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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Urbariát
- Školské okienko
- Jubilanti
- Cirkevná rubrika
- Základná organizácia SZPB
- JDS Liptovská Kokava
- Červený kríž
- List poslancov OZ a starostu obce
- PD informuje
- Voľby prezidenta SR
- DHZO Liptovská Kokava
- Športová rubrika
- Niečo pre gazdinky
- Dobrá rada
- Oznamy

• Jarné upratovanie v obci za účasti členov JDS, SČK, SZPB, DHZ, žiakov ZŠ
a poslancov obecného zastupiteľstva. Brigády sa zúčastnilo 33 dospelých a 14 žiakov
Základnej školy

Príjemné veľkonočné sviatky

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Január
- prevod ﬁnančného daru Obce Liptovská Kokava pre
evanjelickú a katolícku cirkev ako príspevok na
opravu strechy a budúcu rekonštrukciu oltára vo výške po 10 000 € pre každú cirkev

• Rekonštrukcia strechy
evanjelického kostola

• Oltár v katolíckom kostole
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- príprava verejného obstarávania na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice, rokovanie starostu obce a predsedu DHZO s vedením Hasičského a záchranného
zboru v Bratislave o podmienkach verejného obstarávania a nutných podkladoch pre dodatok zmluvy
s HaZZ v súvislosti s uvedenou rekonštrukciou
- Lyžiarsky pochod – 30 ročník

• Do príchodu LVS a.s. Liptovský Mikuláš najnutnejšiu ochranu cesty
zabezpečil Miroslav Glos s viacerými občanmi obce

Február
- vyhlásenie mimoriadnej udalosti v našej obci - po
januárovom výdatnom snežení v Obci Liptovská
Kokava zostalo na miestnych komunikáciách viac
ako 15 cm ujazdeného snehu, ktorý v mrazivom počasí nespôsoboval žiadne prekážky v prejazde automobilov. Prvú februárovú sobotu po výraznom oteplení a zároveň po dažďových zrážkach nastal stav,
že ujazdená vrstva snehu na miestnych komunikáciách sa začala roztápať a cesty sa stali neprejazdnými z dôvodu kašovitej snehovej hmoty, túto sa podarilo do druhého dňa odstrániť za pomoci dopravných mechanizmov

- vypracovanie štatistických údajov miestnej knižnice a
kultúrnej činnosti
- doplnenie podkladov na Enviromentálny fond v súvislosti s podaním žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
čistiarne odpadových vôd v Liptovskej Kokave
- zimná údržba miestnych komunikácií
- oprava poruchy vodovodu pri r.d. Ivan Blahút
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- stretnutie zástupcov Správy a údržby ciest Liptovský
Mikuláš a Žilina spoločne so zástupcami PSBU
Liptovská Kokava, starostu Obce Pribylina a poslancov Obecného zastupiteľstva Liptovská Kokava vo
veci technického stavu mosta cez Belú. Na stretnutí
bola prerokovaná možnosť jeho urýchlenej rekonštrukcie, starosta našej obce listom požiadal vlastníka
mosta, Žilinský samosprávny kraj, o ﬁnančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na
jeho opravu a na zaradenie uvedeného mosta do
ﬁnančného plánu opráv mostných objektov ŽSK
v čo najkratšej dobe
- spolupráca obce pri organizácii 25. Reprezentačného
plesu Rady rodičov pri Základnej škole s materskou
školou
- príprava verejného obstarávania na investičné akcie
zaradené do rozpočtu obce na rok 2019 (Hasičská
zbrojnica, oplotenie ZŠ s MŠ, výmena dlažby na galérii v Dome smútku, náter strechy kultúrneho domu,
vydanie knihy Dejiny Liptovskej Kokavy II. časť,
projekt Wiﬁ pre obce)
- usporiadanie „Kokavskej zimnej olympiády“ na lyžiarskom svahu poslancami obecného zastupiteľstva
a členmi Rady rodičov pri ZŠ s MŠ

- ročná správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce, ktorý v správe konštatoval, že účtovné a pokladničné doklady sú vedené preukazným spôsobom
- prerokovanie Dodatku č. 1/2019 k VZN Obce Liptovská Kokava č. 3/2015
- vypracovanie štatistického hlásenia o odpadoch

Marec
- povinná revízia detského a viacúčelového ihriska
- kokavskí mládežníci a ženy zo SČK zachovali
tradíciu pri nosení Dedka a Marmurieny

- spracovanie účtovnej uzávierky za rok 2018
- vyhlásenie verejného obstarávania na investičné
akcie rozpočtované na rok 2019, ﬁrmy ktoré odborne
spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie oslovovala,
navrhovali poslanci obecného zastupiteľstva aj občania obce
- príprava rekonštrukcie kultúrneho domu – výmena
okien a dverí, zateplenie budovy s dodávateľskou
ﬁrmou Prospect Nové Zámky
- obdržanie Rozhodnutia ministra životného prostredia
o pridelení nenávratného ﬁnančného príspevku na
rekonštrukciu a modernizáciu čistiarne odpadových
vôd v Liptovskej Kokave vo výške 90 000 €
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Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Dňa 2.3.2019 sa konalo Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, ktoré bolo zvolané v zmysle Čl. V, od.
1. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Hlavnou náplňou,
okrem iného, boli voľby do orgánov Pozemkového
spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská
Kokava. Na základe schváleného a platného volebného
poriadku mali voľby dvojkolový priebeh. V prvom kole
boli do orgánov spoločenstva volení tajnou voľbou
prihlásení kandidáti cez volebnú kandidátku. Tí kandidáti, ktorí neboli v prvom kole zvolení nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov ponížených o hlasy SPF, zosnulých spolupodielnikov a hlasov vo vlastníctve PSBU
obce L. Kokava, postúpili do druhého kola. Do druhého
kola, ktoré prebehlo verejnou voľbou, postúpil kandidát
na predsedu s najväčším počtom hlasov z prvého kola a
do výboru a dozornej rady potrebný počet kandidátov,
ktorí získali najväčší počet hlasov z prvého kola.
Mandátová komisia zistila, že ku dňu konania zhromaždenia t. j. 2. 3. 2019, bolo celkom prítomných 168
podielnikov s počtom 4 642,5 hlasov a na splnomocnenie
134 osôb s počtom 3 939,5 hlasov, čo spolu predstavuje
8 582,0 hlasov.
Týmto mandátová komisia konštatovala, že 8 582,0
hlasov z celkového počtu použiteľných 13 782,5 hlasov predstavuje 62,27 %, čo znamená, že zhromaždenie
PSBU obce Liptovská Kokava bolo uznášaniaschopné.
Počas volieb bolo odovzdaných 168 volebných lístkov, z toho volebná komisia posúdila 13 volebných
lístkov za neplatné. Platných volebných lístkov bolo 155.
Volebná komisia konštatovala, že v prvom kole
(tajné hlasovanie) nebol zvolený za predsedu žiadny kandidát a tiež v prvom kole neboli zvolení za člena výboru
ani člena dozornej rady žiadni kandidáti.
Do druhého kola volieb na základe počtu hlasov
postúpili:
• za predsedu – Ing. Vladimír Zubček
• za člena výboru – Ing. Juraj Oravec, Ján Bartek, Ing.
Mária Barteková, Ing. Ľubomír Rúčka, Dušan Matejko, Zdenko Oravec
• za člena dozornej rady – Dušan Jančuška, Anna
Droppová, Pavel Pros
V druhom kole, v ktorom bolo verejné hlasovanie boli
zvolení:
• za predsedu PSBU obce Liptovská Kokava Ing. Vladimír Zubček počtom hlasov 8 013,5 hlasov, čo predstavuje 93,38 %
• za člena výboru Ján Bartek, Ing. Mária Barteková, Dušan Matejko, Ing. Juraj Oravec, Zdenko Oravec a Ing.
Ľubomír Rúčka všetci spoločne počtom hlasov

8 582,0, čo predstavuje 100 % za člena dozornej rady
Anna Droppová, Dušan Jančuška a Pavel Pros,
všetci spoločne s počtom hlasov 8 582,0 čo predstavuje 100 %
Volebná komisia konštatovala, že do orgánov spoločenstva (predseda, členovia výboru a dozornej rady)
boli zvolení členovia nadpolovičnou väčšinou ku dňu
volieb použiteľných hlasov a preto voľby do orgá-nov
Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov
obce Liptovská Kokava boli právoplatné.
Na tomto mieste sa chcem ospravedlniť účastníkom zhromaždenia za prieťahy v jednaní, ktoré vznikli
na úvod počas prezentácie. Časový sklz bol spôsobený
tým, že v priebehu prezentácie účastníkov sa písomne
prihlásili do volieb dvaja podielnici - jeden za predsedu
a jeden za člena výboru. Zákon o Pozemkových spoločenstvách to umožňuje, tak sme museli nanovo vytlačiť
volebné lístky aj s novo prihlásenými kandidátmi, čo si
vyžadovalo samozrejme určitý čas. Následne bolo treba
vymeniť pôvodné volebné lístky už zaregistrovaných
účastníkov zhromaždenia za nové, do ktorých sa zapisovali hlasy podielnikov. Ja si myslím, že bolo dosť
času na to, aby sa prípadný záujemcovia o prácu v orgánoch spoločenstva prihlásili skôr, čím by sa predišlo
zbytočným komplikáciám počas zhromaždenia – veď
pozvánky s predbežnou kandidátkou boli rozposlané
cca 1 mesiac pred konaním zhromaždenia.
Na záver chcem poďakovať podielnikom za prejavenú dôveru. Myslím, že výsledky, tak ako boli
odprezentované v mojej správe o činnosti výboru,
hovoria o tom, že za uplynulých päť rokov sa urobilo
kus poctivej roboty. Mojím najväčším prianím a
zároveň predsavzatím do budúcnosti je, aby na
miestach, kde teraz vznikajú po spracovávaní kalamít
holiny, bol v budúcnosti les tak, ako si ho pamätáme z
minulosti.
A úplne na záver mi dovoľte Vám popriať pekné
veľkonočné sviatky plné rodinnej pohody.
Ďakujem

Ing. Vladimír Zubček, predseda PSBU L. Kokava
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Školské okienko
Zápis detí do materskej školy
Zápis sa uskutoční v čase od 30. apríla 2019 do 31. mája
2019.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré
dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený
začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ak sú
vytvorené vhodné priestorové, materiálne a personálne
podmienky/.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma
dieťa: ktoré, dovŕšilo piaty rok veku,
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky.
Výnimočne možno prijať aj dieťa mladšie ako tri roky,
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne,
predovšetkým kapacitné podmienky.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie
dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom
očkovaní. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou
takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli
negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo
ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho
samotného alebo ostatných detí.
Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave
dieťaťa sa považuje za porušenie ustanovenia §3 ods.1
vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. Dieťa je do materskej
školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ školy o jeho prijatí
vydal rozhodnutie.
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v §28 ods. 9 zákona č.245/2008 Z.z.
21 detí v triede pre troj až šesťročné deti. Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláši je kapacita našej materskej
školy stanovená na 20 detí.
Ivana Janeková

Škola v prírode – Tatranská Lomnica
8. – 12. 4. 2019.
Aj naša škola využila možnosť v kalendárnom roku
2019 čerpať štátny príspevok na školu v prírode. V
tomto školskom roku využili túto možnosť žiaci 1. a 2.
ročníka, pretože tretiakom a štvrtákom bol štátny

príspevok poskytnutý v roku 2017/ Škola v prírode –
hotel Pieris Podbanské spojená s plaveckým výcvikom
na Permone/.
Každá škola v prírode má svoju tému. Tento školský rok sme ju pomenovali „ Expedícia Vysoké Tatry.“
Našim cieľom bolo, aby žiaci:
1. Spoznali bližšie naše najvyššie pohorie.
2. Osvojili si základné poznatky a vedomosti o tatranskej prírode – faune a ﬂóre.
3. Získali kladný vzťah k turistike a tým napomáhali
vlastnému zdraviu aktívnym pohybom.
4. Rozvíjali sociálne kontakty a vzájomnú spoluprácu.
5. Zvládnuť odlúčenie od rodičov na dlhšiu dobu.
6. Poznávať prírodné prostredie pomocou zážitkového
učenia sa.
Ubytovanie sme zabezpečili v Tatranskej Lomnici
v Retro hoteli „ Morava.“ Hotel je preslávený ﬁlmom
„Anděl na horách“ , ktorý sa tu nakrúcal. Jeho steny
zdobia fotograﬁe scén z tohto kultového ﬁlmu. Poloha
hotela je 300 metrov od údolnej stanice kabínkovej
lanovky na Skalnaté pleso. Majestátny Lomnický štít
nám každý večer poprial dobrú noc a ráno nás pohladil v
celej svojej kráse. „ Tatranský emočný doping - relax,
turistika, sociálny kontakt, chutné jedlo,“ bude určite
dlho doznievať v srdciach našich žiakov, pretože na
zážitky z Vysokých Tatier sa nezabúda.
Čo sme videli a zažili?
08. apríla – ubytovanie v hoteli Morava, výlet na
Štrbské Pleso/ Štrbské pleso, bežecký,
skokanský a zjazdový areál/.
09. apríla – turistická vychádzka na Popradské pleso.
10. apríla – návšteva zábavného centra pre deti
„Dobrá hračka“, spoznávanie Tatranskej
Lomnice a jej okolia, pohybové hry, hľadanie pokladu podľa splnených indícií.
11. apríla – návšteva Múzea tatranskej prírody spojená s premietaním 2 ﬁlmov o svišťoch a
kamzíkoch, spoločenské hry a kvízy v
skupinách, aktivita – izba baví izbu, vyhodnotenie pobytu, čistoty a poriadku v
izbách.
12. apríla – po raňajkách, balenie batožiny do kufrov,
odchod o 10. 00 hod. objednaným autobusom, príchod do školy 11. 15 hod.
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Jubilanti
V mesiacoch január - marec 2019 sa dožili
významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Elena Oravcová, č.d. 320
- Mária Barteková, č.d. 411
- Milan Gajdoš, č.d. 263
- Mária Prosová, č.d. 336
- Danka Chomová, č.d. 123
70 rokov:
- Dušan Núdzik, č.d. 14
- Emília Fronková, č.d. 16
- Milan Choma, č.d. 123
75 rokov:
- Ján Palaj, č.d.142
- Vasil Benček, č.d. 102
- Alena Uličná, č.d. 215
- Milan Fronko, č.d. 107
80 rokov:
- Anna Durišová, č.d. 28
85 rokov:
- Cyril Šuňavec, č.d. 51
- Štefan Strnisko, č.d. 266
Realizovaním aktivít žiak v škole v prírode :
• vníma prostredie všetkými zmyslami, zaznamenáva pozorované
• experimentuje, poznáva, manipuluje s predmetmi
• diskutuje, premýšľa, hľadá príčiny, súvislosti
• dosahuje stanovené ciele
• orientuje sa v prírode podľa mapy, plániku, kompasu
• hodnotí a prezentuje záujmy
• spolupracuje s ostatnými deťmi a zaujíma sa o hodnotiace stanoviská
Pobyt v škole v prírode zanecháva v každom účastníkovi hlboké zážitky, nové životné skúsenosti a trvácnejšie medziľudské vzťahy. Tieto kvality sa dajú využiť
aj v ďalšej práci skúseného pedagóga. Fotograﬁe z pobytu v Tatranskej Lomnici si môžete pozrieť na školskej
webovej stránke zsmslkokava.edupage.org.
Mgr. Mária Díková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Veľa šťastia, veľa zdravia prajeme vám.
Nech jeseň vášho života len šťastím a láskou
prekvitá !
Praje obecné zastupiteľstvo.

Narodili sa
- Hana Matejčíková, č.d. 61
Dnes najšťastnejší spev k nám prilieta,
keď pozeráme s pýchou na dieťa,
ktoré tu spieva do celého sveta.

Opustili nás
- Brigita Tirindová, č.d. 352
- Emília Uličná, č.d. 60
- Jana Porubänová, č.d. 306
- Margita Rúčková, č.d. 193
Lesknú sa slzy, na dno do hrobu s kvetmi padnú,
stávaš sa zemou, ktorá ťa objíme . . .
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Cirkevná rubrika

7

Jaroslav Gajdoš, Anna Gajdošová, Vlastimil Tarageľ,
Maroš Porubän, Dana Vrbičanová, Anna Kapitáňová a
Eva Valientková

Rozpis evanjelických a.v. služieb Božích
počas Veľkonočných sviatkov
roku Pána 2019
Zelený štvrtok, 18.4.2019
18:00 – Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou
Veľký piatok, 19.4.2019
09:00 – Pašiové služby Božie
Spoveď s Večerou Pánovou – po skončení Pašiových služieb Božích
1. slávnosť Veľkonočná
vzkriesenie Krista Pána, 21.4.2019
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
2.slávnosť Veľkonočná, 22.4.2019
09:00 – Služby Božie
!!! Zmena rozpisu služieb Božích
vyhradená !!!
Pokojné Veľkonočné sviatky, naplnené
prítomnosťou vzkrieseného Mesiáša, nášho Pána a
Spasiteľa Ježiša Krista,
Vám praje
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Liptovská Kokava

Zo života ZO Slovenského zväzu
protifašistickcýh bojovníkov
S príchodom nového roka pokračovala naša ZO
SZPB v plnení stanovených úloh. 74-te výročie oslobodenia našej obce sme si spoločne pripomenuli reláciou v
miestnom rozhlase a slávnostnou výročnou členskou
schôdzou. Na schôdzi sme zablahoželali dlhoročnej
tajomníčke našej organizácie p. Emílii Fronkovej pri
príležitosti jej životného jubilea 70- tich rokov. Aj touto
cestou jej chceme ešte raz poďakovať za jej aktívnu
prácu a popriať jej veľa zdravia a elánu do ďalších
rokov jej života.
Po dohode s obecným úradom sme uskutočnili prvú
tohtoročnú brigádu pri odvetvovaní okolia cesty z
Liptovskej Kokavy do Pribyliny. Našu prácu určite
ocenia hlavne vodiči prechádzajúci týmto úsekom cesty.
Brigády sa zúčastnili Ján Fronko, Emília Fronková.
Milan Bačík, Kvetoslava Bačíková, Ing. Ján Nemsila,
Anna Nemsilová, Ján Bartoš, Elena Bartošová, Ing.

V najbližšom období nás čakajú oslavy Dňa
víťazstva nad fašizmom a tradičné oslavy SNP na
Podbanskom. Ďakujem všetkým členom ZO SZPB,
ako aj ich rodinným príslušníkom, za pomoc a ochotu
pri plnení našich úloh.
Emília Fronková
tajomníčka SZPB

Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku
Liptovská Kokava
Máme za sebou prvý štvrťrok 2019, preto chcem
poinformovať o našich aktivitách v tomto období.
Organizácia sa rozrástla o 18 nových členov. Nakoľko
organizácia je už dosť početná , začali sme organizovať
piatkové stretnutia v klubovni dôchodcov. Budeme radi
keď sa stretnutí bude zúčastňovať čo najviac členov,
aby sme mohli rozvíjať rôzne aktivity podľa záujmu
členskej základne. Zároveň získate aktuálne informácie o činnosti JDS.
Začiatkom roka členky výboru za pomoci rodinných
príslušníkov pripravili priestor v Kultúrnom dome pre
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klub dôchodcov, čím sa vytvorili podmienky na pravidelné stretávanie.
V dňoch 9. a 10. januára sa predsedníčka JDS
zúčastnila zasadnutí Okresnej a Krajskej organizácie.
So závermi boli členovia informovaní na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 17. januára za
účasti predsedu OO JDS pána Kotiana, starostu obce,
predsedu urbáru. V januári sme sa zúčastnili operety
Grófka Marica v Košiciach v počte 14 členov. Vo
fašiangovom období sme zorganizovali posedenie,na
ktoré účastníci v počte 53 prispeli domácim pečivom a
výbor sa postaral o nápoje. Začiatkom marca sa členky
Anna Nudzíková, Viera Hečlová a Božena Ďurišová
zúčastnili okresných osláv MDŽ v Lipt. Mikuláši. Na
sviatok žien sme v našej organizácii dňa 11.marca
pripravili posedenie s kultúrnym programom, v ktorom
sa predstavili deti zo ZŠ a MŠ. Posedenie obohatil aj
tanečný súbor Šumienky z Dovalova. Báseň o ženách
zarecitoval Slavo Oravec a pekným slovom sa prihovoril Martin Uličný. Akcie sa zúčastnilo 67 členov a 7
hosti. Bola podaná večera, na ktorú nám prispel Obecný
úrad Liptovská Kokava. V marci sme v počte 29 účastníkov znova navštívili Štátne divadlo Košice a pozreli
operetu Čardášová princezná.
Veríme, že aj naďalej sa budú naši členovia aktívne
zúčastňovať plánovaných akcií, za čo im vopred ďakujeme. Zároveň ďakujeme za spoluprácu obecnému
úradu, urbáru, roľníckemu družstvu , MŠ a ZŠ.
Mgr. Božena Ďurišová
predsedníčka ZO JDS
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Slovenský červený kríž

Zdravotnícke okienko
Rozmarín do kuchyne aj na bolesť
Rozmarín nielen fantasticky ochutí pokrmy, ale osoží
aj kĺbom a svalom. Majte ho po ruke, keď športujete
alebo často mávate stuhnuté svaly. Zbaví vás svalovej
horúčky, zmierni reumatické bolesti a uvoľní kŕče vo
svaloch. Rozmarínový olej sa pýši aj protizápalovými
účinkami, preto sa ním natierajte ak máte akné.
Hydratuje pokožku, stimuluje obnovu buniek a zlepšuje
prekrvenie pokožky. Je to veľký pomocník proti
lupinám a vypadávaniu vlasov.
Pred umývaním si ho votrite do pokožky, dôkladne
pomasírujte a olej nechajte pôsobiť minimálne polhodinu.
Domáca výroba
Na prípravu rozmarínového oleja potrebujeme sedemdecovú fľašu.
Vložte do nej päť až šesť rastlín a zalejte slnečnicovým olejom tak, aby bol rozmarín celý ponorený.
Nechajte odstáť dva týždne, potom rastliny vyberte
a olej vo vzduchotesnej nádobe odložte na tmavé
miesto.

Nechtíkový olej
O nechtíku lekárskom sa vie, že má fantastické
regeneračné, protizápalové a antibiotické vlastnosti.
Hravo si poradí s vysušenou a podráždenou pokožkou
na rukách, ktorá vám ostala po veľkom upratovaní.
Popraskanú pokožku krásne zacelí a rýchlo odstráni
zádery okolo nechtov. Uzdraví aj popáleniny, aj tie od
slnka, preventívnym natieraním predchádzame preležaninám.
• Členovia JDS, SZPB A SČK prišli pomôcť zametať zimný posypový
materiál aj v nepriaznivom počasí

Domáca výroba
Nechtíkový olej pripravíte z troch hrstí sušeného
nechtíka lekárskeho a zo slnečnicového alebo olivového oleja. Nechtík zalejte olejom aby bol celkom
ponorený a nechajte 14 dní lúhovať. Občas premiešajte. Potom olej preceďte a naplňte do viacerých menších fľaštičiek.
Plnenie olejov do menších nádob je výhodné pre
jeho časté používanie.
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List poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
Vážení občania.
Reagujeme na tzv. otvorený list poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý ste si väčšina z vás našla v
poštovej schránke v pondelok tento týždeň. V liste sa
píše o údajnej diskusii o zmysle a efektivite návrhu
vedenia obce a DHZ na rekonštrukciu starej hasičskej
zbrojnice, kde nepodpísaní autori, ktorí si v závere
listu plného klamstiev a poloprávd hovoria občania
Liptovskej Kokavy, uvádzajú, že ide o ekonomicky a
spoločensky neobhájiteľnú investíciu.
Autori anonymného listu zámerne uvádzajú, že
výsledkom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice bude len
obývateľné podkrovie a navrhujú, aby sa využili len
dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Hasičský a záchranný zbor SR) vo výške cca 30 000 €,
kde by sa vyriešili hygienické potreby hasičskej zbrojnice. Je to zámerne zavádzajúca informácia, pretože z
uvedených dotačných zdrojov bolo v pôvodnom riešení
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice navrhnuté len
zateplenie budovy, výmena okien, dverí a krytiny. Nič
viac by za uvedené ﬁnančné prostriedky nevyšlo.
Hasičská zbrojnica by bola navonok síce pekná, ale
opäť bez šatní, sprchovacích kútov a WC. Dodnes v
budove nie je prípojka vody!
Obec Liptovská Kokava v roku 2018 informovala
svojich občanov o predaji geotermálneho vrtu a
priľahlých pozemkov spoločnosti Grand hotel Permon,
za ktorý obec dostala cca 630 000 €, po odrátaní sumy
174 600 € pre miestne Roľnícke družstvo, čo bola
dohodnutá čiastka 30 % z ceny geotermálneho vrtu,
zostávajúce ﬁnančné zdroje sú na účte Obce Liptovská
Kokava. Poslancov v roku 2018 oslovilo vedenie DHZ,
či by bola možnosť uvedenú rekonštrukciu rozšíriť,
poslanci odsúhlasili nový návrh a vytvorenie nového
obývateľného podkrovia zdvihnutím navrhovanej
novej strechy, kde bude kancelárska časť, spoločenská
miestnosť a malá kuchynská časť. V prízemí je
navrhnutá nová šatňa, umyvárka, a WC so sprchou, kde
sa hasiči môžu po zásahoch v teréne kultúrne
osprchovať a prezliecť. Vo väčšej garáži bude parkovať
menšie zásahové hasičské auto, je predpoklad, že to
bude značka Iveco. Celá nová rekonštrukcia bola riadne
a nespochybniteľne odsúhlasená už novými poslancami
v návrhu rozpočtu na rok 2019 a k dotácii vo výške
28 214 € z HaZZ poslanci v roku 2018 schválili čiastku
70 000 € z rozpočtu obce. Táto bude ponížená o sumu
5 383 € na základe vyhodnoteného verejného obstarávania. Čiže obec z vlastných zdrojov doplatí na
kompletnú rekonštrukciu 64 617 €, celková investícia

podľa výsledku verejného obstarávanie bude 92 831 €.
Obec je zo zákona povinná chrániť a zhodnocovať jej
majetok, čo sa aj rekonštrukciou HZ udeje. Ani jedno
€ sa nespreneverí, práve naopak trhová, ako aj spoločenská hodnota tejto budovy bude po rekonštrukcii
výrazne zvýšená.
Oznamujeme všetkým občanom, že ani poslanci v
minulom volebnom období, ani súčasní poslanci nikdy
neuvažovali o postavení novej hasičskej zbrojnice.
Návrhy niektorých facebookových dopisovateľov boli,
aby sa hasičská zbrojnica postavila napr. na pozemku
PSBU v oplotenom areáli pri Roľníckom družstve,
alebo na pozemku Ing. Jaroslava Rúčku medzi jeho
rodinným domom a cintorínom. Zdôvodnenie starostu
obce prečo nie je možné hneď stavať v obci niečo nové,
čo nie je v súlade s územným plánom, bolo zosmiešnené
a ironizované na sociálnych sieťach. Za posledné
desaťročie sa v našej obci preinvestovalo viac ako 4 mil.
€, viacerí poslanci sme boli pri tom a vieme, že vedenie
obce prešlo rôznymi ﬁnančnými kontrolami bez
najmenších závad. Preto nás mrzí zavádzajúce klamstvo
aj o ﬁnancovaní DHZ Obce Liptovská Kokava. O ﬁnancovaní zboru vo svojom príspevku do Kokavských
aktualít píše predseda DHZ Richard Šopor. O nevysporiadaných pozemkoch v intraviláne obce pisatelia
anonymu tak isto vedome klamú a zavádzajú, píšu o
rozpadávajúcich sa cestách – úsek cesty od práčovne po
Roľnícke družstvo je štátne cesta III. triedy a obec
nesmie investovať do cudzieho majetku a naše miestne
komunikácie sa hlavne kvôli vysporiadaniu pozemkov
pod nimi podarilo veľmi slušne zaasfaltovať.
V týchto novinách je výzva pre všetkých občanov,
aby dali podnety, čo by chceli v obci realizovať v najbližších rokoch, aby poslanci mohli poveriť pracovníkov obce vypracovaním projektov, o ktoré bude najväčší
záujem. Veríme, že nám od vás občanov prídu reálne
návrhy. Návrh na výstavbu novej hasičskej zbrojnice v
odhadovanej cene možno aj viac ako 250 000 € od
anonymných občanov obce niekde za ihriskom je
nereálny z hľadiska súčasného chváleného územného
plánu Obce Liptovská Kokava.
Z našej strany považujeme rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice za uzavretú, budova bude po rekonštrukcii
slúžiť na garážovanie hasičského zásahového vozidla
Iveco, vedľajšia prefabrikovaná garáž bude pre 9-miestne prepravné hasičské auto Renault, ktoré si hasiči kúpia
za vlastné usporené ﬁnančné prostriedky (opäť vedome
zavádzajúca informácia zo strany anonymných obča-
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nov, ktorí v liste uviedli, že im obec schválila kúpu tohto
vozidla, ale že si na auto zarobili naši hasiči sami, to už
zámerne neuviedli). Zásahové vozidlo Tatra 148 parkuje v priestoroch mechanizačného strediska Roľníckeho družstva zdarma. Žiadne ﬁnančné zdroje nad
rámec zákonných povinností obec pre DHZ nikdy neschválila, toto vedomé osočovanie bude predmetom pre
preskúmanie Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
Máme pocit, že v poslednej dobe niektorí občania na
sociálnych sieťach vedome rozbíjajú vzťahy v našej
obci a vzťahy našich občanov. Teraz je klamlivo napádaný obecný úrad a poslanci obecného zastupiteľstva
spolu s celým Dobrovoľným hasičským zborom obce,
zajtra to môžu byť napr. zložky JDS, SZPB, SČK, TJ
alebo nakoniec aj ECAV.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Kokava majú našu plnú podporu, ktorú si oprávnene
zaslúžia. Veríme, že naši občania si urobia vlastnú mienku na celú záležitosť a hlavne na pasovanie sa pisateľov
za väčšinu obce.
Na množstve akcií poriadaných obcou spolu s vami,
občania, cítime vašu podporu a veríme, že tomu bude aj
v zostávajúcich rokoch tohto volebného obdobia.
JUDr. Gabriela Mitrengová,
Alena Porubänová,
poslankyne obecného zastupiteľstva,
Mgr. Marian Belopotocký,
Tomáš Duriš,
Radovan Fronko,
Miroslav Glos,
Peter Vrbičan,
poslanci obecného zastupiteľstva
a Ing. Július Porubän, starosta obce

OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňa 16. apríla 2019 sme
na obecný úrad odbržali Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava, že našej
obci bol pridelený nenávratný ﬁnančný príspevok
na rekonštrukciu kultúrneho domu znútra v plnej
vysúťaženej sume vo výške 149 840,68 €.
Už vlani sme boli úspešní s projektom zateplenia kultúrneho domu a kompletnej výmeny okien a
vonkajších dverí, kedy sme od PPA obdržali nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 100 00 €.
Práce na obidvoch projektoch začnú v priebehu
júna 2019. Po uvedenej informácii v úvode Kokavských aktualít o pridelení nenávratnej ﬁnančnej
dotácie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo výške 90 000 € na pokračovanie
rekonštrukčných prác na čistiarni odpadových vôd
môžeme konštatovať, že tento rok bude zhodnotený
majetok Obce Liptovská Kokava spolu s dotáciou
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v celkovej
výške 368 054 € z dotácií a nie z prostriedkov
našej obce.
Ing. Július Porubän,
starosta obce

Roľnícke družstvo informuje
Dňa 19. 3. 2019 sa konala členská schôdza na
ktorej sa konali voľby do orgánov družstva.
Z celkového počtu 51 členov sa schôdze zúčastnilo
40 členov čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje
78.43%.
Na nové volebné obdobie boli zvolení:
Predseda Družstva: Ing.Jaroslav Staroň
Podpredseda družstva: Zuzana Žišková
Člen predstavenstva: Vladimír Bartoš
Člen predstavenstva: Libor Porubän
Člen predstavenstva: Albert Barányi
Predseda kontrolnej komisie: Milan Porubän
Člen kontrolnej komisie: Emília Miláčková
Člen kontrolnej komisie: Dušan Gašparovič
Ing.Jaroslav Staroň,
predseda RD
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ZOSTAVA DARCOV PRE POZÝVACÍ
OBVOD LIPTOVSKÁ KOKAVA
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
meno

bydlisko

počet
dberov

Barányi Lukáš
Lipt.Kokava 423
Bartoš Vladimír
Lipt.Kokava 12
Böhmer Peter
Lipt.Kokava 402
Fronko Matej
Lipt.Kokava 230
Fronko Peter
Lipt.Kokava 326
Halahija Michal
Lipt.Kokava 43
Halahijová Kristína
Lipt.Kokava 43
Mihalovič Róbert
Lipt.Kokava 39
Mitrenga Igor
Lipt.Kokava 154
Porubän Miroslav
Lipt.Kokava 379
Rúčková Viera
Lipt.Kokava 372
Sládek Marián Mgr.
Lipt.Kokava 493
Spišek Dušan
Lipt.Kokava 425
Števček Ján
Lipt.Kokava 493
Šuňavcová Ľubica
Lipt.Kokava 425
Tarageľová Valéria Ing. L. Kovava 425
Vrbičan Peter
Lipt.Kokava 52
Vrbičan Peter
Lipt.Kokava 52

13
58
27
16
58
33
2
28
56
31
35
9
80
7
6
5
10
3

plaketa
k 31.12.2018
zlatá
strieborná
zlatá
strieborná

• Prvými voličmi na prezidentských voľbách boli Ladislav Bartek
a Stanislav Strnisko

strieborná
zlatá
strieborná
zlatá
diamantová

Janka Uličná

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestali byť voliteľný a
kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:
Robert Mistrík, Dr. Ing.
1

Voľby prezidenta Slovenskej republiky,
konané dňa 30. marca 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky,
konané dňa 16. marca 2019
Vo volebnom okrsku č.1 v Liptovskej Kokave boli
zistené tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov:

803
419
419
416

Béla Bugár, Ing.
Zuzana Čaputová, Mgr.
Martin Daňo
Štefan Harabin, JUDr.
Eduard Chmelár, doc.Mgr.,PhD.
Marian Kotleba, Ing. Mgr.,
Milan Krajniak, Bc.,
František Mikloško, RNDr.,
Róbert Mistrík, Dr., Ing.
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
Róbert Švec, Mgr.,
Bohumila Tauchmannová, Ing.
Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD.
Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr.
164
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
213
Anna Droppová, Zapisovateľka

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vo volebnom okrsku č.1 v Liptovskej Kokave boli zistené
tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
806
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
391
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
391
Počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov:
377

6
125
3
71
9
62
6
8
1
121
3
1

• Miestna volebná komisia, zľava Anna Droppová – zapisovateľka MVK, Peter
Petrík, Janka Šingliarová, Pavlína Margetajová, Eva Slivková a Mgr. Marian
Belopotocký
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Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Kokava
Milé hasičky, hasiči, obyvatelia obce
Prihováram sa Vám prvý krát v tomto roku. Začiatok
tohto roku sa niesol v duchu hrdinstva našich troch členov, ktorí počas novoročných osláv pri hasičskej zbrojnici spozorovali na zemi nehybne ležiaceho 16-ročného
mladíka. Pribehli k nemu a videli, že je v bezvedomí a
nereaguje. Jeden z nich okamžite telefonicky kontaktoval linku 155. Operátorka chlapcov navigovala ako
majú postupovať. Mladíka uložili na lavičku v blízkej
autobusovej zastávke do stabilizovanej polohy a čakali
na príchod lekárov. Ich hrdinský čin neostal nepovšimnutý a v deň konania našej Výročnej členskej schô-

dze títo traja hasiči konkrétne Ľubomír Šuňavec ml,
Lukáš Porubän a Lukáš Golis, prevzali čestnú plaketu z
rúk štátneho tajomníka MV SR Ing. Rudolfa Urbanoviča. „Konali skutočne veľmi ľudsky i profesionálne. Keď som sa o tomto chvályhodnom čine dozvedel,
ani na moment som neváhal a rozhodol som sa oceniť
tento statočný čin mladých hasičov. Sú tým najlepším
príkladom a vzorom nielen pre svojich vrstovníkov.
Počas Silvestra bolo chladno, radšej ani nemyslieť na
to, ako by mladík, ktorý zrejme dostal záchvat a
odpadol, dopadol," vyjadril sa Rudolf Urbanovič,
štátny tajomník ministerstva vnútra SR.
12. januára 2019 pripravila Úo DPO SR v Liptovskom Mikuláši slávnostné zhrnutie a vyhodnotenie
roku 2018. Od skorých ranných hodín sme sa tejto akcie
zúčastnili aj my. Ani náš zbor nešiel domov naprázdno.
Asi najcennejšiu cenu, ktorú sme dostali na okresnej
úrovni bola cena za najaktívnejší kolektív mladých
hasičov za rok 2018 v okrese Liptovský Mikuláš. Túto
cenu dostali naši najmenší za svoje súťažné aktivity. Za
zmienku taktiež stojí aj ocenenie okrsku číslo 5, ktorého
sme súčasťou ako najaktívnejší okrsok v okrese
Liptovský Mikuláš. Náš zbor bol pozitívne hodnotený a
spomínaný pri všetkých kategóriách, ktoré sú dané.
Touto cestou ďakujem každému aktívnemu členovi,
ktorý prispel akoukoľvek formou k tomuto skvelému

výsledku. Pevne verím že aj v roku 2019 nepoľavíme a
budeme podávať samé dobré výkony. Ďakujem ešte raz.

Výjazdy našej jednotky
Vzhľadom na kalamitnú povahu mesiacov január a
február naša jednotka DHZo zasahovala v porovnaní s
minulými rokmi častejšie ako obvykle. Prvý výjazd sme
zaznamenali 16. januára, kedy sme vykonali technický
zásah na ZŠ s MŠ v našej obci, kde sme odstraňovali
nánosy snehu a ľadu zo strechy.

V ten istý deň sme tiež odstraňovali sneh z autobusových zastávok, nakoľko pod jeho ťarchou začalo
dochádzať k ich postupnému poškodzovaniu.

Spolu 11 hasičov z našej obce večer 22 januára
odstraňovalo sneh na chodníku od požiarnej zbrojnice
po celej dĺžke Hlavnej ulice. Za pomoci lopát a frézy
sme rozšírili chodník a odstránili sme sneh zo strechy
našej zbrojnice.
Bohu na slávu, ľuďom na pomoc, to je heslo, ktorého
sa držia kokavskí hasiči. 26 januára vyrazili do terénu a
upravovali železný most ponad rieku Belá. Spolu
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11 členov viac ako 2,5 hodiny čistili most od snehu a
ľadu pre bezpečný prejazd automobilov po tomto
moste.

tradíciu si zachováme aj do budúcna a na najbližšom
takomto stretnutí nás bude omnoho viac, keďže v zbore
máme spolu 22 žien.

Počas mesiaca január a február naša jednotka DHZ
zasahovala aj pri ďalších technických zásahoch v obci,
ako napríklad pri zatopenej ceste, vyčistení kanálov,
vyslobodenie zapadnutých nákladných áut a sprejazdnenie hlavnej cesty. Spolu sme absolvovali osem
technických výjazdov.
2. februára 2019 o 16:00 sa v Liptovskej izbe konala
VČS DHZ Liptovská Kokava.Viac ako 50 členov desiatka mladých hasičov a vzácni hostia bilancovali rok
2018.
Tohtoročnú súťažnú sezónu sme zahájili na netradičnej súťaži v Bobrovci. Naši najmenší sa umiestnili
na 10., 6., 4. a 3. mieste. Gratulujem a ďakujem im za
vzorné reprezentovanie hlavne zboru a obce na
okresných súťažiach.

Dňa 30. 03. 2019 o 09:36 hod nás kontaktoval
operačný dôstojník KOS HaZZ ZA s požiadavkou
uskutočnenia ostrého výjazdu k lesnému požiaru do
Hýb. O 10:12 hod jednotka vyrazila na miesto určenia
na dvoch hasičských autách, Tatra T 148 a Avia A 31
spolu v počte 8 zasahujúcich hasičov. Po príchode na
miesto udalosti sme sa prihlásili u veliteľa zásahu,
ktorý nás oboznámil so skutočnosťami a rozdelil nám
úlohy. Strojník na vozidle Tatra T 148 ostal pri vozidle a
kyvadlovou dopravou zabezpečil dovoz vody na
požiarisko z obce Hybe, kde bol určený zdroj vody v
objeme 6600 l. Ostatní hasiči za pomoci motýk, krompáčov, lopát a iných pomôcok hasili a prekopávali
požiarisko, podľa pokynov riadiaceho dôstojníka.
O 17:13 hod sme na pokyn veliteľa zásahu, zásah
ukončili a vrátili sme sa na základňu. Po ceste domov,
sme vozidlá dotankovali PHM a vodou a o 18:36 hod
sme ich zaparkovali na základni. Pripravili sa na možný
ďalší výjazd.

Tohto roku sme sa vrátili po kratšej prestávke k
tradícii oslavy dňa žien pri príležitosti sviatku MDŽ. V
Liptovskej izbe pri malom pohostení predseda zboru
zaželal ženám všetko dobré. Pevne verím, že túto

Dňa 10. 04. 2019 sa v sále kultúrneho domu konalo
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva s jediným bodom rokovania a to schválenie mimoriadnej
dotácie pre DHZo za účelom kúpy 9-miestneho
prepravného vozidla pre zbor.
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Dovolím si, Vážení občania, priložiť sem celé
znenie našej žiadosti, ktorú sme adresovali na obecný
úrad. V posledných dňoch sme boli v obci atakovaní od
určitých našich spoluobčanov, ktorí nemali vedomosť a
informácie o pôvode ﬁnančných prostriedkov na kúpu
tohto vozidla a tak sa šírili rôzne nepravdy, konšpiračné
teórie a iné nezmysly, ktoré v očiach ľudí očierňovali a v
niektorých prípadoch dokonca urážali našich členov. Na
sociálnych sieťach sme boli vystavení kritike, že sme
pahltní, nemáme dna, vyciciavame obecný rozpočet a
ďalšie iné, nepravdivé tvrdenia. Snažili sme sa danú
tému vysvetľovať, objasňovať, ale stále máme pocit, že
istá skupina obyvateľstva túto problematiku nepochopila, resp. nechce pochopiť. Preto som sa rozhodol
zverejniť našu žiadosť v plnom rozsahu, aby každý
občan vedel, že kúpou 9miestneho hasičského
prepravného vozidla obecná pokladňa neminula ani
cent. V žiadosti sa dočítate, že ﬁnančné prostriedky na
toto vozidlo, sme si zabezpečili vo vlastnej réžii,
brigádami a jednu časť odpredajom, už nám nepotrebnej
techniky v podobe hasičského vozidla Liaz. Chlapci,
ktorí chodili na tieto brigády si museli brať v prácach
dovolenky. Nebola to záležitosť jedného dvoch dní, ale
bola to záležitosť týždňov. Robili to ale z presvedčenia,
zarobiť si peniaze nie pre vlastnú potrebu, ale pre zbor,
de fakto pre obec. Veľa ľudí sa nás pýtalo, prečo práve
hasičskú verziu tohto auta. Aj to sa dočítate v žiadosti a
myslím, že sú to relevantné a hlavne ekonomické
dôvody, prečo hasičská verzia a nie civilná. Na obecnom
zastupiteľstve odznela otázka od občana, kto okrem
hasičov bude môcť využívať a užívať toto vozidlo a kto
bude o tom rozhodovať. My ako zbor sa nebránime, aby
toto auto keď to bude možné, poslúžilo aj iným zložkám
v obci. Samozrejme za istých, vopred dohodnutých
podmienok. Kto o tom rozhodne je myslím dané
funkciami v obci alebo v zbore. Hlavným veliteľom
DHZo je starosta, potom nasleduje predseda zboru a
veliteľ zboru. Toto sú ľudia, ktorí môžu dať povolenie
na jazdu takémuto vozidlu. Ďalšia podmienka je, aby pri
zapožičaní auta, toto šoféroval len vodič, ktorý je
členom DHZ a bol v DHZ na to určený. Primárne toto
auto bude využívať DHZ, či už na prepravu detí, dorastu

a mužov na súťaže. Prepravu zasahujúceho družstva na
výjazde. Prepravu členov DHZ pri rôznych akciách,
ktoré sú v našom kalendári. V žiadosti sa dočítate, že
auto bude doﬁnancované na splátky, keďže nemáme
ﬁnančné prostriedky na celé vozidlo. Situácia sa ale
zmenila a my sme sa rozhodli, že doplatok uhradíme
z nášho bežného účtu, ktorý máme vedený v banke a sú
na ňom ﬁnančné prostriedky buď z 2% alebo sú tam
preplatené náklady od DPO SR za výjazdy alebo sú tam
sponzorské príspevky. Tým pádom bude vozidlo v hodnote 9 000 € 100 % preﬁnancované z vlastných
prostriedkov hasičov bez účasti obecných ﬁnancií.
Týmto činom hasiči navýšia majetok obce o majetok
(vozidlo) vo výške 9 000 € keďže majiteľom vozidla na
technickom preukaze bude Obec Liptovská Kokava.
Možno málo z vás ani netuší, že DHZo každoročne
dostane od štátu ﬁnančnú pomoc vo výške 3000 € za
ktorú sa nakúpia rôzne pomôcky, materiál a iné, ktoré
ostávajú majetkom obce. Čiže opäť môžem konštatovať,
že DHZo každoročne navyšuje majetok obce o hmotný
materiál vo výške 3000 €. V minulom roku sme dostali
od MV SR a HaZZ nenávratnú dotáciu bezmála 30 000
€ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Minulý rok
sme dostali do výbavy protipovodňový vozík v hodnote
bezmála 15 000 € a tento rok očakávame, že nám MV
SR pridelí úplne nové zásahové vozidlo Iveco v hodnote
cez 115 000 €. Čiže podčiarknuté a zrátané, za posledné
dva roky sme ako DHZo zvýšili majetok obce o bezmála
175 000 € pri čerpaní dotácie z obecných peňazí vo
výške 8 400 €. Preto prosím aj takouto verejnou formou,
aby určité osoby v našej obci netvrdili, nepísali a
nevyjadrovali sa na rôznych sociálnych sieťach a fórach,
že DHZo v našej obci len vyciciava obecné peniaze, sme
v obci nepotrebná zložka a treba nás zrušiť. Náš zbor
tvorí 75 členná základňa. Máme 19 mladých hasičov
(Plameň) máme družstvo dorastu a družstvo mužov.
Uvítal som, že tento rok sa nám opäť podarilo dať
dokopy družstvo žien a do zboru vstúpili noví, mladí
členovia. Podotýkam ani jeden člen a funkcionár
nepoberáme plat, ani iné výhody. Už v názve našej
organizácie sa píše, dobrovoľná, čiže bez nároku na
akúkoľvek kompenzáciu.

Žiadosť o mimoriadnu dotáciu
pre DHZ Liptovská Kokava
na kúpu hasičského 9-miestneho prepravného vozidla
Vážené poslankyne, poslanci, pán starosta
Už dlhšiu dobu sa zaoberáme otázkou obnovy
nášho vozového parku. V roku 2017 sme dostali od MV
SR a HaZZ SR repasovanú Tatru 148, následne sme
predali hasičské auto LIAZ, čím sme pokryli našu
požiadavku vlastniť plnohodnotné cisternové vozidlo,

schopné ostrého výjazdu. Predané hasičské auto LIAZ
náš zbor dostal v roku 2008 pri príležitosti 80. výročia
založenie DHZ v Liptovskej Kokave, prevod od HaZZ
Liptovský Mikuláš bol bezodplatný, staré vozidlo bolo
nutné stále opravovať a udržiavať v prevádzkovom
stave, čo si za 9 rokov vyžadovalo množstvo odpracovaných hodín našich členov pri jeho údržbe. Auto
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obec predala za 2400 €, ﬁnančné prostriedky sú stále na
účte obecného úradu.
V rokoch 2017 a 2018 sa naši členovia zúčastnili v
rámci kondičných jázd viacerých brigád pri frézovaní
diaľnice v blízkom okolí, kde sme do zboru zarobili
ﬁnančnú výšku 5315 €, táto je tiež doteraz na účte obecného úradu a spolu s predajom hasičského auta LIAZ
predstavujeme čiastku 7715 €, ktorou zatiaľ členovia
DHZO Liptovská Kokava nemôžu disponovať.
Vzhľadom na zdôvodnenie našej žiadosti v ďalšom
texte Vás prosíme o prevod uvedenej sumy formou mimoriadnej dotácie na účet DHZ.
Z minulosti nám ostala naša dobrá Avia, ktorá nám
slúži primárne na prevoz osôb, či už na výjazd alebo na
súťaže.
Keďže náš zbor v súčasnosti vedie 15 mladých hasičov (Plameň) plus jedno súťažné družstvo mužov,
ktorí reprezentujú zbor a obec po celom Slovensku, prišli sme do štádia, kedy nám začína chýbať vozidlo na
prepravu osôb. Avia má v súčasnosti už cez 30 rokov. Je
dosť riskantná na prevoz našich najmenších po okrese.
Avia nedisponuje bezpečnostnými pásmi a tak naše deti
vystavujeme počas prevozu zraneniu a sám vodič tohto
vozidla sa vystavuje obrovskému riziku. Je v našom
prvoradom záujme, aby sme takéto skutočnosti čo najviac a najrýchlejšie eliminovali.
V posledných troch rokoch naše družstvo mužov
chodí súťažiť okrem našej domácej Liptovskej hasičskej ligy aj na iné súťaže. Minulý rok to bola Nočná Žilinská liga, ktorá sa odohrala v 10 tich mestách a obciach
v okolí Žiliny a Kysúc. Naše deti sa zúčastnili M SR
v Poprade. Tento rok sme sa prihlásili na Spišskú hasičskú ligu. Každoročne riešime problém s dopravou. Za
poslednú sezónu 2018 sme absolvovali viac ako 30 súťaží. Chlapci musia chodiť na svojich autách, musíme si
požičiavať prívesný vozík, je to nepraktické na prepravu
a trpí tým aj mašina a iné súčasti, ktoré potrebujeme
na súťaž.
Avia už pomaličky nebude spĺňať emisné limity, od
tých sme zatiaľ ako vozidlo zaradené do IZS oslobodený. Aj na STK sme už minulý rok mali problém.
Investovať do opravy sa nám pri výške dotácie na chod
zboru neoplatí.

Preto minulý rok skrsla myšlienka, zakúpiť 9 miestne transportné hasičské vozidlo, ktoré by nám
nahradilo dosluhujúcu Aviu. Keďže v krátkej dobe
očakávame nový prírastok do vozového parku v
podobe nového hasičského vozidla Iveco daily, ktoré je
6-mieste a bude nám slúžiť ako prvotné zásahové
vozidlo plus prepravné vozidlo spolu s prípadným 9miestnym vozidlom by sme kompletne pokryli našu
potrebu dopravy (15 osôb) či už na miesto zásahu, alebo
už spomínané súťaže a iné udalosti.

Prečo nie civilnú verziu ale hasičskú?
Hasičskú verziu 9-miestneho auta budeme mať zaradenú do IZS a z toho nám plynú nasledovné výhody
oproti civilnej verzii.
- preprava osôb na miesto zásahu nám bude preplatená HaZZ ( PHM )
- auto má právo prednosti jazdy v prípade presunu
členov na výjazd
- auto je oslobodené od diaľničných poplatkov
- oprava auta, náhradné diely môžeme kupovať a platiť z dotácie od MV SR
Veríme, že naše argumenty Vás presvedčia o nutnosti
takéto vozidlo urýchlene zakúpiť a našej žiadosti v plnom rozsahu vyhoviete a mimoriadnu dotáciu, ktorá
vzhľadom na uvedené fakty neovplyvní obecný rozpočet, nám vo výške 7715 € odsúhlasíte.
Ďakujeme
Richard Šopor, predseda DHZ L.Kokava
Pavel Margetaj, veliteľ DHZ
Členovia výboru DHZ Liptovská Kokava
Na záver by som chcel veľmi pekne a zo srdca
poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí nám sympatizujú, prajú a povzbudzujú nás v našom niekedy nie ľahkom poslaní. Ďakujem za milé slová povzbudenia, za
správy a odkazy, ktoré dostávame. Ďakujeme za prejavenú dôveru aj od poslancov a vedeniu našej obce, bez
nich by to nešlo. Nedáme sa zlomiť a vydržíme.
Vždy sa držíme a budem držať nášho hesla:

„ Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“
Keďže o pár dní tu máme sviatky jari, dovoľte mi,
milí občania popriať Vám krásne a radostné dni cez
veľkonočné sviatky a veľa životnej pohody v ďalších
dňoch.
Richard Šopor
predseda DHZ Liptovská Kokava
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Športová rubrika
Fit okienko- dnes motivuje Maťo
Zdravím, priatelia!
Tak zima nám ubehla ani nevieme ako. Je tu jar
a čoskoro leto. Nie všetci, ale niektorí z nás si určite
v zime dopriali viac fajného jedlíčka a možno sa až
tak nevenovali športu, ako sa venujú cez krásne letné
dni. Ja sa musím priznať, že som trošku zaostával, čo
sa týka pohybu v zime a preto sa opäť teším na letné
dni. A radím aj vám, letná večerná prechádzka, ešte
lepšie aj ranná robia pre vaše zdravie divy. Pravdaže,
ak prechádzka nestačí, odporúčam beh.
V lete sú moje najobľúbenejšie šprintové intervaly. Zahrejte sa 15-20 min. klusom a potom skúste
intervaly, kde pôjdete 20 sekúnd maximálny šprint a
40 sekúnd chôdzou. Toto zopakujete 10-krát na
začiatok. Časom môžete zvyšovať počet kôl, ale ja
by som skôr odporučil meniť čas šprintu, čiže
začnite 20 sekúnd šprint, 40 sekúnd pauza a
pokračujte 30/30, 40/30, 50/30 až po 1minúta šprint,
30 sekúnd pauza. Šprinty sú super spôsob ako
zlepšiť výkonnosť, funkciu srdca, spáliť posledný
tvrdohlavý tuk a udržať sa vo forme. Celkovo
odporúčam na stránkach našich aktualít vždy
interva-lový tréning. Tak sa teším s vami na leto,
vidíme sa v budúcom čísle.
Matúš Šuňavec (Šaťo)

Bartoš Ján, Glós Ján. V nedeľu sme uvideli pekné
výkony našich „starých pánov“, ktorí po dobrej hre
remizovali 1:1. Treba pripomenúť, že výkon našich
futbalistov poznačila tanečná zábava, kde naši „starí
páni“ pri dychovke priateľskom ovzduší stratili ťažko
získané sily, ktoré im na stretnutí chýbali. S rozlúčkou,
že sa o rok stretneme doma, sme uvedenú návštevu
ukončili.

• Stojaci zľava: Rúčka Ján, Rúčka Miloš, Porubän Miloš, Žiška Ján,
Rúčka Martin, Pozor Milan, Pros Jozef, Šuňavec Milan, Gajdoš
Jaroslav,
kľačiaci zľava: Šuňavec Stanislav, Fronko Ján, Bartek Daniel, Petrík
Miroslav, Palaj Vladimír

Z histórie
kokavského futbalu
V dnešných Kokavských aktualitách by som Vám
chcel priblížiť históriu rokov “Družby“ kokavského
futbalu s obcou s podobným názvom Kokava nad
Rimavicou. Ako, už bolo spomínané v minulých číslach
novín “Družba“ obcí sa začala v rokoch 1973 až 1985.
Bola na tú dobu veľmi veľká a srdečná z oboch strán. Aj
keď obec Kokava nad Rimavicou mala v tej dobe 3700
obyvateľov, my sme mali o polovicu menej, to však nevadilo priateľstvu a družbe oboch obcí. Tak ako som už
spomínal začiatky družby našich obcí, teraz chcem pripomenúť aj futbalové stretnutia.
V dňoch 5 a 6 júla 1980 sme sa zúčastnili zájazdu do
našej družobnej obce, okrem prvého mužstva tam
cestovali aj starí páni, aby si tiež zmerali sily so svojimi
rovesníkmi. Diváci si prišli na svoje. V prvom stretnutí v
sobotu zvíťazilo naše prvé mužstvo 4:1, zaslúžene po
skvelom výkone. O góly sa podelili Porubän Miloš,

• Námestie v Kokave nad Rimavicou – rozlúčka, zľava Knapík Jozef –
vodič autobusu, Rúčka Martin, Šuniar Ján – predseda TJ, Malata
Ján – predseda TJ, Petrík Miroslav, Tarageľ Ján, Nudzíková Magdaléna s manželom, Pozor Milan, Gajdošová Anna, Pozor Ľubo, Palaj
Vlado, Majerčík Ján,

Ján Malata
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Vážení športoví priatelia
Ani sme sa nenazdali a už je tu znova jar. Po zimnom
oddychovom období sa otvoria brány na futbalových
ihriskách, kde nás čaká odvetná časť majstrovských
futbalových súťaží ročníka 2018/2019. My futbalisti
sme však ani počas zimných mesiacov nezaháľali. Od
januára sme absolvovali zimnú prípravu, aby sme boli
dobre pripravení na jarnú časť. Okrem tréningov na
umelej tráve v Liptovskom Mikuláši sme odohrali aj
6 prípravných zápasov. Postupne sme si zmerali sily s
mužstvami: Palúdzka 1:1, Nitra 3:1, L. Ján 3:3,
Demänová 2:3, Revúca 9:0 a L. Sliače 3:4. Bola to
dobrá príprava, ktorá nám ukázala naše dobré ale aj
slabšie miesta na ktorých nám treba popracovať.
Môžem skonštatovať, že tréningová morálka bola

Niečo pre gazdinky
ŠŤAVNATÉ BRAVČOVÉ KARÉ
S KROKETAMI A HLIVOVOU
OMÁČKOU
INGREDIENCIE
1kg bravčové karé,
1 kg zemiakov,
2 cibule, pokrájané na jemno,
200 g hlivy ustricovej,
500 ml smotany na šľahanie,
soľ,
korenie,
3 vajíčka,
strúhanka,
olej,
maslo.
POSTUP
Mäso z karé si umyjeme a nakrájame na rezne,
osolíme, okoreníme a prudko opečieme na panvici.
Prudké opečenie je dôležité, aby sa mäso uzavrelo a
ostalo mäkké a šťavnaté. Potom dáme na 20 minút
dopiecť do rúry pri 180 °C a trochu podlejeme s
výpekom a vodou. Medzitým si pripravíme zemiakové krokety. Uvarené zemiaky nastrúhame na
jemno, osolíme, pridáme vajíčko a trochu strúhanky.
Premiešame a vytvárame šúľky, ktoré potom obalíme
vo vajíčku, strúhanke a vyprážame.
Hlivu pokrájame a opražíme na masle s cibuľkou,
rozmiešame a pridáme smotanu.
Osolíme a okoreníme podľa chuti.
Dobrú chuť!
R.r.

vzhľadom k pracovným povinnostiam veľmi dobrá.
Teší nás, že chlapci sa chcú zdokonaľovať a reprezentovať našu obec hoci nie sú jej odchovancami.
Všetko však ukážu až majstrovské zápasy.
Dúfajme, že sme dobre pripravení a budeme vám
prinášať radosť. Verím, že aj vy, fanúšikovia, nám
budete fandiť a vytvárať domáce prostredie, tak ako to
bolo doteraz. Káder mužstva ostal nezmenený s jesennou časťou. Prajem si, aby sa nám vyhýbali zranenia
a v každom zápase sme nastupovali v čo najsilnejšom
zložení.
Na záver môjho príspevku Vás chcem všetkých
pozvať na naše zápasy, aby hráči cítili podporu a že
spolu tvoríme jednu veľkú futbalovú rodinu.
Libor Porubän

Dobrá rada
Zázračná hliva
Ak bývate často chorí, určite zaraďte do svojho
jedálnička jedlá z hlivy ustricovej. Okrem toho, že sa dá
použiť mnohorakými spôsobmi, je veľmi chutná, má
nízku energetickú hodnotu (čiže je vhodná aj pri
chudnutí) a najmä je zdravá. Je cenená najmä pre látku
betaglukán, ktorý nezničíte varením, ani smažením.
Betaglukán zvyšuje odolnosť proti baktériám a
vírusom, pomáha telu bojovať proti rakovine, regeneruje tkanivá a celkovo posilňuje organizmus. Najviac
tejto látky sa nachádza v stopke.
Je prírodný zdroj celého radu vitamínov B, D, C,
K, proteínov, obsahuje stopové prvky chrómu, medi,
železa, jódu, sodíka, selénu a zinku.
Pomáha uvoľňovať usadené škodliviny, podporuje
peristaltiku čriev a vylučovanie.
Stimuluje imunitu, pôsobí antibakteriálne, antiviroticky a protizápalovo, spomaľuje proces starnutia,
znižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi, priaznivo
pôsobí kožných a kĺbových ochoreniach a kŕčových
žilách, zlepšuje činnosť obličiek a pečene, zlepšuje
metabolizmus, zabezpečuje regenarúciu buniek a tým
spomaľuje proces starnutia, tlmí vedľajšie účinky
chemoterapie.
Zdroj internet

Zrnko múdrosti
„Najväčším umením je v šťastí nestratiť rozvahu
a v nešťastí pokoj.“
Victor Hugo
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Poďakovanie Redakčnej rade
Vážený pán starosta, milé dámy,
Ako býva zvykom poželať si do Nového roka
hodne zdravia, šťastia a porozumenia. Aj keď nám už
prešiel mesiac január, prijmite od nás srdečné, úprimné
želanie, aby sa Vám v tomto roku 2019 naďalej darilo
vo vašej náročnej práci.
Veľmi srdečne a úprimne Vám ďakujem, že na nás
myslíte, keď nám pravidelne posielate Kokavské
aktuality. K aktualitám treba poďakovať celej Redak-

čnej rade, že výstižne informujú občanov, slovom aj
obrazom o dianí v obci. Okrem mnohých informácií
trochu som závidela účastníkom horskej túry na
Kasprov vrch. Sama, by som sa tam chcela ešte pozrieť, kde som ako dievča bola s mojím otcom, ktorý
tam bačoval. Možno, že budem rozmýšľať vyviesť sa s
lanovkou z Poľska do Zakopaného. V prílohe Vám
posielam tradične kalendár.
Nech sa Vám naďalej darí, to Vám želá
Margita Kucháriková s manželom.
(uverejňujeme v plnom znení)
Redakčná rada ďakuje za úprimné slová.

OÚ OZNAMUJE
Vážení občania,
sme lekáreň, ktorá je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku už 23 rokov a s
mnohými sa poznáme.
Chceme Vás osloviť s možnosťou zabezpečenia
liekov a zdravotníckych pomôcok pre Vašu potrebu.
Zjednodušiť a skrátiť dobu výdaja liekov s doručením
priamo do obce, kde si lieky budete môcť osobne,
alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov
vyzdvihnúť.
Lieky budeme vydávať v piatok o 11.00 hod. na
obecnom úrade.
Je potrebné, aby ste od pondelka do stredy
doručili obálky so zoznamom liekov na obecný
úrad a v piatok o 11.00 hod. si ich prišli vyzdvihnúť.
So svojimi požiadavkami a otázkami sa môžeme
obrátiť priamo na lekáreň, alebo na pani Šuňavcovú.
Na spoluprácu sa teší Lekáreň na Hradnej Liptovský Hrádok.

Obec Liptovská Kokava
žiada všetkých občanov,
aby v priebehu najbližších mesiacov
zasielali na obecný úrad svoje podnety na nové
investičné akcie, ktoré by mohli byť zaradené do
rozpočtu na rok 2020.
V roku 2019
budú realizované nasledovné stavby:
• výmena okien, dverí spolu so zateplením kultúrneho
domu,
• rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,
• nové oplotenie areálu základnej školy,
• nová dlažba na galérii v dome smútku,
• drobné opravy dlažieb schodov a balkónov obecných bytoviek,
• rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd.
Prosíme občanov, aby svoje návrhy na obecný
úrad zasielali písomnou formou.
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V našej obci sa našiel starší bicykel,
majiteľ si ho môže vyzdvihnúť
na obecnom úrade.
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