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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Roľnícke družstvo
- Urbariát
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Školské okienko
- ZO SZPB
- ZO JDS Liptovská Kokava
- Fotogaléria z Kokavského jarmoku
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Športová rubrika
- Voľby do orgánov samosprávy obce
- Oznamy

• Hasičský sprievod počas osláv 90. výročia založenia DHZ

Z činnosti obecného úradu a z rokovania obecného zastupiteľstva
Júl
- povodeň na Belej, v dôsledku intenzívneho dažďa dňa
19. júla 2018 došlo k zvýšeniu hladiny vodného toku
Belá na III.SPA, došlo k naplaveniu podmytých
stromov na mostné teleso v lokalite Kokavský most
(smer Podbanské – Hrdovo), čo spôsobilo upchatie
vodného toku a došlo k poškodeniu mostného telesa.
Ďalej došlo k vybreženiu vody na cestu III. triedy
medzi obcou Liptovská Kokava a Pribylina, ktorá
musela byť dva krát uzavretá kvôli podmytiu cesty.
Počas vzniku povodňovej situácie bola aktivovaná
povodňová komisia obce, vykonávaná hliadková
činnosť a opatrenia na uvoľňovanie prietoku vo vodnom

• Oprava cesty do Pribyliny

toku. Z uvedeného dôvodu bol starostom obce Ing.
Júliusom Porubänom vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity (SPA) o 08:00 hod. Po stabilizovaní povodňovej situácie bol dňa 19. júla 2018 k 15:00 hod. odvolaný III. SPA a následne vyhlásený II. SPA. Od
vyhlásenia III. SPA až do odvolania II. SPA prebiehal
výkon záchranných povodňových prác a povodňových
zabezpečovacích prác. Počas II. SPA Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany
vykonal zabezpečovacie práce na toku Belá, II. SPA bol
odvolaný 21.9.2018 o 14.00 hod.
V súčasnosti prebieha súpis škôd na majetku našich
občanov a Pozemkového spoločenstva bývalých
urbarialistov obce Liptovská Kokava.

• Poškodený Kokavský most
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- účasť na Hasičskom dni v skanzene, ktorý bol spojený
so súťažou „O richtársku palicu“, túto tretí krát získal
náš starosta vďaka mladým hasičom, ktorí v súťaži
dosiahli najlepší čas
- účasť starostu na sneme združenia Čistý Liptov, ktoré
našej obci odváža triedený odpad. Na sneme bolo konštatované, že mnohé obce majú v kontajneroch na
separovaný zber aj odpad, ktorý tam nepatrí. Naša
obec nie je výnimkou, pri kontajneroch pravidelne
nachádzame napr. detské plienky a rôzny iný komunálny odpad. Preto žiadame našich občanov, aby do
týchto kontajnerov vysýpali len odpad, ktorý tam patrí
– papier, sklo a plasty (plastové fľaše je nutné stlačiť,
aby sa kontajnery tak rýchlo nezaplnili). Uvedený
odpad však nevysýpajte do košov pri autobusových
zastávkach !
- projektové práce profesií statika, požiarna ochrana,
vodoinštalácia a elektroinštalácia na nadstavbe
hasičskej zbrojnice
- prieskum trhu a výber uchádzača na predmet zákazky
„Dodávka a montáž bezpečnostného kamerového
systému v obci Liptovská Kokava“, najvýhodnejšiu
cenu pre obec predložila ﬁrma DELTECH a.s.
Liptovský Mikuláš

doručia účastníci stretnutia písomne na zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Po prerokovaní doručených
žiadostí PSBU, Roľníckeho družstva a PZ Machy
v súvislosti s osadením zákazových dopravných
značiek poslanci obecného zastupiteľstva vzniesli
rôzne konkrétne otázky, ktoré sa týkali najmä prípadného obmedzenia prístupu občanov Liptovskej
Kokavy k svojim pozemkom v extraviláne obce na
motorových vozidlách. Konečné riešenie v súvislosti
s dopravnými značkami na účelových komunikáciách v našom katastri bude prijaté na októbrovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
- organizovanie osláv 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Kokava, ktoré boli
spojené s III. ročníkom Memoriálu Jaroslava Majera
st. (hasičská súťaž) III. ročníkom Kokavského jarmoku. Na oslavách sa okrem iných hostí zúčastnili aj
štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič, primátori Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku Ján Blcháč a Branislav
Tréger, starostovia okolitých obcí, riaditeľka Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš Eva
Krajčiová, delegácie hasičov z Českej a Poľskej republiky a hlavne zaslúžilí členovia nášho DHZ Štefan
Vrbičan a Ervín Bartoš.

• Štefan Vrbičan

• Montáž bezpečnostných kamier na budovu kultúrneho domu

August
- stretnutie zástupcov obce, PSBU, Roľníckeho družstva, Poľovného združenia Machy a prevádzkovateľa
salaša Dušana Harmana na obecnom úrade, kde boli
prerokované možnosti osadenia zákazových dopravných značiek do rôznych lokalít katastrálneho územia
Liptovská Kokava tak, aby neboli v rozpore s príslušnými zákonmi o cestnej doprave a o ochrane prírody
a krajiny. Na stretnutí, ktoré zvolal starosta obce, bolo
dohodnuté, že požiadavky na osadenie týchto značiek

• Ervín Bartoš
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- účasť na oslavách 74. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania na ktorých sa
zúčastnil starosta obce spolu s členmi Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov na Partizánskej lúke na Podbanskom

- vypracovanie geometrického plánu v súvislosti s bezplatným prevodom majetku štátu pod Obec Liptovská
Kokava. Jedná sa o cestu od futbalového ihriska do lokality Pod brehom – mlyn Harman, ktorá je od roku
1994 vo vlastníctve Slovenskej republiky (do vlastníctva SR prešla na základe vykonaných pozemkových úprav v našej obci). Bezplatný prevod majetku
štátu pre obec je možný len vtedy, keď je komunikácia
v schválenom územnom pláne obce vedená ako
verejnoprospešná stavba, keď na uvedenú parcelu nie
sú žiadne reštitučné nároky a keď obec dá vypracovať
geometrický plán. Ten je v súčasnosti na overení na
Katastrálnom úrade Liptovský Mikuláš, po jeho
schválení môže obec požiadať Slovenský pozemkový
fond (správca majetku Slovenskej republiky) o prevod
uvedeného majetku. V súčasnosti nie je plánovaná
žiadna oprava uvedenej cesty zo strany štátu ani obce.

September
- oznámenie o pridelení nenávratného ﬁnančného príspevku vo výške 100 000 € z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na rekonštrukciu kultúrneho

domu, ktorá bude spočívať vo výmene všetkých okien
a dverí na obvodovom plášti budovy a v jej kompletnom zateplení. Projekt na rekonštrukciu bol vypracovaný už v roku 2014, po zrušení výzvy na podporu
investícií súvisiacich s úsporou energie v roku 2016 zo
strany Ministerstva pôdohospodárstva sme vlani opakovane podali žiadosť a boli sme úspešní. Uvedenú rekonštrukciu bude realizovať ﬁrma PROSPECT s.r.o.
Nové Zámky, ktorá zákazku úspešne vysúťažila vo
verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania. Rekonštrukčné práce budú prevedené na jar budúceho roka 2019.
- stretnutie s jazdcami na terénnych motocykloch, starosta obce Ing. Július Porubän upozornil prítomných
motorkárov na dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý stanovuje aj možnosť pohybu
motorových vozidiel vo voľnej prírode. Kataster obce
Liptovská Kokava je zaradený do II. stupňa ochrany
prírody, nachádza sa v ochrannom pásme Tatranského
národného parku, kde nie je dovolený pohyb motorových vozidiel mimo účelových komunikácií.
- informácia o aktuálnom stave mosta cez Belú, o ktorú
sme opätovne žiadali Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorá cestu do Pribyliny a uvedený
most spravuje. Bolo nám oznámené, že poslanci ŽSK
na svojom najbližšom zasadnutí budú schvaľovať
okrem iného aj investičný plán rekonštrukcií komunikácií II. a III. Triedy a opravy mostov na nich, náš
most v pláne do roku 2021 nie je zaradený. V prípade
že by obec získala ﬁnančné zdroje na jeho opravu od
iných podnikateľských subjektov, oprava by so
súhlasom ŽSK bola možná.
- schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Liptovská
Kokava za školský rok 2017/2018 a schválenie Správy
o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku
2017/2018

Roľnícke družstvo
Obilniny sme pestovali na výmere 177,8 ha a priemerná úroda bola 32,4 q/ha. Pre porovnanie v roku 2017
dosiahli obilniny výnos 48,9 q/ha. Najväčší vplyv na výške úrody malo slabé odnožovanie ozimín v jeseni a tým
riedke porasty na jar a nedostatok zrážok keď ich obilniny
najviac vyžadovali.
Rok 2018 bol veľmi dobrý pre krmoviny. Siate
porasty ďatelinotráv sme kosili tri krát a výbornú úrodu
dosiahla aj kukurica na siláž s priemerom 380 q/ha.
Zber objemových krmovín sme vykonávali novozakúpenou rezačkou Class 850. V mesiaci júl sme realizovali výmenu rozvodov vody v areáli družstva. Bolo
vymenené potrubie od studne ku každému ustajňovaciemu objektu v úseku od cesty cez družstvo k pasienkom
na Mlynároviskách.

Ing. Jaroslav Staroň,
predseda družstva
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Urbariát
Vážení podielnici, občania.
V jednej zo svojich pesničiek Paľo Hammel spieva
– „Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly
a nie tak zradne rýchlo“. Čas detstva, kto by sa tam
nechcel vrátiť? Ubehlo to, ako lusknutie prstami. Chodili sme sa kúpať na Belú, chytať raky na Dovalovec,
alebo na „griby“.
Hríby. Na tie som chodil hádam najradšej. Buď
s rodičmi, starými rodičmi, či kamarátmi. Ten pocit, keď
som v tráve, machu či ihličí vzhliadol hnedý klobúčik
„dubáka“, ten pocit radosti bol hádam silnejší ako
vianočné darčeky pod stromčekom – aspoň pre mňa.
Obľúbenými hríbovými „destináciami“ boli „Vlčia
jama, Badzgoň, Vlková, Strýčkovo. Všetko v blízkosti
Kokavy, kde sa dalo dostať pešo, nanajvýš na bicykli.
Ráno sa išlo zavčasu, ešte za brieždenia. Samozrejmosťou boli gumáky, lebo bola ešte rosa. V lese bolo
príjemne chladno. Čižmy sa leskli od vlhkej trávy ako
„naboxované“. A hlavne - bolo ticho, okrem spevu vtákov, lebo tie vstávajú zavčasu. Niekto by mohol
namietať – a čo, okrem teba už nikto nechodil na hríby ?
Ale áno. Vždy sme stretli susedov, či vzdialenejších
susedov z Kokavy, navzájom sa pozdravili a zhodnotili
„úlovky“. Ale akosi sme sa v tom lese stratili – rozpŕchli.
Vždy som mal pocit, ako by som mal časť lesa len pre
seba a hríby, ktoré tam rástli, rástli len pre mňa. Aj
samotný les pôsobil akoby panensky – nedotknuto.
Stromy boli zelené a pod nimi okrem života, ktorý do
lesa patrí, už nič naviac!
Posledné roky už na hríby chodím nerád. Prehovorí
ma len manželka, alebo hubárska hrdosť, že by bolo
hanbou nenájsť počas roka ani jedného hríba smrekového. A niekedy si splním „povinnosť“ nájsť aspoň
jedného hríba pri plnení pracovných povinností. Ale skôr
pre mňa platí, že „obuvník chodí bosý“ : ). A prečo som
z časti zanevrel na „hríbovačku“? Keď nemáte z nejakej
činnosti, či koníčka radosť - z rôznych príčin, treba takú
činnosť zanechať, alebo ju obmedziť a venovať sa
niečomu, čo vás napĺňa. Pre mňa je to horský bicykel
a fotoaparát a samozrejme rodina. Ísť na hríby v posledných rokoch je pre mňa stres. Tiež chodím, ako „správny
hubár“ na aute. Keď prídem na „miesto činu“, pomaly
nieto kde zaparkovať a už vtedy mám chuť otočiť sa a ísť
domov. Manželka ma ukľudní, že „hlavné je sa prejsť po
lese“ (pre mňa – zasa v robote: ) a tak ideme. Po poľnej
hrboľatej ceste k lesu prechádzame ešte okolo pár „tereniakov“ a zo dva sú zapikované priamo medzi stromami.
A to mám byť kľudný. A keď vchádzam medzi stromy –
do lesa, cítim sa ako na smetisku. Zbytky všakovakých
výrobkov od výrobcov hádam z celého sveta. Pýtam sa
sám seba. Kde som to, v lese či na jarmoku ? A to nie je
všetko. Namiesto spevu vtákov - hlasná vrava, ba priam

krik a to niekedy aj inojazyčný. Chodníky ako po
Václaváku – všetko zdepsené a huby „nevhodné“ na
konzumáciu za trest rozkopané. Po hodine a pár
nájdených hríboch sa vzdáva aj manželka a vraciame sa
domov. Les je ako po vojne. Nie dosť, že ho ničí lykožrút (ale ten je aspoň súčasťou lesa).

Ľudia sú dnes - žiadalo by sa povedať, ako zver – ale tá
les neničí, je jeho súčasťou, ľudia sú dnes ako ..., neviem
k čomu nás prirovnať. Keď zbierame hríby, nestačí 10 –
15 ks, na sociálnych sieťach sa treba pochváliť, že som
našiel „plný kufor auta a ešte som sa vrátil a samozrejme
foto – nech mi závidia. Čučoriedky – päť litrov – na
smiech. 40 litrov a o rok zasa. Pýtam sa koľko je pre nás
ľudí dosť? Chamtivci hovoria, že dosť nie je nikdy dosť!
A tak to aj vyzerá v lese po hubároch a všade v prírode
po nás ľuďoch. Na aute sa treba dostať všade – do lesa
priamo medzi stromy - najlepšie zbierať hríby z auta.
Bolo by pekné vrátiť do „času malín“, alebo aspoň
byť kultúrnejší, nech les slúži každému s mierou.
A preto si pripomeňme „Pozdrav“ pre naše lesy od
P. O. Hviezdoslava:
Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán, ...
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava
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Dobrovoľný hasičský zbor
K vzácnemu výročiu sme dostali
pekný dar:
Protipovodňový vozík
Štátny tajomník ministerstva vnútra SR
Rudolf Urbanovič odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru v našej obci protipovodňový vozík. Stalo sa tak počas osláv
90. výročia založenia zboru, ktoré sme si
pripomenuli v sobotu 11. augusta 2018.
Významný deň sa v našej obci pod
majestátnym Kriváňom začal slávnostnou
členskou schôdzou. Jej súčasťou bolo
odovzdávanie viacerých ocenení. Jedno z
nich v mene rezortu vnútra odovzdal štátny
tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič
predsedovi DHZ v Liptovskej Kokave Richardovi
Šoporovi. Štátny tajomník prevzal od predsedu DHZ
tiež pamätnú plaketu pre ministerku vnútra SR Denisu
Sakovú, ktorá sa z účasti na oslavách pre pracovné
povinnosti ospravedlnila. DHZ v Liptovskej Kokave má
už 10-ročnú spoluprácu s kolegami hasičmi z českých
Ludgeřovic, predsedovia oboch zborov jej ďalšie trvanie
spečatili podpisom novej zmluvy.
„Je priam nevyčísliteľné, koľko práce sa za 90 rokov
fungovania zboru vykonalo a čo všetko sa vďaka dobrovoľným hasičom podarilo urobiť nielen v Liptovskej Kokave, ale i v širokom okolí. Dobrovoľní hasiči
vždy dokázali zachovať základné hodnoty svojej ľudskej činnosti. Prajem si, aby sme všetci boli nápomocní
tým, ktorí nás zachraňujú. Chcem vás ubezpečiť, že obec
sa bude snažiť i naďalej vytvárať vám čo najlepšie podmienky. Úprimne ďakujem za všetkých našich občanov.
Jeden môj kamarát hovorí: Neďakuj, ale pamätaj. Ja
pamätám,“ vyslovil sa starosta Liptovskej Kokavy Július Porubän.
Riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová
vyslovila veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave osláv podieľali. Označila ich za výborne pripravené. „Liptovská Kokava prináša hasičskému svetu
úžasné osobnosti. Nehovorím len o chlapoch, ktorí sú
mojimi kolegami, ale spomenúť musím i pána Vrbičana,
s ktorým sme spolupracovali na hasičských nedeliach,
ktoré mali celoslovenský cveng. Dlho som sa nevedela
vyrovnať s úmrtím vášho dlhoročného predsedu Jara
Majera, ktorý nám všetkým veľmi chýba. Nielen memoriál, ktorý pripravujete na jeho počesť, ale i to, ako
pracujete ďalej, je to najviac, čo by si mohol želať. Za to
vám veľmi pekne ďakujem.“ Pozvanie na oslavy prijal aj
Slavko Hreha, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku.

Po slávnostnej členskej schôdzi a slávnostnom sprievode obcou pokračoval program na futbalovom ihrisku.
Ako sme už písali v úvode, štátny tajomník rezortu
vnútra odovzdal dobrovoľným hasičom protipovodňový vozík. Financie na kúpu protipovodňových vozíkov boli získané v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je ﬁnancovaný z Kohézneho
fondu prostredníctvom Operačného programu Životné
prostredie. Ministerstvo vnútra SR na projekte taktiež
ﬁnančne participuje.
Víťazom tretieho ročníka Memoriálu Jaroslava Majera staršieho (súťažilo sa v požiarnom útoku) sa stal
tím Partizánskej Ľupče, druhí boli dobrovoľní hasiči
z Oravskej Poruby pred celkom z Bešeňovej. Tím
Polomky zvíťazil v ženskej kategórii, druhé miesto
patrilo Drábsku.

• Naši hasiči

V septembri sme spoločne s tajomníčkou zboru
Ľubicou Šuňavcovou a so starostom obce Ing. Júliusom
Porubänom navštívili nášho člena, pána Milana
Chovana, ktorý v tomto roku oslávil 40 rokov v členstva
zbore dobrovoľných hasičov v našej obci. Pri tejto
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príležitosti sme mu odovzdali Stužku za vernosť
40 rokov. Bolo to milé stretnutie, na ktorom si pán
Chovan zaspomínal na svoje aktívne časy v zbore.
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výjazdu našej jednotky na štátnu cestu číslo 2358 medzi
Dovalovom a Liptovskou Kokavou, kde pre nadmerné
meteorologické zrážky sa voda zliala z okolitých polí
na cestu a na 4 miestach cestu zaplavila. Pri príchode na
mieste udalosti sa nachádzal pracovník Správy ciest
ŽSK, pobočka Liptovský Hrádok. Najviac postihnuté
miesto, kde bol na ceste nános bahna a zeme spolu s
kameňmi do výšky cca 40 cm sme lopatami toto odhádzali a následne dvoma vysokými prúdmi „C“ cestu
očistili vodou. Uvoľnili sme stojatú vodu, ktorá následne odtiekla. Takto sme postupovali na všetky štyri
zasiahnuté miesta. Po ukončení sme si boli doplniť vodu v mestskej časti Dovalovo a ešte sme celý úsek
očistili kropiacou rampou. Za pomoci pracovníka SSC
sme na miesta umiestnili navádzacie kužele.Po
prekontrolovaní celého úseku cesty 2358 sme sa vrátili
na základňu.

Ako sme súťažili a reprezentovali obec
a zbor:
Zo zásahovej činnosti nášho zboru:
21. 08. 2018 jednotka zasahovala na našom
Roľníckom družstve, kde začal horieť kontajner na
odpar a od neho následne aj okolitá slama. Rýchlym
zásahom sa predišlo obrovským škodám na majetku
družstva.
13. 09. 2018 sme dostali telefonickú správu od
starostu obce Ing. Júliusa Porubäna, že v katastri obce
Liptovská Kokava konkrétne na poli pri futbalovom
ihrisku horí pravdepodobne odpad na viacerých
miestach, ktorého dym sa šíri do obce. Po príjazde na
miesto udalosti, kde nás čakal starosta, sme rýchlym
prúdom uhasili tri ohniská, ktoré horeli a dymili. Po
prekontrolovaní zhoreniska a následným dohasením,
sme sa vrátili na základňu.

• Dym z vlhkej zeliny ohrozoval zdravie občanov blízkych domácností
niekoľko dní

Dňa 14. 09. 2018 nás kontaktoval operačný dôstojník KOS HaZZ Žilina s požiadavkou vykonania ostrého

Rok 2018 je slávnostným rokom pre náš zbor
nielen pre 90. výročie založenia nášho zboru, ale zároveň v tomto roku sme si pripomenuli aj 10. výročie
podpisu zmluvy o medzinárodnej partnerskej spolupráci s SDH Ludgeřovice. Spolupráca začala na
oslavách 80.výročia, kedy vtedajší predseda Jaroslav
Majer podpísal spoločne so starostom SDH Ludgeřovice Josefom Pudichom túto zmluvu.
Desaťročie ubehlo rýchlo. Počas týchto rokov sa
naše zbory navštevovali priemerne tri krát za rok na
rôznych spoločných udalostiach. Po dohode výboru
SDH Ludgeřovice a výboru DHZ Liptovská Kokava
sme sa zhodli v tom, že túto spoluprácu podpíšeme aj na
ďalšie obdobie ďalších desiatich rokov. Slávnostný akt
podpisu sme si zvolili na našej slávnosti 11. augusta
2018 v sále kultúrneho domu, kde som zmluvu za náš
zbor podpísal. Veľmi ma teší, že takáto spolupráca
medzi nami funguje. Delia nás síce početné kilometre,
ale napriek tomu si vieme nájsť čas na osobné stretnutia, či už u nás, alebo u nich. Pri tejto príležitosti, sme
navrhli udeliť Medailu za medzinárodnú spoluprácu
III. a II. stupňa šiestim členom SDH Ludgeřovice.
Začiatkom septembra v dňoch 1. a 2. septembra
sme sa pri tejto príležitosti zúčastnili v Ludgeřoviciach
slávnosti, kde si naši priatelia okrem nás pripomínali aj
10.výročie podpisu zmluvy o medzinárodnej spolupráci s OSP Turzyczka v Poľsku. Zástupcovia všetkých troch zborov mali v sobotu svojich zástupcov na
tradičnej súťaži „Železný hasič“, v nedeľu ráno sme sa
zúčastnili na spoločnej bohoslužbe v miestnom kostole.
Hasičská slávnosť pokračovala v miestnom Obecnom
dome, kde piati naši členovia dostali Medailu za
medzinárodnú spoluprácu III. a II. stupňa.
Pevne verím, že naša spolupráca bude pokračovať
aj naďalej v takej miere, ako do teraz.
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• Našu obec reprezentovali Ivan Belluš (vľavo) a Ján Glos

Súťaž pod názvom "Hasičská 60- tká", sa konala
23. 09. 2018 v Liptovskom Hrádku. Za náš zbor prvé
miesto Maťka Taragelová a druhé miesto Jakub Glos.
Jesenno-branno športový deň mladých hasičov a
naši najmenší a najmladší hasiči. Domov sme si priniesli
krásne druhé a štvrté miesto.

Dňa 28. 9. 2018 sa konal 17. ročník nočnej hasičskej súťaže v požiarnom útoku a zároveň aj ukončenie
OHL Liptova tradične na námestí v Liptovskom Mikuláši. Náš zbor OHL minulý rok historicky vyhral prvé
miesto, tento rok sa nám prvenstvo nepodarilo obhájiť
a skončili sme aj tak na krásnom druhom mieste.
Chlapcom touto cestou gratulujem.
Richard Šopor, predseda DHZ

Školské okienko
Aké športové aktivity zorganizovala
naša škola?

Naši žiaci športujú
– Európsky týždeň športu
Európsky týždeň športu (ETŠ) je mladá iniciatíva
Európskej komisie, ktorá odštartovala svoju históriu v
roku 2015. V minulom roku sa pod hlavičkou konalo
viac ako 37-tisíc podujatí v 32 krajinách Európy, na
ktorých sa aktívne zúčastnilo viac ako 14 miliónov obyvateľov. Na Slovensku bolo evidovaných 598 podujatí
s celkovým počtom 155-tisíc účastníkov.
Národné športové centrum (NŠC) bolo menované
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
národným koordinátorom Európskeho týždňa športu aj
pre rok 2018. Úlohou NŠC je koordinovať aktivity v
mesiaci september s cieľom motivovať slovenskú
verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach
ako aj iných pohybových aktivitách a tým viesť
obyvateľov k zdravému životnému štýlu..
V tejto súvislosti boli oslovené všetky školy na
Slovensku s výzvou opäť sa aktívne zapojiť do
Európskeho týždňa športu jednoduchou formou
zorganizovania športového podujatia pre svojich žiakov
a učiteľov v termíne od 23. do 30. septembra 2018 s tým,
že v rámci celoeurópskej kampane evidujú všetky
pohybové aktivity v termíne 1.9. - 15.10.2018. Podujatia
je potrebné zaregistrovať cez internetovú stránku
www.tyzdensportu.sk.

•

3. ročník cezpoľného behu
V rámci ETŠ/ Európskeho týždňa športu sme
zorganizovali už 3. ročník cezpoľného behu. Žiaci
boli rozdelení do družstiev. Na štyroch stanovištiach plnili úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky.
Určovali svetové strany, poznávali rastliny a blízke
kopce. Posledná úloha bola venovaná ochrane prírody. Slnečné počasie a nádherné prostredie
podporili športové výkony našich žiakov.
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Turistickú vychádzku – Vysoké Tatry – Hrebienok
Na turistickú vychádzku sme využili posledný
slnečný jesenný deň. 21. septembra sme sa vybrali zo
Smokovca na Hrebienok a ďalej po tatranskej
magistrále na najstaršiu vysokohorskú chatu v
Tatrách - Rainerovu útulňu. Žiaci obdivovali okolité
vrchy - Slavkovský štít, Javorový a Lomnický štít.
Dozvedeli sa, že po tatranskej magistrále sa môžu
dostať až na Skalnaté pleso. Všetci žiaci zvládli
turistickú vychádzku bez problémov. Odmenou za
ich výkon bolo nádherné počasie a úžasné pohľady
na naše najvyššie štíty.

•

Malú jesennú olympiádu
Žiaci súťažili v nasledovných disciplínach:
- Hod kriketovou loptičkou
- Beh na 50 m
- Skok z miesta
- Hod plnou loptou

Testovanie pohybových predpokladov
žiakov 1. ročníka
V rámci povinného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov v zmysle Zákona o športe § 58
ods. p) budeme v októbri zisťovať pohybové predpoklady našich prvákov.
Od školského roku 2018/2019 je testovanie povinné
pre všetkých žiakov 1. ročníkov základných škôl. Tí absolvujú rovnaké testy o dva roky - teda v 3. ročníku.
Každé otestované dieťa navyše získa osvedčenie, ktoré
bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže
sprostredkovať informáciu o dostupných športových
kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport. Modul testovania je súčasťou
informačného systému v športe, ktorý legislatívne upravuje zákon o športe.
Koordinátorkou testovania v našej škole je pani
učiteľka Mgr. Iveta. Porubänová Vdovjáková.

Navrhované sú tieto testy:
1. Meranie výšky a hmotnosti
2. Meranie úrovne ohybnosti – predklon
3. Ľah - sed (60 s)
4. Skok do diaľky z miesta
5. Výdrž v zhybe na hrazde (nadhmatom)
6. Opakovaná zostava s tyčou
7. Kotúľanie 3 lôpt na čas
8. Člnkový beh 4 x 10 m
9. Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m
10. Vlajková naháňačka
Snahou bolo vybrať testy na čistú pohybovú schopnosť ako sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinačné schopnosti a pohyblivosť.
Úvodné testovanie je zámerne realizované v 1. ročníku (pri vstupe do školy), pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, a ak, tak ju realizujú len krátku dobu. Testovanie sa vybraných žiakov
„dotkne“ ešte raz - v 3. ročníku – kedy sa bude overovať
stabilita nájdených športových predpokladov, resp.
individuálnych športových proﬁlov (deti sú tomto
období v rámci ontogenézy ešte pred pubertou).
Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov,
na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti.
Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať,
dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej
úrovni.
Mgr. Mária Díková

Základná organizácia
zboru protifašistických bojovníkov
Tradičné oslavy SNP na Podbanskom
Na oslavách Výročia SNP na Podbanskom sa každý
rok stretávajú zástupcovia miest a obcí, ako aj zástupcovia ZO SZPB horného Liptova, Vysokých Tatier a
Popradu. Podľa schváleného harmonogramu pripadá
úloha organizovať toto podujatie vždy inému mestu či
dedine.
Tento rok to pripadlo mestu Liptovský Hrádok, ktoré
sa zhostilo organizácie na výbornú. Pestrý kultúrny
program, dôstojné príhovory, obrovská vatra, a samozrejme, chutný guľáš sú atribúty, ktoré dokonale vystihujú atmosféru tohto ročníka osláv. Teší nás, že jeden
z rečníkov nezabudol spomenúť nášho rodáka Daniela
Vrbičana, rozviedčíka Partizánskeho oddielu Vysoké
Tatry, ktorý inicioval výstavbu všetkých pomníkov
a pamätníkov v tejto oblasti.
Na oslavách nechýbal ani priamy účastník SNP
(brigáda Stalin) 92 - ročný Pavel Chrapčiak z Liptovského Mikuláša. Okrem kladenia vencov pri ústredných
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pamätníkoch v ZO SZPB v Liptovskej Kokave a Pribyline si uctievame pamiatku padlých rodákov aj položením spomienkových kytíc pri pamätníkoch na rázcestí
Tichej a Kôprovej doliny a Nadbanského.
Najstarší člen ZO SZPB v Pribyline Martin Jurík
obohatil stretnutie rozprávaním pútavých príbehov, ktoré zažil počas SNP.
Tohtoročné oslavy SNP sme ukončili prechádzkou
ku Kmeťovmu vodopádu v Kôprovej doline.
Emília Fronková
tajomníčka ZO SZPB

partizánske hnutie preto sa dôsledne pripravili na boj
proti partizánom a na odzbrojenie vojenských útvarov.
29.augusta nemecký vyslanec Ludin požiadal
prezidenta Dr. J. Tisa o vstup nemeckej armády na
Slovensko, ktorý s tým súhlasil a dokonca navrhol
odzbrojiť celú slovenskú armádu.
Partizáni a povstalecká armáda však boli v pohotovosti a čakali na dohodnuté heslo. 29.augusta 1944
o 20.30 hod. V rádiu zaznelo: „Začnite s vysťahovaním“. To bol signál pre otvorený boj proti fašizmu
a začalo sa slávne SNP. Ním slovenský národ prispel k
svojej slobode zásadným a čestným dielom. Celému
svetu dal na vedomie, že svojou túžbou a činom nie je
národom malým. SNP ukázalo riešenie boja za pokrok,
demokraciu, rozširovanie novej cesty životu.
Rovnako ako po iné roky spomíname na tých,
ktorých srdcia dotĺkli na poliach bojov. Treba však
poznať históriu bojov za slobodu, právo a spravodlivosť. Pripomínať a spomínať mládeži, aká je vojna
hrozná. Vzdávajme večnú úctu partizánom, padlým
hrdinom. Zastaňme na miestach skropených krvou po
bojoch. Je našou morálnou povinnosťou prichádzať
k hrobom, v ktorých sú pochovaní tí, ktorí položili svoje
životy. Myslíme i na to že smrti sa určite báli, ale
umierali statočne. Vďaka im za tie veľké obete.
Česť ich pamiatke.
Janka Uličná

Slovenské národné povstanie
(29. august 2018)

Záchrana židovskej rodiny
v Liptovskej Kokave

„Slováci! Poďte všetci do boja!
Vlasť naša slovenská nás volá!
Z kontextu partizánskej hymny si môžeme pripomenúť slávne dni 74.výročia Slovenského národného
povstania.
V Mníchove násilne roztrhli Československo nacisti,
fašisti i vyspelé demokratické štáty. Dôsledky pre
Slovensko boli zničujúce. Horthyovskí fašisti a nemeckí
nacisti si prisvojili časť územia a to, čo zo Slovenska
zostalo, stalo sa poslušným satelitom hitlerovských
nacistov ako Slovenský štát a neskôr Slovenská republika.
Na túto zásadnú zmenu reagovali občania, ktorí začali
s organizovaním odporu formou Jánošíkovských družín,
ktoré prerástli do partizánskych skupín a oddielov.
Koncom roka 1943 sa schádzali predstavitelia politických strán na Slovensku aby sa dohodli o spoločnom
boji proti fašizmu. Bola vytvorená ilegálna Slovenská
národná rada, ktorá predstavovala vrcholné celonárodné
odbojové centrum a prijala programový dokument s úlohami a cieľmi k jednotnému vedeniu boja slovenského
národa za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu. Za
niekoľko málo mesiacov boli pripravení na otvorený boj
proti hitlerovským fašistom a ich domácim prisluhovačom. Hitlerovskí nacisti videli, že na Slovensku silnie

Dňa 21. septembra navštívila našu obec pani Yuliana Gero z Izraela spolu so svojim vnukom. Dnes
80. ročná pani sa vrátila do Liptovskej Kokavy po
dlhých 74 rokoch. Jej príbeh dnes už v našej obci asi
nikto nepozná, no z jej pokojného rozprávania by išiel
mráz po chrbte asi každému z nás. Šesťročné židovské
dievčatko vlastným menom Júlia Rodáková prežila v
našej obci 5 mesiacov, kedy sa so svojimi starými
rodičmi ukrývala v dome Rudolfa Fronka (dnešný penzión Na skle maľované). Rodine Fronkovcov sa podarilo utajiť pred fašistami židovskú rodinu, podobne ako
Michalovi Belušovi, kde sa ukrývali príbuzní malej Júlie.
Len nedávno pani Yuliana získala zápisky svojho
nebohého starého otca a spolu s redaktorkou RTVS
p. Mozolovou následne pátrali po potomkoch svojich
záchrancov.
Na stretnutí bol prítomný pán Dušan Belluš, rovesník pani Yuliany, spoločne sme navštívili okrem
spomenutých domov aj evanjelický kostol, kde bola
pani Gero v októbri 1944 spolu s ďalšími piatimi deťmi
prekrstená zo židovky na kresťanku, aby si mohla zachrániť svoj život.
Yuliana Gero žije v Izraeli už viac ako 50 rokov, jej
slovenčina bola však úplne čistá, nemala problém prejsť
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zo svojej rodnej reči plynule do hebrejčiny. Spomienky
na krst v evanjelickom kostole boli tak silné, že už pred
vstupom do chrámu nám vopred hovorila, kde si pamätá
krstiteľnicu.
Hrôzy vojny z jej veľkej rodiny prežil len málokto,
doteraz je vďačná našim občanom, že jej pomohli prežiť
vojnu a dožiť sa požehnaného veku.
Ing. Július Porubän
starosta obce

Z činnosti ZO JDS v Liptovskej Kokave
Brigádnická činnosť:
Dňa 30. 7. sme uskutočnili brigádu pri úprave záhonov
okolo Urbárskeho domu.
V dňoch 1. 8. a 3. 8. sme vyhrabali seno okolo urbárskych garáží a vyviezli na skládku.
22. 8. – zbieranie skál a zametenie dvora okolo urbárskych garáží.
14. 9. vyhrabávanie sena a zametanie hrobov na miestnom cintoríne.
Počas brigád sa o občerstvenie brigádnikov postarali
predseda urbáru, starosta obce.

slávnostnej schôdzi DHZ. Na jarmoku sme mali stánok
s domácimi koláčmi, ktoré napiekli naše členky bez nároku na odmenu. Výťažok z predaja obohatil pokladňu
našej organizácie. Ďalšie členky navarili kokavskú fazuľovicu a z jej predaja tiež prispeli do pokladne.
Všetci, ktorí sa podieľali na tejto akcii dostali za
odmenu tričko s logom našej obce a Ďakovný list od
obecného úradu a DHZ.

Kultúrno – spoločenská činnosť:
25. 7. sme zorganizovali posedenie v prírode, na miestnom futbalovom ihrisku. Pred uskutočnením akcie sme
upratali priestory pod tribúnou, aby boli k dispozícii
v prípade zlého počasia. Našťastie počasie nám prialo
a tak sme ich využili na varenie kávy a odloženie vecí.
Organizátori sa zišli na ihrisku už dopoludnia aby bol
guláš pripravený na 14. hod,, kedy sa akcia začala.
Zúčastnilo sa 59 členov a pozvanie prijal aj starosta obce.
Členky výboru napiekli koláče a obec prispela na
náklady spojené s gulášom. Súčasťou stretnutia boli
rôzne spoločenské hry, ktoré boli spestrením nášho
posedenia.
Dňa 11. 8. sme sa aktívne zapojili do prípravy a priebehu osláv 90.výročia založenia DHZ Liptovská Kokava
a 3. ročníka Kokavského jarmoku. Naša spevácka
skupina pod vedením Janky Záborskej vystúpila na

V spolupráci s Obecným úradom Liptovská Koka-
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vrch“.
Ďakujeme všetkým aktívnym členom, ktorí sa
akoukoľvek formou podieľajú na činnosti našej ZO
JDS a zároveň poďakovanie patrí obecnému úradu za
dobrú spoluprácu.
Mgr. Božena Ďurišová
predsedníčka ZO JDS

- návšteva starostu obce s členmi ZO JDS spoluobčanov v zariadeniach sociálnych služieb
- folklórne pásmo pod názvom „Z jasene do zimy“
- účasť na obecnej turistickej akcii „Výstup na Kasprov

Fotogaléria z Kokavského jarmoku
Kokavský jarmok sa tento rok konal ten istý deň ako
oslavy 90. výročia založenia DHZ v Liptovskej Kokave.
Spoločná akcia na futbalovom ihrisko v popoludňajších
hodinách bola vyvrcholením osláv hasičov. Aj keď
počasie celkom nevyšlo, proti prietrži mračien hasiči
zabezpečili veľké stany. Hustý dážď však súťažiace
družstvá prekonávali s úsmevom, podobne ako preda-

vači v stánkoch. Po zmene počasia si vyšli na svoje deti
v hasičskej pene alebo pri rôznych súťažiach. Dychová
hudba z Liptovského Mikuláša spestrila nielen hasičský
sprievod obcou , ale aj popoludnie na jarmoku. Po troch
rokoch opäť u nás vystúpil spevák Martin Jakubec,
tentoraz aj s Božankou. Fotogaléria dokazuje dobrú
náladu všetkých návštevníkov podujatia.
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Jubilanti
V mesiacoch júl – september 2018 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
Anna Grunvaldská č.d. 47
Jana Porubänová č.d. 306
Oľga Rúčková č.d. 489
Lýdia Vrbičanová č.d. 20
70 rokov:
Viera Uličná č.d. 224

Opustili nás
Božena Tarageľová č.d. 240
Mgr. Viola Bartošová č.d. 414
Dušan Bolčiš č.d. 98
Želmíra Vrbičanová č.d. 295
Posledný pozdrav tu šepkáme
do ticha ...
R.r.

Niečo pre gazdinky

75 rokov:
Ervín Bartoš č.d. 29
80 rokov:
Žoﬁa Majstráková, č.d. 18
Milan Valent, č.d. 384
Dušan Belluš č.d. 95
Zuzana Petrovičová č.d. 272
Emília Palajová č.d. 142
Darina Pozorová č.d. 59
85 rokov:
Mária Fáberová č.d. 208
Anna Durišová č.d. 27
90 rokov:
Margita Šoporová č.d. 191
Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené
vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná
plodov, krásna, pokojná a slnečná!
Praje obecné zastupiteľstvo.

Narodili sa
Ema Kúrňavková č.d. 33
Lea Matejková č.d. 161
Dnes Vaše dieťa núka náruč svetu,
hoc ešte plače, chcelo by sa smiať,
a vypovedať jednu prostú vetu
s ktorou chce všetkým čistú lásku odovzdať.

Promócie
Ing. Veronika Vrbičanová
Univerzita Mateja Belu, Banská Bystrica
Konečne sa splnil vytúžený sen ...
V rukách držíš diplom a srdce máš plné očakávania.
Tak neváhaj a vykroč správnym smerom do sveta, ktorý
sa nazýva ŽIVOT.

Pórová nátierka s jabĺčkami
Ingrediencie:
2 malé jabĺčka, 1 stredný pór,
100 g tvrdého syru, 1 biely jogurt, 50 g
vlašských orechov, mleté čierne korenie,
soľ.
Postup prípravy:
1. Na panvici za stáleho miešanie opražíme do zlatista
vlašské orechy. Necháme vychladnúť.
2. Jablká ošúpeme a spolu s tvrdým syrom nahrubo
nastrúhame.
3. Pór nakrájame na tenké kolieska, pridáme biely
jogurt a zamiešame spolu s nastrúhanými jablkami a
syrom.
4. Nátierku dochutíme korením, soľou a posypeme
opraženými vlašskými orechmi.
Tip:Podávajte na chrumkavom RACIO Knäckebrote ražnom s vysokým obsahom vlákniny (18 %).
Vláknina blahodarne pôsobí na peristaltiku čriev a
podporí aj váš imunitný systém.
Diétne halušky
Ingrediencie:
celozrnná múka, 1 vajíčko, špenát-pretlak - 2 lyžice,
2 strúčiky cesnaku, 100 g kuracie prsia, olej 7 ks
šampiňóny, light syr, soľ, čierne korenie
Postup prípravy:
Zmiešame múku, vajíčko a na zafarbenie špenát a soľ.
Všetko spolu vymiešame. Cesto musí byť také husté
ako keď si robíte halušky do polievky. Na oleji si
popražíme na drobno pokrájané prsia, ktoré si osolíme a
okoreníme. Keď je mäso stiahnuté pridáme šampiňóny
všetko spolu dusíme, pridáme 1 dcl vody. Ak je mäso
spravené pridáme cesnak a zahustíme si to 2 trojuholníkmi light syra. Všetko zovrie a vypneme. Halušky si
uvaríme vo vriacej vode. Ak halušky vyplavia na
povrch sú pripravené. Precedíme ich. Zmiešame
s kuracou zmesou. Podávame s acidoﬁlným mliekom.
Dobrú chuť.
(prevzaté z internetu)
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Športová rubrika
Z histórie kokavského futbalu
Vážení športoví priatelia kokavského futbalu.
V dnešných spomienkach na históriu kokavského
futbalu by som Vám chcel pripomenúť roky 1966 –
1972. V uvedenom roku 1966 sme boli šťukou II. triedy
okresu Liptovský Mikuláš. I. mužstvo hralo v apríli 1966
zápas na ihrisku Ružomberok B. Stretnutie sme síce
prehrali 2:1, aj keď sme viedli v I. polčase gólom Jána
Rúčku 1:0. Cez to všetko bol to zápas vynikajúcej
úrovne. Spomínam to preto, že už v tých rokoch sme
hrali futbal na úrovni okresu - spomeniem kluby
Ružomberok B, Černová, Lisková, Dukla L. Mikuláš,
Tesla L. Hrádok a iné. V uvedenom ročníku keď sme boli
šťukou súťaže II. triedy, sme na domácom ihrisku
ročníka 1966 až 1967 prehrali s Teslou L. Hrádok 1:0,
čím sme si sami znemožnili postup do krajskej súťaže
Žilinského kraja, kde postúpila Tesla L. Hrádok, získala
36 bodov a my sme mali 35 a skončili na II. mieste
súťaže.
Spomínam to aj preto, že už v tých rokoch 1966 –
1972 sme sa prihlásili do súťaže IV. triedy a tým sme
mali okrem A. mužstva aj B. mužstvo. Všetci futbalisti,
ktorí hrávali za A. ako aj B. mužstvo, boli z rodnej obce a
v uvedenej súťaži naše B. mužstvo hralo s mužstvami :
L. Ondrašová, L. Trnovec, L. Porúbka B, Kráľová
Lehota. Naše B. družstvo sa umiestnilo počas súťaže
vždy v hornej časti tabuľky. Uvádzam to preto, že
uvedená súťaž mala dve skupiny – okres L. Mikuláš a
dolná časť okres Ružomberok. Keď spomínam
účinkovanie B. mužstva, chcem Vám spomenúť zápas
na ihrisku Kráľová Lehota, kde naše B. družstvo vyhralo
4:3. Zápas sme odohrali 12.8.1973.
Góly nášho mužstva uvedeného na snímke dal
Gajdoš Jaroslav 2 a Rúčka Ľubomír 2.

Vážení športoví priatelia.
Ako každý štvrťrok, tak aj teraz vás chcem
poinformovať o činnosti FO.
Letná prestávka bola veľmi krátka a po dvoch
týždňoch sme sa začali pripravovať na novú sezónu.
Okrem tréningov sme odohrali aj dva prípravné zápasy s
mužstvami V. ligy – Palúdzka a L. Sliače. Výbor FO
však pracoval nepretržite na udržaní a posilnení
hráčskeho kádra. S radosťou môžem skonštatovať, že sa
mu to aj podarilo. Hráči zostali pohromade a káder sme
rozšírili o 5 hráčov : Radoslav Hliničan – Dúbrava, Ján
Rácheľ – Jamník a Jozef Grieš – Demänová. Z hosťovania sa nám vrátili dorastenci: Matúš Majstrák, Pavel
Pros. Čas ukázal, že treba mať široký káder, pretože
pracovné ale aj osobné povinnosti sa niekedy nedajú
spojiť s futbalom. Táto sezóna je pre nás zatiaľ trochu
nešťastná, lebo sa nám začali množiť zranenia.
Dúfajme, že sme si túto smolu už vyčerpali a chlapci
budú v zdraví pokračovať vo svojej činnosti a reprezentovať našu obec. Tieto skutočnosti sa podpísali aj
na bodovom zisku, ktorý mohol byť aj vyšší. Na druhej
strane musíme skonštatovať, že sme odohrali 5 zápasov
na súperových ihriskách. Okrem 1. polčasu v Dúbrave,
bol náš herný prejav na kvalitnej úrovni, aj keď zostava
sa pravidelne menila. Môžeme byť hrdí na chlapcov, že
si to vedia futbalovo rozdať s každým mužstvom v
1. triede.
Okrem A. mužstva máme v súťaži aj žiacke
mužstvo U-15. Musím skonštatovať, že je veľmi málo
hráčov, keďže chlapci, ktorí sú v L. Mikuláši, už
nemôžu hrať za našu obec. Ak to bude takto pokračovať,
budeme musieť v budúcnosti zrušiť mužstvo žiakov. Čo
by bola škoda. Mrzí ma, že keď som chválil rodičov
o ich záujme o svoje deti, začali v tejto sezóne problémy
s vycestovaním na vonkajšie zápasy. FO sa o domáce
zápasy postará a ja ako tréner nemôžem byť na dvoch
miestach naraz. Nemôžem si dovoliť pustiť deti bez
dozoru!
Na záver môjho príspevku Vám chcem všetkým
poďakovať, že ste naši verní fanúšikovia a zaželať nám
všetkým krásne chvíle na futbalových ihriskách s našimi hráčmi.
Libor Porubän

Fit okienko – Dnes motivuje Maťo

• B. mužstvo Liptovskej Kokavy pred zápasom v Kráľovej Lehote
12. 8. 1973
Stojaci zľava: Milan Ruman, Dano Bartek, Marián Uličný, Ján
Porubän, Ľubo Rúčka, Kornel Núdzik, Jaro Gajdoš, Dano Gajdoš
V podrepe zľava: Jaro Šopor, Julo Šuňavec, Eugen Bačík, Vlado
Uličný, Vlado Vrbičan, Milan Jurčo

Ján Malata

Dobrý deň, KOKAVCI,
leto nám ušlo ako voda, dúfam, že
ste si oddýchli, boli na dovolenkách a
načerpali veľa nových síl. Prichádza nám
jeseň a potom krátko po nej hneď zima.
Nezabúdajte na pokračovanie v dobrých
zvykoch, ktoré ste si osvojili v lete, keď
ste chceli vyzerať dobre v krátkych šatách, tričkách.
Často ľudia berú zimné obdobie ako oddych od športu,
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pretože von je zima a nabraté kilá môžu zakryť bundou
alebo hrubým svetrom. To isté, čo ste robili v lete, môžete aj v zime. Odporúčam chodiť často von, dni sú
krátke, takže nám treba načerpať vitamín D zo slnka,
otužiť telo v chladnom počasí. A aby sme posilnili
imunitný systém a neboli často chorí, musíme
pravidelne trénovať a dodržiavať stravovacie návyky.
Hlavne dbať na zdravú črevnú ﬂóru, tá ovplyvňuje celé
telo. Jesť veľa potravín, ktoré ju podporujú, ako kapusta,
špenát, kyslé mlieko. Takže ako vždy, je to jednoduché –
nezabúdať na pohyb a zdravú stravu a zimu prežijeme
aktívne a nie ako medvede. Tentokrát vám dám ešte
tréning, ktorý budete môcť robiť celú zimu a dopracovať
sa k určitému počtu, skúste to a niekedy v marci mi dáte
vedieť, ako to išlo.
Takže začnete:
Tréning má 30 min., a budete ho robiť raz alebo
2-krát do týždňa.
Urobíte dané cviky a počet opakovaní každú
minútu, zbytok minúty oddychujete a ďalšie minúty to
isté.
2x drep s výskokom a 2x skracovačky (na chrbte
kolená a lakte k sebe ako brušák). Každú minútu to
pôjdete, až kým neubehne 30 min. Každý týždeň pridáte
1 opakovanie, čiže druhý týždeň 3x a 3x, štvrtý týždeň
4x a 4x. Mali by ste sa dopracovať aspoň ku 20x a 20x.
Good Luck (Veľa šťastia )!
Matúš Šuňavec (Šaťo)

Majstrovstvá Slovenska v šachu
Majstrovstvá Slovenska v šachu sa konali v dňoch
7. – 15. júla 2018.
V Štiavnici som sa
cítil ako víťaz turnaja.
Stráviť osem dní v
jednom z najkrajších
a z najúžasnejších
miest Slovenska, vidieť najlepších hráčov
Slovenska a stretnúť
priateľov po 25 rokoch, bolo pre mňa
veľkou odmenou. Získal som 4 a 1 /2 bodu
z 9 partií a skončil
som v polovici šachového peletónu, kde
hralo 150 šachistov.
Body sa rodia veľmi
ťažko. Mladí hráči
majú svojich trénerov
a nedajú nič zadarmo. Majstrom Slovenska sa stal
Christofer Repka, syn našej najlepšej šachistky zo
Starej Ľubovne. Turnaj bol zorganizovaný na vysokej
úrovni, za čo patrí poďakovanie riaditeľovi turnaja
Milanovi Marošovi ml., veľkému talentu bývalého
Československa. Merať si sily s talentami Slovenska
bude mojou veľkou výzvou i v budúcnosti.
Ladislav Bartek

Voľby do orgánov samosprávy obce
Obyvatelia obce Liptovská Kokava budú v nadchádzajúcich komunálnych voľbách dňa 10. novembra
2018 voliť starostu obce a do obecného zastupiteľstva
7 poslancov pre volebné obdobie rokov 2019 – 2022.
Miestna volebná komisia (MVK) zaregistrovala
nasledujúcich kandidátov na starostu obce a poslancov:
Kandidáti na starostu:
1. Pavel Peťovka, 67 r., živnostník, Doma dobre
2. Július Porubän, Ing., 57 r., starosta, Smer – sociálna
demokracia

3.Radovan Fronko, 40 r., dispečer MKD, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Miroslav Glos, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát
5. Anna Majstráková, Mgr., 42 r., sociálna pracovníčka,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
6. Gabriela Mitrengová, JUDr., 51 r., odborná radkyňa,
nezávislá kandidátka
7.Alena Porubänová, 42 r., SZČO, nezávislá kandidátka
8. Miriam Šuňavcová, 44 r., Team Leaderka, Doma
dobre
9. Peter Vrbičan, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov:
1. Marian Belopotocký, Mgr., 39 r., špeciálny pedagóg,
nezávislý kandidát
2. Tomáš Duriš, 36 r., živnostník, nezávislý kandidát

Anna Droppová,
zapisovateľka MVK
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Predstavenie kandidátov na starostu:
(Príspevky uvádzame v abecednom poradí a v nezmenenej forme)
Pavel Peťovka
Narodil som sa v Liptovskom Mikuláši 13.12.1951.
Žil som v Kráľovej Lehote. V roku 1981 som sa presťahoval za manželkou do našej obce Liptovskej Kokavy,
kde žijem doteraz. Máme tri dcéry už dospelé, dve
vnučky a jedného vnuka. Vyštudoval som Elektrotechnickú školu v Liptovskom Hrádku.
Najskôr som pracoval v Deppe Spišská Nová Ves.
Potom v Tesle Liptovský Hrádok ako mechanik, kontrolór a neskôr ako samostatný konštruktér. V roku 1984
som už pracoval v Tesle Liptovský Hrádok ako zástupca
vojenskej správy pre vojenskú výrobu.
Po roku 1989 som uspel vo voľbách na starostu
v našej obci dve volebné obdobia.
Po ukončení funkcie starostu v našej obci som pracoval ako vedúci v chatovej osade Štôla, ktorá patrila
v tej dobe pod hotel Permon.
V roku 1999 som prešiel pracovať do ﬁrmy Moltes
ako mechanik. Nakoniec som pracoval vo ﬁrme GUDE
ako striekač kovového nábytku.
Od roku 2011 som dôchodca.
Po odchode do dôchodku pracujem ako elektrikár
na živnosť.
Na starostu našej obce kandidujem pretože ma
zaujímajú veci verejné a rozvoj našej obce.

Ing. Július Porubän
Som rodákom z Liptovskej Kokavy, som ženatý, mám 57 rokov
a kandidujem do svojho posledného, piateho volebného obdobia.
Pôvodným povolaním som poľnohospodársky inžinier so zameraním na vodohospodárske stavby.
Po skončení vysokoškolského štúdia som pracoval ako
projektant vodohospodárskych a pozemných stavieb.
Posledných 16 rokov som starostom obce Liptovská
Kokava.
Je dobré, keď človek a ľudia vidia výsledok svojej
práce. Ten môj výsledok ste mnohí videli v obci, na
zorganizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ktorých zhodnotenie uvádzajú aj
Kokavské aktuality. Novinový štvrťročník, ktorý občanov obce aj rodákov žijúcich mimo našej obce pravidelne informujeme o dianí v Liptovskej Kokave a ktorého

zakladateľom bol pred 20 rokmi JUDr. Vladmír Fáber,
vtedajší starosta obce.
Ako som uviedol v úvode svojho predstavenia,
kandidujem do svojho posledného volebného obdobia.
Hektická dnešná doba elektronizácie priniesla zvyšujúce nároky na štúdium aktualizácií legislatívy v oblasti samosprávy, sociálnej politiky, stavebného zákona
a mnohých ďalších kompetencií obce pre pracovníkov
obecného úradu. Je neustále potrebné byť vo funkcii
starostu obce odborne pripravený s vedomím, že je to
služba občanovi s veľkou zodpovednosťou.
Pripravené projekty a úspešnosť pri získavaní nenávratných ﬁnančných prostriedkov ma zaväzujú, aby
som sa pokúsil o opätovnú kandidatúru na funkciu starostu obce Liptovská Kokava. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu obecných objektov. Máme pripravené ﬁnančné
prostriedky z dotačných a vlastných zdrojov vo výške
265 000 € na rekonštrukciu kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice. Je predpoklad, že do ﬁnančného plánu
na budúce volebné obdobie sa dostane aj rekonštrukcia
oplotenia v areáli školy, kultúrneho domu, na cintoríne
a okolo ihriska. Obec v súčasnosti má ﬁnančné prostriedky na opravu posledných úsekov nespevnených
miestnych komunikácií - nová IBV Krúhy a Nudzíkova
ulica dedinského potoka na ulici Družstevná po hasičskú zbrojnicu. Opravu si zaslúži aj pamätník padlých
v II. svetovej vojne pred kultúrnym domom. V prípade
úspešnosti možnosti pridelenia dotácie z Enviromentálneho fondu na dokončenie ČOV sa výrazne zlepší
prevádzka čistiarne a kvalita vypúšťaných vôd.
Podporované môžu byť všetky spoločenské zložky
a športové organizácie, ktoré v obci pôsobia, na rok
2019 bude do rozpočtu zaradený aj ﬁnančný dar pre
evanjelickú a katolícku cirkev na opravu obidvoch
kostolov.
Časté otázky smerové na obecný úrad boli, prečo
Obec Liptovská Kokava neuvažuje prerobiť starú
budovu bývalej ZDŠ na domov sociálnych služieb.
Odpoveďou je, že budova bývalej ZDŠ je vo vlastníctve Evanjelickej cirkvi a.v. a nie je v kompetencii
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva rozhodovať o nej, ani navrhovať vlastníkovi zámery s ňou,
podobne ako o iných nehnuteľnostiach, ktoré nie sú vo
vlastníctve obce, napr. súkromné pozemky v sade.
Ďakujem všetkým spoluobčanom za doterajšiu
prejavenú dôveru. Pri opätovnom zvolení za starostu
bude jedna z mojich osobných úloh aj príprava dôstojného nástupcu z mladej generácie Kokavčanov, aby aj
v budúcnosti žili naši občania spokojne, bezpečne, mali
sa možnosť zúčastňovať kultúrnych, spoločenských
a športových akcií tak, ako tomu bolo v posledných
rokoch.
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Predstavenie kandidátov na poslancov:
(Príspevky uvádzame v abecednom poradí a v nezmenenej forme)
Mgr. Marián Belopotocký
Meno : Mgr. Marian Belopotocký
Vek : 39 rokov
Rodinný stav : ženatý
Povolanie: špeciálny pedagóg,
Detský domov Liptovský Hrádok
Počet volebných období : 3 (12
rokov)
Program :
Vytvoriť podmienky pre slušný
život našich občanov, ale aj širokej verejnosti navštevujúcej našu obec.
Podporovať všestranný rozvoj športových, kultúrnych či spoločenských akcii. Zachovávať tradície v obci

Radovan Fronko
Dobrý deň,
volám sa Radovan Fronko. Kandidujem za poslanca OZ
v našej obci. Mám 40r. Pracujem 15 r. v MKD ako
manažér dopravy. Som ženatý, mám dve deti a v našej
obci žijem od narodenia. Ako poslanec končím svoje
prvé 4r. obdobie pôsobenia v OZ. Rád by som v práci v
OZ pokračoval aj naďalej, aby sme mohli napredovať a
zveľadiť život občanom našej obce. Zároveň si prajem,
aby sa príjemne u nás cítili aj návštevníci a turisti, ktorí k
nám zavítajú. Nebránim sa novinkám a zmenám, ktoré
nám život prináša a rád, keď môžem – pomôžem.

Miroslav Glos
Kandidát na poslanca OZ Liptovská Kokava
Vážení občania uchádzam sa v nasledujúcich voľbách
o miesto poslanca ako nezávislý kandidát .
Narodil som sa 2. 8. 1980 , som ženatý mám dve
deti, vyštudoval som Elektrotechnickú školu v Liptovskom Hrádku. Po škole som pracoval ako servisný
technik v súkromnej ﬁrme v Liptovskom Mikuláši,
neskôr som sa osamostatnil a pracujem ako živnostník v
rôznych oblastiach a to obchodu elektrotechniky,
momentálne v stavebnej činnosti. Ako poslanec som
doteraz pôsobil dve volebné obdobia, o miesto poslanca
sa uchádzam preto, že ma zaujíma dianie v obci, ako obec
funguje, kde a ako sa hospodári a nakladá obecnými
prostriedkami. V oblasti kultúry som bol spoluorganizátorom rôznych podujatí ako Juniáles, Jarmok,
lyžiarske preteky, športové turnaje pre deti ale aj pre

dospelých. Zaujíma ma, ako zlepšiť život našich občanov, aby sa tu cítili dobre a bezpečne. Za poslanca
kandidujem najmä preto, že je dôležité o veciach ktoré
sa dejú v obci, či už sú pozitívne alebo negatívne nielen
hovoriť ale aj niečo navrhnúť, zmeniť, vylepšiť, pripomienkovať, tak aby to bolo v prospech všetkých
občanov, ktorí nielen v našej obci žijú, ale ju aj navštevujú, aby sa k nám vždy radi vrátili, dobre sa tu cítili.
Preto aj v nasledujúcich voľbách dúfam, že občania oprávnení voliť si prídu splniť svoju občiansku
povinnosť a zapoja sa v čo najväčšom počte, lebo každý
aj Váš hlas je dôležitý.
Miroslav Glos

Mgr. Anna Majstráková
Vek : 42 rokov
Stav: vydatá , 2 deti
Štúdium: Filozoﬁcká fakulta UCM v Trnave
Zamestnanie: ÚPSVaR Lipovský Mikuláš
• dlhodobo (od r. 2004) sa venujem sociálnej problematike a legislatíve v oblasti sociálnej politiky,
legislatíve v oblasti politiky rodinných dávok
a koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ.
• v OZ som doteraz pôsobila 2 volebné obdobia, bola
som členom sociálnej komisie (podieľala som sa na
príprave a organizácii kultúrnych a športových
podujatí, na príprave stretnutí pre jubilantov),
zasadzovala sa o zlepšenie estetickej stránky obce
(kvetinová výzdoba, informačné tabule , vianočná
výzdoba, udržiavanie poriadku v obci...)
• mojím záujmom je aj naďalej podporovať kultúrny,
sociálny a ekonomický rozvoj obce, zvyšovať atraktivitu obce pre nových obyvateľov a návštevníkov
obce, rozvoj športu (podpora športových aktivít
a obnovy futbalového areálu), podpora prorodinných opatrení a vytváranie lepších podmienok pre
plnohodnotný život v našej obci.
Pôsobením na poste poslanca OZ využívam možnosť ovplyvňovať veci verejné a svojim kúskom
prispievať k tomu, aby sa nám v našej obcižilo lepšie .

JUDr. Gabriela Mitrengová
JUDr. Gabriela Mitrengová, rodená Chomová, narodená 30. 04. 1967, občianka Liptovskej Kokavy. Som
vydatá, mám dve dcéry. Staršia dcéra - Ing. Diana
Mitrengová, ukončila vysokú školu – Ekonomická
Univerzita v Bratislave. V súčasnosti žije v Rakúsku,
kde hrá volejbal v extralige žien v klube SG Prinz
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Brunnenbau Volleys, kde pôsobí nielen ako hráčka, ale
aj ako kapitánka teamu. Mladšia dcéra Lucia Michaela
Mitrengová je študentkou vysokej školy a to Ekonomická Univerzita v Bratislave, fakulta medzinárodných
vzťahov.
Ako poslanec pracujem už tretie volebné obdobie.
V minulom volebnom období som bola aj členkou
obecnej rady. Pravidelne sa zúčastňujem ako riadnych
tak aj mimoriadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Som predovšetkým nápomocná pri riešení problémov
týkajúcich sa nehnuteľností t. z. pri práci s pozemkami,
stavbami, pri uzatváraní kúpnych zmlúv, darovacích
zmlúv, pri vysporiadaní pozemkov a pod., nakoľko pracujem na Okresnom úrade, katastrálny odbor Liptovský
Mikuláš ako odborný radca.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi prejavili
dôveru a dali mi svoj hlas v predchádzajúcich volebných
obdobiach a v prípade ďalšieho zvolenia ich ubezpečiť ,
že aj naďalej budem zodpovedne a svedomite pracovať
nielen ako poslanec, ale aj ako občan pri zveľaďovaní
našej obce, pri jej propagácii, pri riešení problémov a
hájení jej záujmov ako aj záujmov mojich spoluobčanov.

Alena Porubänová
Kandidujem na poslankyňu obecného zastupiteľstva ako nezávislá
kandidátka.
Mám 42 rokov, som vydatá a mám
3 deti.
Vyštudovala som SOU-SZSD
Slanická osada (Námestovo) v odbore kuchár-čašník.
Po ukončení strednej školy som
absolvovala rekvaliﬁkačný kurz
účtovníctva a začala som podnikať v
oblasti obchodu a účtovných služieb.
Momentálne pracujem a prevádzkujem ubytovaciu,
reštauračnú a pohostinskú činnosť v zariadení Liptovská
izba a Drevenica u Staroňa.
Angažujem sa v dobrovoľných aktivitách v rade rodičov pri ZŠ s MŠ a DHZ Liptovská Kokava. Taktiež
navštevujem spolok kokavských žien, ktoré vykonávajú
svoju kreatívnu činnosť pod názvom Šikovné ručičky,
čo vlastne súvisí aj s mojimi záľubami ako sú ručné
práce. V letných a v jesenných mesiacoch si určite
nenechám ujsť hubárčenie.
Viem, že nie som rodáčka z Liptovskej Kokavy, ale
túto dedinku mám veľmi rada, tak ako aj ľudí ktorí v nej
žijú. Záleží mi na prostredí v ktorom žijeme, na zachovaní tradícií, na rozvoji kultúrneho a spoločenského
života v našej obci a preto som sa rozhodla kandidovať

Miriam Šuňavcová
Narodila som sa 22.9.1974
v Liptovskom Mikuláši.
Mám ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a v súčasnej dobe
už 15 rokov pracujem v
spoločnosti UniCredit
Bank a.s., pobočka Liptovský Mikuláš ako vedúca tímu zákazníckeho
centra (Team Leader).
Je to veľmi náročná práca s ľuďmi a hlavne s
ﬁnanciami.
Pred 23 rokmi som sa vydala do Liptovskej Kokavy
za môjho manžela Ivana Šuňavca. V tomto nádhernom
prírodnom prostredí Liptovskej Kokavy sme spolu vychovali 22-ročnú dcéru Zuzanu a 19-ročného syna
Martina. Tak môžem s hrdosťou povedať, že Liptovská
Kokava je mojim druhým domovom.
Pretože som vždy inklinovala k prírode, športu, kultúrno-spoločenským aktivitám a častým zdravotným
prechádzkam po nádhernom katastri Liptovskej Kokavy, často som si vypočula názory iných občanov a
vzhľadom nato, že si myslím, že tieto názory sú
riešiteľné, rozhodla som sa kandidovať na miesto
poslankyne do Obecného zastupiteľstva v Liptovskej
Kokave.
Moju pomoc obci Liptovská Kokava a jej občanom
vidím v nasledovných oblastiach, v ktorých by som sa
chcela angažovať:
1. Podpora mladých rodín tak, aby obec Liptovská
Kokava postupne nevymierala
2. Sociálnu starostlivosť o seniorov do budúcna s vybudovaním domova dôchodcov v bývalej opustenej
budove základnej školy.
3. Dôraz budem klásť na udržateľnosť a starostlivosť o
životné prostredie s dôrazom na pôdu, vodu, lesy,
ovzdušie. V súčasnej dobe je veľmi zanedbaný a
zarastený sad, ktorý v minulosti občania Kokavy nazývali „špajz Kokavy“- čo tak vrátiť sa do minulosti,
keď obyvatelia Kokavy využívali sad v zmysle zdravého sedliackeho rozumu
4. Budem vyvíjať aktivity pre rozvoj tradičných kokavských spoločensko – kultúrnych a športových aktivít v obci.
5. Spolu s ostatnými členmi obecného zastupiteľstva
musíme hľadať také riešenia, aby sme zabezpečili
tak dôležitú bezpečnosť dediny pre všetkých občanov obce Liptovská Kokava.
Vážení spoluobčania,
úprimne sa uchádzam o Vašu priazeň ako
kandidátka na poslankyňu do obecného zastupiteľstva
v komunálnych voľbách 10.11.2018, pretože som
pevne presvedčená o tom, že kvalita života v obci
Liptovská Kokava sa dá posunúť dopredu v prospech
všetkých občanov
S úctivým pozdravom
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Peter Vrbičan

OZNAMY
Meno: Peter Vrbičan
Nezávislý kandidát
za poslanca OZ
Vek: 50 rokov
Povolanie: živnostník

Do obecného zastupiteľstva kandidujem druhý krát.
V končiacom volebnom období som pracoval nie len vo
funkcii poslanca, ale aj ako zástupca starostu a predseda
stavebnej komisie. Medzi moje hlavné a realizované
poslanecké návrhy patrilo organizovanie Kokavského
jarmoku a fotovýstavy miestnych autorov. Aktívne
som pomáhal s organizovaním miestnych kultúrnych,
či športových podujatí, medzi moje hlavné aktivity patrí
údržba lyžiarskych bežeckých tratí.
Ak v blížiacich sa voľbách dostanem od Vás mandát,
určite budem v tomto trende pokračovať. Bol by som
veľmi rád, keby sa nám podarilo realizovať plán s
využívaním ratraku, aby okrem úprav bežeckých tratí
bolo možné na dlhšie obdobie sprevádzkovať aj miestny lyžiarsky vlek.

UPOZORNENIE
Upozorňujeme našich občanov,
ktorí chovajú hospodárske zvieratá,
že pri prípadnom strhnutí zvierat divou
zverou je nutná ich obhliadka pracovníkmi
štátnej ochrany prírody (ŠOP),
ktorí sú povinní prísť na obhliadku
usmrtených zvierat, až po vykonaní
príslušnej obhliadky je možné od štátu
žiadať odškodnenie.

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku
spolu s obecným úradom
pozývajú
všetkých občanov obce a priateľov
ľudovej hudby, spevu a tanca na hudobné pásmo
pod názvom
„Z jasene do zimy“
ktoré sa bude konať
dňa 19. októbra 2018 o 17.00 hod
v sále kultúrneho domu.
Účinkovať budú malí i veľkí Kokavci a folklórny
súbor Ďumbier z Liptovského Mikuláša.
Tešíme sa s Vami na bohatý kultúrny zážitok.
Obec Liptovská Kokava Vám oznamuje, že
v sobotu 20. októbra 2018 organizuje turistický
výstup na Kasprov vrch.
Doprava bude zabezpečená autobusom s odchodom o 7.30 hod od obchodného domu COOP
Jednota, smer Liptovský Hrádok, Pribylina, Tichá
dolina a späť.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest
v autobuse prosíme všetkých záujemcov o nahlásenie svojej účasti najneskôr do piatku 19. októbra do
12.00 hod., na obecný úrad, v prípade požiadavky
o pripoistenie na zásah horskej služby prosíme
nahlásiť aj tento záujem.
Turisti sa na výstup zúčastnia na vlastné riziko,
nutná je vhodná obuv a oblečenie. Cestovné je 2 €
na osobu, deti a študenti zdarma.

Telefónne číslo na nepretržitú službu
pracovníkov ŠOP je:

0911 485 280

• Pohľad Kasprovho vrchu na Svinicu
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