočného problému súvisiaceho s nákupom to
môže byť podobné. Zvážte, či nákup uskutočníte.
Každoročne v predvianočnom období v uliciach
miest pribúda množstvo verejných zbierok na rôzne účely, najčastejšie však na pomoc chorým. Žiaľ,
objavujú sa aj falošné zbierky, ktoré sú organizované rôznymi podvodníkmi. V tejto súvislosti odporúčame občanom aby boli obozretní a nedali sa
podviesť. Ak máte pochybnosti o pravosti zbierky,
no chcete prispieť a podporiť dobrú vec, môžete finančný príspevok zaslať priamo na bankový účet,
resp. prostredníctvom darcovskej SMS.
Predvianočný stres, nervozita a s tým spojená
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znížená pozornosť sa prejavujú aj na cestách. Preto
žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby
dodržiavali dopravné pravidlá, prispôsobili svoju

jazdu poveternostným podmienkam, stavu a povahe
vozovky, správali sa disciplinovane, a boli ohľaduplní
k ostatným účastníkom cestnej premávky

Vysvetlenie občanom obce o našej neúčasti v súťaži
V októbri toho roka bola naša firma Porubän poľnohospodár s.r.o. oslovená Obecným úradom Liptovská Kokava na predloženie cenovej ponuky na zimnú
údržbu miestnych komunikácií. Zimnú údržbu ciest v
obci prevádzala naša firma aj posledné dve zimné obdobia. Myslíme si, že údržbu sme zvládli k spokojnosti
drvivej väčšiny našich spoluobčanov a vedenia obce,
pretože v rámci presunu techniky s pluhmi na Podbanské, sme bezplatne udržiavali aj štátnu cestu III.
triedy medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou, ktorá
je v zime Správou a údržbou ciest Liptovský Mikuláš
neudržiavaná napriek tomu, že ju využíva množstvo
vodičov z Liptovskej Kokavy.
Zarazili nás preto neopodstatnené útoky na sociálnych sieťach (facebook) od niektorých spoluobčanov,
ktorí neustále kritizovali našu prácu. Tieto často urážlivé a ironické články viedli až ku kontrole poslancov
na náš systém GPS, ktorým sme dokladovali každú
jednu faktúru. Všetky naše traktory sú vybavené týmto
kontrolným systémom. Neraz sa stalo, že operátor volal starostovi, ktorý poslal vodiča traktora mimo obec
vyslobodzovať automobily smerom na Dovalovo, že
či naozaj dal pokyn na výjazd mimo obec. Poslanecká
kontrola nezistila žiadne nedostatky, no zanechalo to
na vedení našej firmy veľmi zlú skúsenosť.
Mali sme do výzvy na predloženie cenovej ponuky
pripravenú cenu za 1 hod práce traktorom s pluhom
na úrovni roka 2018, no rozhodli sme sa pre pokojnú zimu bez stresov voči neprajníkom, s prianím čo
najmenšieho počtu snehových zrážok, aby náš poľnohospodársky kolega z Pribyliny, zimnú údržbu v
Liptovskej Kokave zvládol bez najmenších problémov.
K tomu mu prajeme pevné nervy.
Využívame tento príspevok aj na krátku informáciu o našej firme, ktorú vedieme v úzkej spolupráci
s našou sesterskou firmou Tatranský Permon a.s. V
posledných rokoch sa vedenie spoločnosti rozhodlo
pestovať pre vlastnú potrebu základné potraviny a krmoviny, pretože v súčasnosti už naša firma pre uvedenú spoločnosť chová viac ako 300 ks ošípaných, viac
ako 50 ks mäsového hovädzieho dobytka. Naša druhá
sesterská spoločnosť Grand hotel Permon s.r.o. v roku
2018 kúpila od Obce Liptovská Kokava geotermálny

vrt a k nemu prislúchajúce pozemky, v najbližších
rokoch plánuje začať výstavbu rekreačného areálu v
lokalite určenej územným plánom obce. Tomu však
musia predchádzať upravené nájomné zmluvy s domácim PSBU. V susednej Pribyline Tatranský Permon a.s. kúpil starý hotel Esperanto, tento bude po
jeho úplnej rekonštrukcii úzko prepojený s plánovaným rekreačným zariadením.
V rámci rozšírenia poľnohospodárskej výroby v
krátkej dobe plánuje naša firma zrekonštruovať bývalý mäsokombinát v Dovalove (bývalé Or-Li), celý projekt rozšírenia poľnohospodárskej výroby prinesie aj
požiadavky na obsadenie rôznych postov pracovných
miest. Poľnohospodárska pôda je základom všetkých
našich plánových aktivít, v súčasnosti ju okrem kúpy
aj berieme do prenájmu v sume 50 €/1ha. Veríme, že
nás v budúcnosti podporí nielen politika Slovenskej
republiky tak, aby naši ľudia mali možnosť čo v najväčšej miere kupovať slovenské potraviny. Veríme, že
nás podporia aj občania Liptovskej Kokavy.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2020 Vám želá
Ivan Porubän
konateľ firmy Porubän poľnohospodár s.r.o.

• SV roku 2019 zakúpila naša firma ďalší traktor New Holland 275 vo výbave, za cenu 132 000 € bez DPH od spoločnosti Agrotem MJ s.r.o. Lipt.
Mikuláš

