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APRÍL - MÁJ - JÚN 2019

V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Urbariát
- Roľnícke družstvo
- Urbariát
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Školské okienko
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Jednota dôchodcov Slovenska
- Červený kríž
- Športová rubrika
- Oznamy

• Ministerka vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková so zástupcami DHZ Obce
Liptovská Kokava počas slávnostného odovzdávania novej hasičskej techniky pre
hasičské zbory okresu Liptovský Mikuláš

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Apríl
- schválenie novej zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ
- schválenie zmeny a doplnku VZN o zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
- kúpa 9-miestneho prepravného vozidla Renault pre
DHZO z ﬁnančných prostriedkov hasičského zboru
- účasť starostu obce na sneme Asociácie horských
sídiel Slovenska
- vytýčenie obecného pozemku v okolí ČOV ako podkladu pre prípadný projekt zberného dvora

- informácia o vyhodnotení verejného obstarávania
investičných akcií obce na rok 2019
- schválenie starostu obce ako zástupcu Obce
Liptovská Kokava za člena do volených orgánov
Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. Liptovský
Mikuláš
- odovzdanie nového hasičského auta Iveco Daily DHZ
pre Obec Liptovská Kokava ministerkou vnútra
Slovenskej republiky Denisou Sakovou
- etapa IV. ročníka Od Tatier k Dunaju so sklerózou
multiplex

Máj
- prerokovanie návrhu nového Rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva

• Poslanci obecného zastupiteľstva pred jeho rokovaním

• Už tradične sa peletón cyklistov zastavil aj u nás v Liptovskej Kokave
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- príprava podkladov pre rekonštrukciu ČOV
- oslovenie vlastníkov pozemkov pod miestnou
komunikáciou na Hozelci o záujme obce o odkúpenie
uvedených pozemkov
- účasť starostu obce na sneme Združenia obcí a miest
Slovenska v Bratislave

- dovoz 800 l kompostérov do obce

• Odchádzajúci predseda Združenia miest a obcí Slovenska starosta
Štrby Michal Sýkora (v strede), jeho nástupca Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku (vpravo) a Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša po skončení rokovania snemu v Bratislave

Jún
- stavanie májov na kokavskom námestí

• Prevoz 261 ks kompostérov zo Závažnej Poruby do Liptovskej Kokavy
zabezpečil Ivan Porubän

- náter strechy kultúrneho domu
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Roľnícke družstvo

• Náter strechy kultúrneho domu prevádzala ﬁrma Vyp s.r.o. Liptovský
Mikuláš, Ing. Milan Fronko

- výmena keramickej dlažby na galérii v Dome smútku

Jarné práce sme začali 1. apríla prípravou pôdy pre
sejbu jačmeňa. Na jar sme zasiali 39 ha jačmeňa, 9 ha
ovsa a 51 ha kukurice na siláž. Vysoká snehová pokrývka
počas zimy vytvorila podmienky pre rozší-renie choroby
– pleseň snežná na obilnine tritikál. Na jar ostala holá
pôda bez rastlín. Museli sme pôdu preorať a zasiať
náhradnú plodinu jarnú pšenicu na výmere 28 ha. Suché
počasie v apríli a studený máj spôsobovalo u
poľnohospodárov obavy o množstvo dorobeného krmiva z prvej kosby. Termín kosby bol pre zrážky po-sunutý
o týždeň neskôr. Kosiť sme začali 2. júna.
V mesiaci máj sme dodali do Liptovskej mliekarne
222 975 l mlieka, čo predstavuje dennú dodávku 7 193 l
mlieka.
Kúpili sme nový traktor značky New Holland s výkonom 270 koní. Dňa 28. júna sa konala mimoriadna
členská schôdza. Z celkového počtu 48 členov sa zúčastnilo 37 členov. Odsúhlasili sme rozšírenie podnikateľskej činnosti družstva v súlade s aktuálnou legislatívou.
Ing. Jaroslav Staroň – predseda RD

URBARIÁT
Vážení podielnici, občania.

- podanie ďalšej žiadosti na dotáciu rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
- schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
- schválenie VZN o výške príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú náhradu nákladov za pobyt
a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach
zriadených Obcou Liptovská Kokava

Koncom devätnásteho a začiatkom dvadsiateho
storočia sa po Európe, ale hlavne po Amerike, potulovali
rôzni predajcovia ponúkajúci zázračné elixíry na liečenie všetkých možných, ale aj nemožných zdravotných
neduhov ľudstva. Častokrát to boli neškodné vodičky,
ktoré síce nepomohli, ale ani neuškodili. Hovorilo sa im
aj šarlatáni. No v pár prípadoch z takéhoto zázračného
elixíru sa zrodilo aj niečo, čo pretrvalo až do dnešných
čias a ľudia to poznajú po celom svete. A čo to bolo ? No
predsa Coca Cola. V podstate som len chcel povedať, že
liečeniu ľudí by sa mali venovať odborníci – teda doktori.
V posledných rokoch sa ako huby po daždi vyrojili
tiež odborníci v oblasti lesného hospodárstva – skrátene
lesa. Nazývajú sa ochranármi. Tento odbor (ochranár) sa
myslím ani nikde neštuduje. Príde mi to tak, že večer si
človek normálne ľahne do postele, nemôže zaspať, prehadzuje sa, vrtí a ak má dlhšie vlasy tak si ich „pochlpí“
a ráno vstane s dredmi ako ochranár. No a v tom momente má aj zázračný elixír na vyriešenie všetkých problémov, ktoré nás lesníkov v súčasnosti trápia (lykožrút,
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vetrové kalamity, sucho, požiare, ...). Hlásajú, že lesy
treba nechať tak. Nerúbať. Nespracovávať kalamitu.
Nevysádzať stromčeky. Príroda si vraj poradí aj sama.
A na to prišli len tak. „Cez noc“. Nepotrebovali ani
desiatky rokov seriózneho lesníckeho výskumu podloženého vedeckými metódami. Čo im však nemožno
uprieť je fakt, že sa vedia slušne spropagovať cez v súčasnosti také všemocné sociálne siete. A čo my - lesníci ?
Ako sa vieme spropagovať my? Jednoducho. Veď v televízii, ale aj na tých sociálnych sieťach sa dozvedáme,
aké je to naše Slovenské krásne. Aké má krásne lesy,
národné parky, pralesy. No a za týmito krásnymi lesmi,
či sa to „ochranárom“ páči, alebo nie, stojí vo veľkej
miere práca a úsilie mnohých generácií lesníkov. Veď aj
náš najstarší národný park – TANAP - vznikol z iniciatívy lesníkov.

Je pravdou, že príroda si dokáže pomôcť aj sama. Veď
ani my nebežíme s nádchou hneď k lekárovi. Ale takú
zlomeninu, či nebodaj vážnejšie ochorenie, by mal
posúdiť už odborník – lekár. No na Slovensku sa snažia
les liečiť „mastičkári“, kedy častokrát ich jedinou
odbornosťou je „prechádzka po lese“. Preto by bolo
dobré, keby sa pacient liečil u odborníka – lekára (ak
nechce mať trvalé následky), ale zároveň by mal lekár
pozorne načúvať pacientovým slovám a spoločne nájsť
terapiu podloženú svojou odbornosťou a pacientovým
postrehom.
Náš Urbariát v túto jar vysadil viac ako 122 000 ks
sadeníc rôznych druhov drevín (smrek obyčajný, jedľa
biela, smrekovec opadavý, borovica lesná, buk lesný,
jelša sivá, jaseň štíhly,...) na ploche 48,85 ha. No čuduj
sa svete, ani jeden z vysadených stromčekov nezasadili
ochranári a ani neprišli za nami aspoň s ponukou napr.
„vyzbierame odpadky, ktoré vám v lese zanechali jeho
návštevníci“. Radšej budú postávať po mestách s
podpisovými hárkami a balamutiť ľudí o svojich
„absolútnych pravdách“.
Na záver mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že
zvíťazí „zdravý sedliacky rozum“ a zároveň poďakovať
tým, ktorí sa svojou prácou podieľajú na zveľaďovaní
nášho majetku.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček,
predseda PSBU L. Kokava

Dobrovoľný hasičský zbor
Milé hasičky, hasiči, vážení spoluobčania,
ak mám zhrnúť posledné tri mesiace do jednej vety,
tak boli pre nás veľmi aktívne a plodné. Ešte koncom
mája nás zamestnal požiar lesa v katastrálnom území
obce Hybe. 10 členov nášho zboru na dvoch autách
zasahovalo pri likvidácii tohto lesného požiaru viac než
8 hodín v ťažko prístupnom teréne.
Dňa 14. apríla bol z operačného strediska Žilina ohlásený požiar lesa v lokalite Podbanské, pod Bystrou.
Jednalo sa o taktické cvičenie v spolupráci s DHZ
Pribylina a DHZ Vavrišovo, kde si chlapci preverili
svoje schopnosti a nabrali nové skúsenosti. Na Miesto
smerovali Tatra 148 1+2 a Avia A31 1+4.
V ten deň popoludní sme mohli nové vedomosti a
schopnosti použiť v praxi, kedy nám bol ohlásený malý
požiar suchého odpadu za Roľníckym družstvom
Liptovská Kokava. Dvoma „C“ prúdmi sme požiar
uhasili.
Dňa 25.mája sme zúčastnili ďalšieho taktického
cvičenia na protipovodňové vozíky v ATC Račková
dolina.

Významným dňom pre náš zbor bol 10. máj, kedy
nám na námestí v Liptovskom Mikuláši ministerka
vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková a štátny
tajomník toho istého rezortu Rudolf Urbanovič odovzdali nové zásahové vozidlo Iveco Daily.

• Pri odovzdávaní nového hasičského auta bol prítomný aj zaslúžilý
člen DHZ Liptovská Kokava Štefan Vrbičan
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Dňa 6. apríla sme sa zúčastnili na Halovej súťaži vo
Važci s našimi najmenšími, kde sme neobsadili medailové miesta, ale odchádzali sme s veľkou motiváciou
byť lepší.

Uhorská Ves bola 29. júna dejiskom Memoriálu
Ladislava Hvizdoša, kde muži obsadili 2. miesto a ženy
1. miesto.

Okrsková súťaž v Liptovskom Hrádku sa konala
4. mája, naše družstvo mužov skončilo na 2. mieste
a družstvo dorasteniek na 1. mieste.
Dňa 18. mája sme zavítali do Českej republiky na
medzinárodnú súťaž CTIF plameň v Hnevošiciach pri
Opave. Naši najmladší hasiči skončili na peknom
12. mieste.

Dňa 9. júna v Závažnej Porube naše družstvo dievčat
vyhralo okresné kolo a postúpili na krajské kolo do
Námestova, kde 22. júna skončili na krásnom druhom
mieste. Do prvého miesta ich delili 3 sekundy.
Gratulujem dievčatám a prajem veľa síl a chuti do
ďalších súťaží.
Dňa 16. júna sa konalo okresné kolo hry Plameň
v Jamníku. Deti si domov odniesli celkové 3. miesto
a 1.miesto v požiarnom útoku s vodou. V disciplíne
„pretek jednotlivca“ sa darilo Jakubovi Glosovi 1.
miesto (kategória mladší chlapci) a Lukášovi Golisovi
2. miesto (kategória starší chlapci).

V uplynulých mesiacoch sme absolvovali aj školenia
a to konkrétne „školenie na obsluhu motorovej píly“
(vďaka ﬁnančnej podpore od MV SR a HaZZ) a taktiež
aj školenie na náš nový prírastok Iveco Daily. 3 členovia,
ktorí dovŕšili pred nedávnom 18 rokov, 7. apríla úspešne
ukončili 40 hodinové školenia základného kurzu hasiča.
Tento kurz je potrebný najmä ku zásahom, bez neho nie
je možné zasahovať.
V rámci plánu práce na tento rok, sme sa zúčastnili
aj brigádnickej činnosti na kosení cintorína v našej obci.
Už je pre nás tradíciou, že sa prvý májový víkend
zúčastňujeme osláv Sv. Floriána u našich priateľov na
Morave v Ludgeřoviciach.
Prvý júlový deň oslavujú veľký sviatok všetky deti, no
a my sme im ten rok spríjemnili tento deň.
Najskôr sme zavítali do Liptovského Jána do ŠZŠi
s Mši, potešili sme aj deti z našej ZŠ s MŠ v Liptovskej
Kokave a neskôr aj v Liptovskom Mikuláši pri nákupnom centre RGB Liptov.
Po dohode s Roľníckym družstvom Liptovská Kokava našu „starú“ garáž sťahujeme do „nových“ priestorov RD. V novej garáži sme odviedli už veľa práce a veľa
nás ešte čaká. Týmto sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí prikladajú ruku k dielu.
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Musím pochváliť aj naše dievčatá a chlapcov, ktorí sa
prihlásili do RHLS (Regionálna hasičská liga Spiš), kde
nás reprezentujú aj mimo náš okres a kraj.
Dňa 22. júna 2019 sa konal už 3. ročník pálenia
Jánskej vatry. Viac ako stovka našich občanom prišla na
tradičné miesto kde starosta obce Ing. Július Porubän,
okrskový veliteľ Pavol Holbus a starosta dobrovoľných
hasičov z Ludgeřovic Josef Pudich zapálili v podvečer
tohto dňa vatru. Za spevu ľudových piesní v podaní
nášho folklórneho súboru sme sa pri vatre zabávali do
neskorej noci. Touto cestou chcem poďakovať Roľníckemu družstvu, Urbariátu, Obecnému úradu Liptovská Kokava a ﬁrme Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Liptovský Hrádok za poskytnutie dreva na vatru a spoluprácu pri organizovaní podujatia, ktorého sa zúčastnila aj delegácia z družobnej obce Ludgeřovice.

Dňa 25. júna sme boli v mene DHZ Liptovská Kokava zagratulovať dlhoročnému členovi a bývalému
predsedovi nášho zboru pánovi Štefanovi Vrbičanovi
k jeho 75-tim narodeninám. Veľa zdravia prajeme a
ďakujeme za čas ktorý ste venoval vo svojej aktívnej
činnosti nášmu zboru. Gratulujeme!

Deťom prajeme krásne prázdniny a všetkým
ostatným slnečné a pohodové leto.
Ľubica Šuňavcová ml.
tajomníčka DHZ L. Kokava

Školské okienko
Úspechy našich žiakov
Naši žiaci sa aktívne zapájali do predmetových
súťaží a rôznych celoslovenských súťaží a testovaní,
napr. Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Rázusovie Vrbica, výtvarné súťaže, Všetkovedko, Matematický Klokan, Komparo. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu
školu a takisto aj pani učiteľkám, ktoré sa im venovali v
čase mimo vyučovania.
V júni sa žiačky 4. ročníka Martinka Grešová
a Nelka Jurčová zúčastnili na 25. ročníku súťaže
Rázusovie Vrbica - prehliadke literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova. Podmienkou
účasti na tejto súťaži je vybrať si ukážku liptovských
autorov alebo autorov, ktorí pôsobili na Liptove. Naše
žiačky súťažili v 2. kategórii/ žiaci 1. – 4. ročníka/
Martinka s ukážkou O lietejúcej mačke / próza/ od
Kristy Bendovej a Nelka s básňou Oblačná rozprávka tiež od Kristy Bendovej zvíťazili vo svojich
kategóriách . Víťazi všetkých kategórií / bolo ich šesť/
sa potom stretli v tzv. rozstrele, kde opäť všetci re-

citovali a porota vybrala absolútneho víťaza – laureáta
ceny M.Rázusovej Martákovej. Tento rok sa absolútnou víťazkou stala Martinka Grešová. Dievčatám
na súťaž vybrala ukážky a pripravila ich pani učiteľka
M. Díková. V rozstrele boli tri žiačky z našej obce - Martinka, Nelka a naša bývalá žiačka Bianka Grunvaldská
(pripravovala ju pani učiteľka J. Oravcová ZŠ s MŠ

• 15. ročník enviromentálnej súťaže „Putovná sova“
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Hradná). Ďalšia naša bývalá žiačka Beatka Hanusová
zvíťazila v literárnej tvorbe. Martinke, Nelke i našim
bývalým žiačkam gratulujeme a tešíme sa, že sa aj
naďalej venujú recitačnému umeniu a literárnej tvorbe.
Štátne lesy TANAP-u v Tatranskej Lomnica zorganizovali 7. júna 2019 15. ročník enviromentálnej
súťaže „Putovná sova“. Naši žiaci Nelka Jurčová,
Adamko Krajčovič a Martinka Grešová obsadili v
kategórii mladší žiaci 2. miesto. Pripravovala ich pani
učiteľka Mgr. Dana Švedová. Svoje vedomosti o Tatranskom národnom parku prezentovali v písomnom
teste i v praktickom poznávaní hornín, nerastov, živočíchov a rastlín v tatranskej prírode.
Skončil sa školský rok 2018/19. Ďakujeme rodičovskému združeniu, ktoré nám ﬁnančne zabezpečuje
mnohé naše aktivity, či učebné pomôcky. V tomto
školskom roku nám prispeli na úrazové poistenie
všetkých detí MŠ i žiakov ZŠ, učebné pomôcky, Školu
v prírode, karneval, Juniáles, výlet v MŠ, knihy na konci
školského roka,...a mnohé iné aktivity. Ďakujem
Obecnému úradu Liptovská Kokave - zriaďovateľovi
školy starostovi Ing. Júliusovi Porubänovi, vedeniu
Urbariátu, jeho predsedovi Ing. Vladimírovi Zubčekovi
, vedeniu Roľníckeho družstva a jeho predsedovi
Ing. Jaroslavovi Staroňovi za ústretovosť, podporu a
aj ﬁnančnú pomoc pri rôznych školských aktivitách
a akciách.
Ďakujem rodinám a rodičom, ktorí vyjadrujú podporu našej škole či už rôznou pomocou - psychickou
podporou alebo hmotným darom. Veľké poďakovanie
patrí všetkým členom pedagogického zboru i prevádzkovým zamestnancom. Celá naša škola prežila
v tomto roku veľa pekných chvíľ. Každý z obyvateľov
školy je jedinečnou osobnosťou, ale cieľ sme mali rovnaký – získať nové vedomosti, naučiť sa vzájomnej
spolupráci a tolerancii a zažiť mnoho zážitkov.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom, lebo sa spoločne snažili prebiť horami vedomostí,
poznatkov, cvičení a školských úloh.
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Obedy zadarmo
Obedy zadarmo majú od januára tohto roka deti v
poslednom ročníku materských škôl a žiaci základných
škôl ich budú mať od septembra 2019. Vyplýva to z
novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú v decembri
schválil parlament. Dotácia bude v sume 1,20 eura na
každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole/
predškoláci/ alebo na vyučovaní v základnej škole a
odobralo stravu.

Ako to bude v našej škole?
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1 o výške
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských
zariadeniach zriadených obcou Liptovská Kokava.

Komu je určená dotácia:
Dotácia je určená:
Na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej
školy a k 31. 08. 2019 dosiahlo vek piatich rokov a od 01.
09. 2020 má plniť povinnú školskú dochádzku;
• Na dieťa materskej školy, ktoré nedosiahlo školskú
spôsobilosť, má rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a opakovane
navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v materskej škole
• Na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, je vo
veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima
• Na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, v
ktorej je najmenej 50% detí v hmotnej núdzi (okrem
predškolákov).
• Na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu;

Podmienky použitia dotácie na stravu:
Podmienkou použitia dotácie na stravu je účasť
dieťaťa/ žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v
škole a odobratie obeda a iného jedla v zariadení
školského stravovania, to znamená, že dieťa/žiak je
prítomné v škole, zapísané v triednej knihe a prihlásené
na obed, počet hodín prítomnosti na vyučovacom
procese nie je rozhodujúci;
Výška dotácie je 1,20 €, teda úhrada zákonného
zástupcu dieťaťa za poskytnuté stravovanie v zariadení
školského stravovania sa znižuje o poskytnutú dotáciu na
stravu o 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
alebo v základnej škole a odobralo stravu;
V prípade ochorenia dieťaťa ak rodič odhlási dieťa do
8:00 hod. môže si obed v prvý deň odobrať za úhradu
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stravy v plnej výške. Ak rodič dieťa neodhlási, je povinný uhradiť stravu v plnej výške aj keď obed neodobral.
Výška príspevku a platenie príspevku - školská
jedáleň pri ZŠ s MŠ Lipt. Kokava:
1. Za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed,
olovrant) hradí príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín zákonný zástupca
dieťaťa v sume 1,54 €/deň
z toho:
desiata
0,38 €
obed
0,90 €
olovrant 0,26€ 1, 54 €
2. Úhrada nákladov za celodennú stravu dieťaťa
navštevujúceho posledný ročník MŠ (predškoláci)
bude realizovaná nasledovne:
Prostredníctvom ÚPSV a R SR
1,20 €/deň
Zákonný zástupca hradí
0,34 €/deň
Rodič zaplatí zálohovú platbu v septembri vo výške
30 €/ september až december/
3. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z
iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa u
vedúcej školskej jedálne alebo hlavnej kuchárke do
8.00 hod.. V prípade neskorého odhlásenia dieťaťa
zo stravy, alebo neodhlásenia stravy, hradí zákonný
zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške t.j.
1,54 €.
4. Úhrada nákladov za obed žiaka ZŠ bude realizovaná nasledovne:
Prostredníctvom ÚPSV a R SR
1,20 €/deň
Zákonný zástupca hradí
0,01 €/deň
5. Odhlásenie žiaka zo stravy pre chorobu, alebo z
iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa u
vedúcej školskej jedálne alebo hlavnej kuchárke do
8.00 hod.. V prípade neskorého odhlásenia žiaka zo
stravy, alebo neodhlásenia stravy, hradí zákonný
zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške t.j.
1,21 €.
Rodič zaplatí zálohovú platbu v septembri vo výške
10 €/ na celý rok/
Výška príspevku a platenie príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza
zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu výdavkov MŠ nasledovne:
Výška príspevku 10 € mesačne počas školského roka
2. Termín úhrady: do 15 dňa v mesiaci
Výška príspevku a platenie príspevku – Školský
klub detí pri ZŠ s MŠ Lipt. Kokava
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný
zástupca vopred za čiastočnú úhradu výdavkov
v ŠKD nasledovne:
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Výška príspevku 3,5 € mesačne počas školského roka
2. Spôsob a termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci
September – október
7€
November - december
7€
Január - február
7€
Marec – apríl
7€
Máj – jún
7€
Mgr. Mária Díková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Jubilanti
V mesiacoch január - marec 2019 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Slavomír Oravec 177
- Alena Ondrášová 61
70 rokov:
- Elena Bartošová 15
- Mária Šuňavcová 293
- Magdaléna Hájková 61
75 rokov:
- Ivan Porubän 306
- Milan Fronko 107
80 rokov:
- Margita Porubänová 90
- Blažena Gajdošová 258
85 rokov:
- Želmíra Jurčová 408
90 rokov:
- Emília Rúčková 21
Veľa šťastia, veľa zdravia prajeme vám.
Nech jeseň vášho života len šťastím a láskou prekvitá!
Praje obecné zastupiteľstvo.

Narodili sa
- Matej Holub, č.d. 261
Dnes najšťastnejší spev k nám prilieta,
keď pozeráme s pýchou na dieťa,
ktoré tu spieva do celého sveta.

Opustili nás
- Anna Durišová 27
- Jaroslav Fronko 385
- Ing. Ľubomír Rúčka 489
Lesknú sa slzy, na dno do hrobu s kvetmi padnú,
stávaš sa zemou, ktorá ťa objíme . . .

9

KOKAVSKÉ AKTUALITY 2/2019

Niečo pre gazdinky
Cuketové lasagne
s balkánskym syrom
INGREDIENCIE
Cuketa 2 ks
cestovina papardelle 125 g
vajce 4 ks
balkánsky syr 130g
mäkká saláma 120g
strúhaný tvrdý syr 40 g
soľ, mleté čierne korenie, podľa chuti
cesnakový olej
Cuketu umyjeme, osušíme a spolu so šupkou nakrájame na pásiky. Plátky trošku opečieme v panvici
a potrieme cesnakovým olejom.
Mäkkú salámu nakrájame na kolieska, cestoviny
uvaríme podľa návodu na obale. Vajíčka rozšľaháme, dochutíme soľou a korením.
Na dno vymastenej zapekacej misy rozložíme 1/3
cukety, pokvapkáme ich vaječnou zmesou, posypeme balkánskym syrom, cestovinami, salámou a
takto pokračujeme až hore, kde končíme vrstvou
cukety. Prelejeme ju zvyškom vaječnej zmesi,
nasypeme syr a pri teplote 180°C zmes pečieme cca
40 minút.

Základná organizácia JDS
Liptovská Kokava
Z činnosti ZO JDS v Liptovskej Kokave
za druhý štvrťrok 2019
Apríl
5.4. sa uskutočnila v spolupráci s OU beseda s
ochranárom Ing. Erikom Balážom.
6.4. sme sa zapojili do jarného upratovania obce spolu s
ostatnými zložkami a materskou a základnou
školou. Našich členov sa zúčastnilo 20.
10.4. sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Kráska
a zviera v Spišskej Novej Vsi v počte 12 členov.
11.4. sme zorganizovali výlet na výstavu kvetov v
Trenčíne v počte 13 členov.
24.4. sa predsedníčka, pokladníčka a člen revíznej
komisie zúčastnili školenia, ktoré zorganizovala
OO JDS v Liptovskom Mikuláši. V ten istý deň
sme navštívili MOPaJ v Liptovskom Mikuláši v
počte 28 členov.
29.4. a 30.4. naše členky v počte 12 upratali všetky zastávky SAD a cyklistické odpočívadlo.

Cuketovo-syrová nátierka
INGREDIENCIE
Cuketa 1ks
cibuľa 1ks
tavený syr 1ks
soľ, korenie, olej
Cuketu nastrúhame a nakrájame cibuľku, pridáme
soľ, korenie, dusíme do mäkka, pridáme mäkký syr,
premiešame, necháme chvíľku postáť a podávame.
Dobrú chuť!
R.r.

Ľudové múdroslovia
-

V šťastí nedúfaj, v nešťastí nezúfaj!
Za peniaze aj peklo kúpiš, a to najskôr.
Zdravie je bohatstvo človeka.
Zlostník hľadí na poklesky blížneho, nikdy
nie na jeho cnosti.
- Žena o tom mlčí, o čom nevie.
- Žiadaj radu, sto ľudí ti hneď pomáha; žiadaj
skutok, všetkých sto sa pohnúť zdráha.
Ľudové múdroslovia-gazdovská múdrosť
prevzaté z internetu

• Beseda s Ing. Erikom Balážom (vpravo)

Máj
16.5. sa konala okresná prehliadka seniorských tanečných súborov, do ktorej sme sa aktívne nezapojili,
ale 7 našich členov boli povzbudiť účinkujúcich
ako diváci.
20.5. sa konala cyklistická akcia na podporu pacientov
so sklerózou multiplex Od Tatier k Dunaju. Prvá
zastávka cyklistov bola u nás v L. Kokave. Sedem
našich členiek sa postaralo o ich občerstvenie a
napiekli pre nich čerstvé buchty.
V ten istý deň sa konal nultý ročník športových
hier seniorov na miestnom ihrisku. Súťažilo sa v
hode granátom na cieľ a do diaľky, vo vrhu guľou a
v streľbe. O organizáciu tohto podujatia sa
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postaral náš člen PaeDr. Milan Fronko. Hier sa
zúčastnilo 18 členov a urobil sa výber na okresné
športové hry seniorov.
21.5. Uskutočnila sa brigáda pri úprave záhonov
v okolí Urbárskeho Domu v počte 4 členky.
25.5. OO JDS zorganizovala celookresný majáles
seniorov, ktorého sa zúčastnilo 10 našich členov.
29.5. sa konali celookresné športové hry seniorov.
Našu organizáciu reprezentovalo 12 členov. Ako
organizácia sme sa umiestnili na 7. mieste v
okrese a získali sme 3 zlaté, 1 striebornú a 1
bronzovú medailu.

Jún
1.6. Združenie Rodičov MŠ a ZŠ zorganizovali pre
deti oslavu MDD. K oslave sme prispeli aj my
seniori svojou troskou. Pre všetky deti sme
zakúpili malé pozornosti a pripravili sme pre nich
niekoľko hier, hlavne starodávnych, ktoré sa
dnešné deti už nehrávajú.
18.6. spolu s ZPB a na podnet Obecného Úradu sme
zorganizovali brigádu pri vyhrabávaní sena na
miestnom cintoríne za celkovej účasti 24 brigádnikov.
19.6. šesť chlapov, členov JDS, ručne pokosilo trávu v
okolí urbárskych garáži a následne 27.6. siedmi
členovia seno pohrabali na kopu a Roľnícke
Družstvo ho odviezlo.
20.6. sme znova navštívili Spišské Divadlo a pozreli
sme si divadelné predstavenie Perinbaba v počte
18 členov.
25. a 28.6. sme pomohli miestnemu RD pri zbieraní
skál na poli. Zišlo sa celkom 19 brigádnikov, z
toho siedmi pracovali obidva dni. Spolu sme
odpracovali 127 hodín.
V spolupráci s obecným úradom sme rozbehli
akciu „Kompostéry“. Obec ich zabezpečila pre
občanov Kokavy v rámci projektu „Združenie
obcí – Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO
kompostovaním“, ktorý je ﬁnancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu.
Ďakujeme všetkým našim členom, ktorí sa
zapájajú nielen do kultúrnych, ale aj do brigádnických
aktivít. Veľké poďakovanie a uznanie patrí tým, ktorí
nechýbajú takmer na žiadnom podujatí a tak nemalou
mierou prispievajú k tomu, že naša činnosť je bohatá a
rôznorodá.
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Červený kríž
Zdravotnícke okienko
Olej z ľubovníka bodkovaného
Tento olej upokojuje aj slnkom spálenú pokožku, ale
natierame sa s ním až po dôkladnej studenej sprche. Pri
kŕčových žilách si ho nanášajte 2 až 3 x denne, pôsobí aj
na štípance od hmyzu alebo opary.
Ľubovníkový olej prináša úľavu aj pri zápale
sedacieho nervu, pri reumatických bolestiach či seknutí,
jemným natieraním a masírovaním.
Potrebujeme slnečnicový olej a sušený ľubovník
/sypaný dostať aj v lekárni/.
Bylinku nasypeme do sklenenej fľaše a prilievame
olej dovtedy, kým ju nezakryje. Dva týždne necháme
macerovať. Ak ľubovník absorbuje časť oleja, dolejeme
ho aby bola bylinka stále ponorená. Po 14 dňoch olej
precedíme a nalejem do menších uzatvárateľných
nádobiek.

• Na výročnej členskej schôdzi SČK prevzal z rúk predsedníčky Soni
Šuňavcove, ocenenie Dušan Spišek za získanie diamantovej Jánskeho plakety (80 bezplatných odberov krvi)

Olej z levanduľe
Levanduľový olej zlepšuje prekrvenie pleti a znižuje
tvorbu vrások. Na pokožku ho aplikujte vždy večer
namiesto krému alebo si urobte špeciálnu masku. Do
vyšľahaného bielka pridajte pár kvapiek oleja a naneste
na tvár, krk a dekolt na 10 až 15 minút. Olej pleť vypne a
vyživí.
Potrebujeme: slnečnicový olej, sušenú levanduľu lekársku a sklenenú fľašu. Bylinky zalievajte takým istým
spôsobom ako ľubovník.
Po 14 dňoch ho môžete používať aj na ekzém, reumu,
bolesti hlavy, zapálené miesta. Vôňa oleja upokojuje,
odháňa stres a uvoľní stuhnuté svalstvo a navodí
pokojný spánok. Za lyžicu môžeme použiť aj na
upokojujúci vaňový kúpeľ.
Janka Uličná
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Športová rubrika
Z histórie
kokavského futbalu

V

dnešných Kokavských aktualitách, by som
Vám chcel hlavne mladým futbalistom
pripomenúť kokavský futbal, keď naše mužstvo hralo prím v okresnej súťaži a bolo šťukou I. triedy
okresu L. Mikuláš roky 1965 – 1974.
Uvádzam to preto, že v roku 1973 prišli na návštevu
do Tatier traja futbalisti z prvoligového tímu Spartak
Trnava – Jozef Adamec, Ladislav Kuna a Karol Dobiáš.
V tej dobe bol predsedom TJ Jánom Malatom pozvaný
na stretnutie do Liptovskej Kokavy Karol Dobiáš. Laco
Kuna rodák z Dovalova rozdelil hráčov na futbalové
stretnutia - Kuna hral v Dovalove, Adamec vo Vavrišove a Dobiáš hral v Liptovskej Kokave, kde hralo
domáce mužstvo posilnené v druhom polčase Dobiášom proti Tesle Liptovský Hrádok. Zápas sa odohral
5. júla 1973. Zápas sme prehrali 2:1, keď za Teslu hrali
dvaja exkokavčania - Šuňavec Milan a Strnisko Ján,
ktorí strelili za Teslu obidva góly v prvom polčase.

• Karol Dobiáš v prvom polčase medzi domácimi divákmi, vpravo Július
Porubän, u ktorého bol Karol Dobiáš so svojou rodinou ubytovaný

Karol Dobiáš nastúpil len v druhom polčase a naším
hráčom sa podarilo stav znížiť.
Pre mladých futbalistov ako aj starších futbalistov a aj
futbalových fanúšikov, ktorých bolo na stretnutí cca 500
- 600, to bol futbalový zážitok na vlastné oči uvidieť
čerstvého 5 násobného majstra ČSSR s klubom Spartak
Trnnava, účastníka Majstrovstiev sveta v Mexiku v roku
1970, účastníka semiﬁnále EPM z roku 1969 a najlepšieho futbalistu ČSSR v rokoch 1970 a 1971. Karol
Dobiáš v súčasnosti žije v Prahe a je nositeľ titulu „Zaslúžili majster športu“. Poctu si vyslúžil vynikajúcimi
výkonmi, lebo išlo o hráča výnimočných kvalít v mužstve Spartaku Trnava ako aj v reprezentácií ČSSR, v ktorej zlatým klincom v jeho kariére bol gól vo ﬁnále
Majstrovstiev Európy v roku 1976 v Belehrade proti
NSR a Československo sa po penaltovom rozstrele stalo
majstrom Európy!
Pre náš futbalový klub ako aj obec bola návšteva
veľmi významná, po skončení futbalového stretnutia, na
ktorom bola rekordná návšteva, domáci funkcionári po
zápase usporiadali besedu so vzácnym hosťom.
Ján Malata

• Predseda TJ Družstevník Ján Malata odovzáva Dobiášovi spomienkový darček, vpravo Milan Choma
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Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi v mene FO Liptovská Kokava zhodnotiť
účinkovanie našich mužstiev v jarnej časti, ale aj
celkové výsledky v súťažnom ročníku 2018-2019.
Naše A mužstvo po výbornej jesennej časti, kde sme
odohrali až 8. zápasov na súperových ihriskách
vstupovalo do jarnej časti v pozícií, kde by sme mohli v
prípade domácich víťazstiev ponaháňať aj jesenného
lídra z Likavky, ktorého sme aj porazili a športovo im
chceme pogratulovať k postupu do 5. ligy. Aj keď naše
výsledky a hra nebola vždy ideálna v konečnej tabuľke
sme skončili na peknom 5 mieste s čím môžeme byť
spokojní, za čo patrí poďakovanie všetkým hráčom,
ktorí vzorne reprezentovali našu obec.
Jarná časť nám ukázala, že treba mať široký káder.
Tak, ako nás v minulosti obchádzali zranenia hráčov v
jarnej časti sa nám zranili až 4 hráči. Preto sa zostava
každým kolom menila. Väčší priestor dostali aj mladší
domáci hráči a hráči zo striedačky. Dúfajme, že sa
chlapci rýchlo vyliečia, aby mohli zdraví nastúpiť do
nového súťažného ročníka 2019-2020. Dúfame, že
káder ostane pohromade aj do budúcnosti a bude nám
prinášať radosť aj v novej sezóne. Ešte raz patrí
poďakovanie všetkým hráčom, trénerovi Jaroslavovi
Pozorovi a celému realizačnému tímu.

Naši žiaci skončili na 5. mieste v kategórii U-15.
Chlapci sa v jarnej časti zlepšili, čo sa odzrkadlilo aj vo
výsledkoch. Tvoria dobrú partiu a keď začnú na sebe ešte
viac pracovať môžu byť budúcnosťou kokavského
futbalu. Poďakovanie patrí všetkým hráčom, rodičom
ako aj trénerovi A. Rezníkovi, ktorý sa pripojil okrem
hráčskej aj do úlohy trénera. Dúfajme, že sa nájdu aj
ďalšie deti, aby sme aj v novom ročníku mali žiacke
mužstvo.
Na záver môjho príspevku chcem ešte poďakovať
všetkým, čo sa o chod nášho FO starali, ale aj Vám
verným fanúšikom. Prajem si do budúcnosti, aby sme v
tomto trende pokračovali aj v novej sezóne, ktorá sa
začne v auguste 2019
Libor Porubän

Majstrovstvá Slovenska v šachu –
Ružomberok
29. 06. 2019 – 07. 07. 2019
Mesto Ružomberok slávilo storočnicu od založenia
šachu. Na Majstrovstvách Slovenska sa zišlo 90
šachistov. V uzavretom turnaji hrali 10-ti. Majstrom
Slovenska sa stal Štefan Mazúr. V otvorenom turnaji
vyhral talentovaný Martin Jablonický a má priamu
účasť v uzavretom turnaji. Ja som sa držal v 20-ke. No
bič na konci nezaplieskal a posledné 2 kolá som získal
len pol boda. To ma odsunulo na 24 miesto. V
poslednom kole som hral s kamarátom Lacom
Šarkózym a ten mal lepšie vedomosti a prehral ma. On
skončil 12-ty.
Za odvahu musím spomenúť talentovaných Martinku
a Mariana Tarageľovcov. Martinka skončila 40-ta a jej
brat 56-ty.
Ružomberok a jeho okolie má svoje čaro. Isto, by som
sa tam rád vrátil. Na záver ďakujem svojim priateľom
ale i laikom, ktorí ocenili môj výsledok. Napriek
malému smútku som vďaka ich názoru spokojný.
Ladislav Bartek

KOKAVSKÉ AKTUALITY 2/2019

13

Majstrovstvá Európy XPC
Náš rodák Lukáš Barányi sa v máji zúčastnil na
Majstrovstvách Európy federácie XPC & SPF v Čadci.
Lukášovi po skončení trojboja k zlatej medaile chýbalo
5 kg, ktoré stratil v drepe, ale dosiahol vynikajúce
výkony, drep 195kg, bench 102,5 kg a mŕtvy ťah 212,5
kg, v kategórii open do 75 kg, gratulujeme k striebornej
medaile. Lukáš sa v roku 2017 stal majstrom sveta
v mŕtvom ťahu. Viac o Lukášových úspechoch sa
dočítate v budúcom vydaní.
Radakčná rada

OZNAMY
POZVÁNKA
DHZ Liptovská Kokava
Vás týmto pozýva na
IV. ročník Memoriálu Jaroslava Majera st.
ktorý sa uskutoční
dňa 17. 08. 2019 od 13.oo hod.
na ihrisku v našej obci.
Počas memoriálu bude prebiehať hasičská súťaž
v požiarnom útoku, súťaže pre deti a dospelých
a večerná diskotéka
Tešíme sa na Vás.
O občerstvenie bude postarané

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Liptovskom Mikuláši od 14. júna 2019 do
odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru v našom okrese. Je povinné dodržiavať povinnosti dané zákonom.
Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej
osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky
16 596 €, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená
pokuta do výšky 331 €.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b)
a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v z.n.p. na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
ZAKAZUJE najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
alebo používať otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, trávy
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre
ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru v ich ochrannom pásme.
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Základná organizácia
Slovenského zboru
protifašistických bojovníkov
V máji sme si pripomenuli 74. výročie ukončenia
2. svetovej vojny v Európe a Deň víťazstva nad fašizmom. Krátko pred polnocou dňa 8. mája 1945 nemecké velenie podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu
do rúk všetkých Spojencov. V Moskve bolo však v tom
čase už po polnoci, nový deň - 9. mája 1945.
V ten istý deň bola oslobodená aj Praha, vtedy hlavné
mesto Československa. Na Slovensku sa preto viac ako
40 rokov oslavoval ako deň oslobodenia práve 9. máj.
Teraz už viac ako 20 rokov oslavujeme deň víťazstva
nad fašizmom 8. mája. Kedy však skutočne bolo v roku
1945 oslobodené územie Slovenska?
Priame oslobodzovanie Slovenska začalo 20. septembra 1944, keď severovýchodne od Medzilaboriec
vstúpili na územie Slovenska jednotky 242. horskej
streleckej divízie a 129. gardovej horskej streleckej
divízie 3. horského zboru 1. gardovej armády. Na druhý
deň, 21. septembra, bola oslobodená prvá slovenská
obec – Kalinov. 6. októbra 1944 na územie Slovenska
vstúpili jednotky 1. čs. armádneho zboru. V ten deň, počas Karpatsko-duklianskej operácie prekročili hranice v
priestore Duklianskeho priesmyku. Na juhu Slovenska
od 18. decembra 1944 začali v zostave 2. ukrajinského
frontu naše územie oslobodzovať aj jednotky rumunskej armády. Čiže okrem československých a sovietskych jednotiek sa na oslobodení našej krajiny podieľali
aj Rumuni.
Počas oslobodzovania Slovenska sa na jeho území
uskutočnili tri veľké významné bitky. Prvou, najznámejšou a bezpochybne najkrvavejšou bola Karpatsko-

Čierna stránka obce

duklianska operácia. Trvala od 8. septembra do 27. októbra 1944 a zahynulo v nej 21 000 sovietskych a 1 800
československých vojakov. Od 9. decembra 1944 do
18. januára 1945 na východnom Slovensku prebiehala
ďalšia bojová operácia – bitka o Dargovský priesmyk.
V týchto bojoch trvajúcich sedem týždňov padlo okolo
21 000 sovietskych vojakov. Treťou veľkou bitkou boli
boje o Liptovský Mikuláš, ktoré trvali od 2. februára do
4. apríla 1945. V priebehu týchto takmer deväť týždňov
trvajúcich bojov padlo 4 563 sovietskych a československých vojakov.
Bojová činnosť 1. čs. armádneho zboru na Slovensku
vyvrcholila 2. mája 1945 prechodom jeho jednotiek cez
Javorníky na Moravu v smere na Veľké Karlovice a Nový Hrozenkov. Dňa 3. mája 1945 vojská sovietskej
armády oslobodili posledné časti územia Slovenska
v priestore obce Makov. Následne prešli na územie
Moravy. Boje o Slovensko trvali sedem mesiacov,
presnejšie 226 dní. Práve 3. máj by mohol byť pamätným
dňom, kedy by sme si pripomínali oslobodenie Slovenska.
Emília Fronková, tajomníčka SZPB

• Členovia ZO SZPB Liptovská Kokava položili pri príležitosti 74. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny veniec pri pomníku padlých bojovníkov
pred kultúrnym domom

- NEBUĎME LENIVÍ TRIEĎME ODPAD!

PAPIER - PATRIA SEM: noviny, časopisy kancelársky
papier, reklamné letáky stlačené krabice, kartóny, papierové
obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier. NEPATRÍ
SEM: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený
papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.
SKLO - PATRIA SEM: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové
sklo z okien a dverí. NEPATRÍ SEM: porcelán, keramika,
drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a
parkovné sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
PLASTY - PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové vrecká, baliace fólie,
polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích

a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, nápojové kartóny od
mlieka a mliečnych výrobkov, kartóny od džúsov a ovocných
štiav. NEPATRIA SEM: mastné obaly so zvyškom potravín,
podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných
látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.
KOVY - PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy, kovové
výrobky a súčiastky , alobal, nápojové plechovky. Triedia sa
podľa pokynov obce. NEPATRIA SEM: kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást.
Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad
je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných
dvorov, do kontajnera na železo pri OcÚ.
Opätovne žiadame občanov, aby stláčali PET fľaše
pred vhodením do kontajnerov na plasty !!!
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