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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
- Poďakovanie starostu obce
- Urbariát
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Školske okienko
- Slovenský červený kríž
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Šport
- ZO JDS Liptovská Kokava
- Voľby
- Oznam
- Niečo pre deti

V letnom období boli k detskému a viacúčelovému ihrisku vybudované
spevnené plochy

Z činnosti obecného úradu a z rokovania obecného zastupiteľstva
Júl

- realizácia projektu „Dobudovanie infraštruktúry
k detskému a viacúčelovému ihrisku“, táto investícia formou spevnených plôch zabezpečí plnohodnotný a bezpečný prístup k detskému a viacúčelovému ihrisku, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
budovy obecného úradu. Uvedený projekt bude mať

pozitívny vplyv na životné prostredie a na bezpečnosť jeho užívateľov, na jeho realizáciu bol našej
obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok
20 000 € z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
v rámci implementácie Stratégie rozvoja Horného
Liptova

Názov projektu: „DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY K DETSKÉMU
A VIACÚČELOVÉMU IHRISKU“
Prijímateľ NFP:
Cieľ projektu:

Obec Liptovská Kokava
Dobudovaním spevnených plôch zabezpečiť plnohodnotný
a bezpečný prístup k detskému a viacúčelovému ihrisku
Termín realizácie:
		
07/2022
Celkové náklady projektu: 		
23 685,58 €
Výška NFP:
			
20 000 €
Spolufinancovanie Obec: 		
3 685,58 €
Projekt sa realizuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020.
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- práce na čistiarni odpadových vôd - vyčerpanie
a vyčistenie nádrže ČOV, dočistenie nádrže, demontáž poškodenej a nefunkčnej technológie, montáž nových prevzdušňovacích elementov, montáž
nových nerezových rozvodov tlakového vzduchu
k prevzdušňovacím elementom vrátane armatúr
a ventilov, montáž nového nerezového rozdelenia
vzduchu pre ovládanie mamutkových, vzduchových
čerpadiel vrátane tvaroviek a ventilov pre ovládanie
technológie, montáž potrubia mamutky vratného
kalu s konzolami a úchytmi

• Mgr. Mário Činčurák s manželkou

August

- kosenie obce a cintorína aktivačnými pracovníkmi
- organizovanie VI. Ročníka Memoriálu Jaroslava
Majera st. spolu s DHZ
- rozlúčka s pánom farárom. Po viac ako 12-tich rokoch sa s Obcou Liptovská Kokava rozlúčil pán farár Mgr. Mário Činčurák, ktorý pôsobil v našej ZŠ
s MŠ. Na jeho posledných Službách Božích v evanjelickom kostole mu za jeho spoluprácu s obcou a
školou poďakoval starosta obce Ing. Július Porubän
a bývalá riaditeľka školy Mgr. Mária Díková
- oprava štátnej cesty III. triedy v hornej časti obce,
ktorú financovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou
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September

- návšteva predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej v Liptovskej Kokave sa
týkala hlavne opravy mosta cez Belú. Pani županka informovala občanov obce, že sú pripravené finančné zdroje na jeho opravu, no už v dvoch kolách
výzvy o predloženie cenovej ponuky na realizáciu
rekonštrukcie sa nikto neprihlásil. Termín uzávierky
tretieho termínu výzvy o realizáciu opravy mosta s
predložením cenovej ponuky bol po uzávierke tohto
čísla Kokavských aktualít
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tovenie nových schodov od biologickej linky ČOV
k mechanickému predčisteniu, zmena rozsahu plochy
z betónových dlaždíc, zmena betónových schodíkov
pred roštovým prechodom, úprava plochy okolia so
zatrávnením

- dokončenie ďalších troch prístreškov na veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad na ulici Športová, pred poštou a pred práčovňou
- dokončenie prác na čistiarni odpadových vôd a
odovzdanie stavby dodávateľom s nasledovnými
prácami v roku 2022 : betónová spevnená plocha
a zmena tvaru spevnenej plochy pre nákladné automobily, zväčšenie vstupnej brány s nutným presunom stĺpika brány, doplnenie betónovej spevnenej
plochy o výstuž sieťou Kari KH20, obetónovanie
zvetralých ríms nádrží betónom C20/25 a vystužením Kari sieťou KD37, sanácia betónových zvetraných ríms nádrží opravnou maltou, rozoberanie
existujúcich plôch zo zatrávňovacích tvárnic, zhotovenie nových schodov zo zatrávňovcích tvárnic k
mernej šachte, rigol z betónových žľaboviek, zho-
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Poďakovanie starostu obce
Vážení občania, koncom tohto mesiaca sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby
do orgánov samosprávnych krajov. Po dvadsiatich
rokoch sa vo voľbách už neuchádzam o post starostu
obce. Čas je neúprosný, vek pribúda a tak sa teším,
že svoju funkciu budem môcť odovzdať jednému
z piatich kandidátov na funkciu starostu obce.
Teším sa hlavne preto, že z mladšej generácie je
záujem o prácu v obci, aj keď to v tejto dobe nebude
vôbec jednoduché. No verím, že každý z kandidujúcich na novú funkciu túto, za pomoci poslancov,
zvládne.
Za uplynulých 20 rokov som mal tú česť pracovať s poslancami, ktorý si svoje poslanie plnili zodpovedne, prichádzali s podnetmi, nápadmi
a riešeniami, boli mi nápomocní pri neľahkej práci starostu. Poďakovanie za spoluprácu si zaslúžia
bývalí aj súčasní poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Ján Nemsila, Ing. Jaroslav Gajdoš, Zdenka Vrbičanová, Vladimír Duriš, Blanka Fronková, Mgr.
Mária Díková, Ing. Marko Fronko, môj dlhoročný
bývalý zástupca, dnes už nebohý Ján Bartoš, Ján
Majzlík, Miloš Choma, Marian Belopotocký, JUDr.
Gabriela Mitrengová, Ján Bartek, Miroslav Glos,
Pavel Fiačan, Janka Uličná, Anna Majstráková, Ján
Stolár, Peter Vrbičan, Radovan Fronko, Alena Porubänová a Tomáš Duriš.
Za tie roky sme spoločne dokázali využívať
okrem vlastných a dotačných zdrojov z našich ministerstiev a Úradu vlády Slovenskej republiky aj
finančné zdroje z Európskej únie. Z množstva realizovaných projektov spomeniem výmenu svietidiel verejného osvetlenia, rekonštrukciu sociálnych
zariadení vo futbalovej kabíne TJ. Po roku 2004,
kedy Slovenská republika vstúpila do Európskej
únie, sme prvé finančné zdroje získali na komplexnú rekonštrukciu materskej školy a jej prestavbu na
spojenú Základnú školu s materskou školou. Spolupodieľali sme sa aj na rekonštrukcii hlavnej cesty
cez obec v roku 2005, v rokoch 2003 – 2009 bola
ukončená kanalizácia obce vrátane nového stavebného obvodu na Krúhoch, pomohli sme finančným
darom na opravu obidvoch kostolov v obci.
Z dotácie združenia Čistý Liptov máme v obci
od roku 2006 umiestnené kontajnery na separovaný
zber odpadu. V rokoch 2008 – 2010 boli v obci vybudované dve obecné 8-bytovky, v lokalite Krúhy
bola okrem kanalizačnej siete vybudovaná aj dažďová kanalizácia, prečerpávacia stanica kanalizácie,
rozvody elektrickej energie, vodovod s prípojkami k
stavebným pozemkom, plynofikácia, verejné osvet-

lenie a rozhlas. Od roku 2010 doteraz prebiehala
rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd, ktorá bude v závere tohto roka skolaudovaná. V roku 2009 boli vybudované viacúčelové a detské ihrisko v areáli školy, ktoré sú verejne
prístupné pre všetkých občanov obce a jej návštevníkov.
V roku 2010 prebehla v našej obci jedna z najväčších investičných akcií pod názvom Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry s vybudovaním nového
úseku dedinského potoka, boli opravené tri miestne
komunikácie novým asfaltovým kobercom, postavili sme dve nové autobusové zastávky, zrekonštruoval sa chodník pozdĺž potoka a prebehlo ozelenenie plôch medzi potokom a cestou na Novej dedine
s vysadením jednotnej zelene. Po roku 2012 bola
dokončená rekonštrukcia všetkých zostávajúcich
miestnych komunikácií položením asfaltového koberca, zostáva opraviť už len ulicu Nudzíkovú.
Na Dome smútku sme vymenili dlažbu na galérii a
opravili strešnú krytinu vymenením pôvodnej zvetralej.
Z menších projektov v období rokov 2013 – 2017
spomeniem zapojenie do výziev cezhraničnej spolupráce pod názvom Interreg (Slovensko – Poľsko),
kde bola obec úspešná pri projektoch monitorovania
povodní na rieke Belá, pri požiarnom monitoringu
katastra našej obce a projekt z poľským mestom Poronin – oprava vysokohorských chodníkov, informačné tabule a pod.
V tomto volebnom období sme preinvestovali
tiež nemalú finančnú čiastku na rekonštrukcia kultúrneho domu s výmenou okien, zateplením budovy,
komplexnou vnútornou rekonštukciou. Dominantou
obce sa stala zrekonštruovaná hasičská zbrojnica.
Koniec roka 2020 a začiatok roka 2021 sa niesol v
znamení pandémie Covid 19, čo tiež výraznou mierov ovplyvnilo prácu všetkých poslancov, pracovníkov obecného úradu a mnohým dobrovoľníkov,
mobilizácia všetkých spomenutých pomohla našim
občanom testovaním priamo v kultúrnom dome, vo
viacerých prípadoch priamo v ich rodinných domoch.
Novému vedeniu obce želám hlavne pevné zdravie a niekedy aj pevné nervy pri zvládaní problémov,
s ktorými sa počas ich funkcií budú stretávať.
Vám, vážení spoluobčania, členovia rôznych spoločenských zložiek a DHZ, ďakujem za dlhoročnú
spoluprácu v našej obci za množstvo odpracovaných
brigádnických hodín počas rekonštrukcií našich
obecných objektov, pri čistení obce a jej okolia, pri
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usporiadaní rôznych športových a kultúrnych podujatí, ale najmä počas havarijných a kalamitných situácií.
Na záver moje poďakovanie pracovníčkam obecného úradu, s ktorými som strávil pracovne posledných 20 rokov a spoločne sme dokázali uviesť do
života obce to, čo ešte bude po nás pár rokov slúžiť
všetkým občanom Liptovskej Kokavy. Ich pracovné vyťaženie bolo dlhé roky v súvislosti s investičnými akciami obce v hodnote viac ako 4,5 mil €
často enormné, no veľmi efektívne. Túto skutočnosť

potvrdili všetky kontrolné skupiny, ktoré boli náš
obecný úrad povinné navštíviť a preveriť využitie
všetkých poskytnutých finančných zdrojov. Zároveň
chcem uviesť, že na bankových účtoch obecného
úradu je k 30.9.2022 viac ako 300 tis Eur.
Všetkým Vám želám zdravie, porozumenie, vzájomnú úctu a skorý zmier v Európe aj vo svete.
Ing. Július Porubän
starosta obce

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Rok 2022 si budeme zrejme dlho pamätať. Dobiehajúca pandémia, vojna, energetická kríza. Ešte
v čase (koncom roka 2021), keď sme sa tešili z konca pandémie a uvoľňovania všeobecných pomerov
(koniec roka 2021), PSBU prezieravo ponechalo na
sklade dreva zásobu vlákninového dreva v objeme
cca 200 m3 (t. j. cca 300 prm – priestorových metrov) pre podielnikov na uspokojenie požiadaviek na
palivové drevo. To sme ešte netušili, čo nás v tomto
roku čaká. Hlavný dôvod ponechania tohoto vlákninového dreva na palivo bol, že zo strany štátnej
ochrany prírody nás čakal zákaz spracovania kalamity od 1.2. do 31.8.2022, čiže šesť mesiacov bez
možnosti prísunu akejkoľvek drevnej hmoty – teda
aj palivového dreva. Z tých 300 prm sme postupne v priebehu mesiacov marec až jún pripravili pre
podielnikov rovnané palivové drevo. No v priebehu
roka sa začala črtať energetická kríza a ľudia začali
byť nervózni. Palivové drevo si zapísali aj takí podielnici, ktorí oň v minulosti neprejavili záujem.
K dnešnému dňu, t. j. 25.9.2022, keď píšem svoj
príspevok, sme podielnikom vydali cca 770 prm
(priestorových metrov) palivového dreva. Predpokladám, na základe žiadateľov zapísaných v eviden-

cii o palivové drevo, že do konca roka to bude okolo
1000 prm.
S ohľadom na objem kalamitného dreva, ktoré
máme ešte spracovať, očakávame, že v tomto roku
by mali byť uspokojení všetci žiadatelia o palivo.
Zároveň podielnikov – žiadateľov o palivové drevo
prosíme, aby boli trpezliví a palivové drevo žiadali
len tí, ktorí ho naozaj potrebujú. Dôvodom je aj fakt,
že výbor s ohľadom na súčasnú situáciu schválil, že
na výrobu palivového dreva bude využitá aj vláknina, ktorej cena sa v súčasnosti pohybuje na úrovni
cca 50 € / prm s DPH pričom palivové drevo dostávajú podielnici v cene 20 € / prm s DPH. Zároveň výbor na svojom poslednom zasadnutí schválil
aj možnosť samovýroby palivového dreva. O podmienkach samovýroby sa záujemcovia môžu informovať v Urbárskom dome.
Prehľad výdaja palivového dreva na PSBU obce
L. Kokava za roky 2017 – 2022
rok		 m3		
prm
					
(priestorové metre)
		
2017
		
2018
		
2019
		
2020
		
2021
		
2022
		 (k 23.9.2022)
		
spolu:

768,16
793,92
546,24
532,52
566,72

1200,25
1240,50
853,50
832,06
885,50

491,03
3698,59

767,23
5779,04

Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU obce Liptovská Kokava
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Dobrovoľný hasičský zbor
Milé hasičky, hasiči, vážení občania
Máme za sebou letné obdobie, ktoré bolo pre nás
hasičov vcelku pokojné, ak myslím situáciu ohľadom požiarov a zásahov. Za letné obdobie sme zaznamenali našťastie len jeden výjazd k požiaru.
Dňa 21. 07. 2022 o 12:46 hod. bol našej jednotke ohlásený výjazd KOS HaZZ v Žiline do lokality
letisko – Jakubovany v katastri obce Pribylina k požiaru vo vonkajšom prostredí. O 13:02 hod uskutočnila naša jednotka DHZo Liptovská Kokava výjazd
s technikou Tatra T 148 CAS 32 v počte 1+2. Po príchode na miesto udalosti sa veliteľ našej jednotky
zahlásil u veliteľa zásahu. Ten nás informoval, že
požiar je lokalizovaný. Za pomoci kropiacej lišty
sme dva krát obišli celé zhorenisko a dohášali sme
skryté ohniská. Následne bol požiar uhasený. Na
pokyn veliteľa z HaZZ sme výjazd ukončili a vrátili
sa na základňu o 14:25 hod. Po doplnený vody a
PHM sme techniku na základni odstavili a pripravili
k ďalšiemu výjazdu.

Dňa 7. augusta sa v Skanzene v Pribyline konala
Hasičská nedeľa. Náš zbor sa tejto akcie zúčastňuje každoročne. Tento rok sme v netradičnej súťaži
skončili na nepopulárnom štvrtom mieste.

Dňa 13. augusta sa na našom futbalovom ihrisku konal VI. ročník Memoriálu Jaroslava Majera
st. Na hasičskej súťaži sa predstavilo spolu pätnásť
hasičských družstiev z okresu Liptovský Mikuláš a
aj mimo okres. Naše dievčatá skončili na druhom
mieste a mužské družstvo taktiež na druhom mieste. V okresnej hasičskej lige sme skončili na prvých
miestach. Putovný pohár si odniesli hasiči z Liptovskej Teplej. Súťažiacim gratulujem za vzornú reprezentáciu nášho zboru. Po súťaži sa na ihrisku konala
súťaž aj pre našich najmenších Železný hasič. Na
záver sme najmenších potešili hasičskou penou. Pre
dospelých bola pripravená hasičská zábava.
Richard Šopor
predseda DHZ L. Kokava
Informujeme obyvateľov našej obce, že v mesiaci október a november 2022 budú naši členovia
DHZo Liptovská Kokava vykonávať pravidelnú
kontrolu vykurovacích telies, komínov a hospodárskych budov občanov obce Liptovskej Kokavy
podľa § 314/2001 Z.z.

Školské okienko
V auguste 2022 sa funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Kokave
ujala nová pani riaditeľka Mgr. Lívia Drenková, ktorej funkciu odovzdala dlhoročná pani
riaditeľka Mgr. Mária Díková.
Redakčná rada poprosila novú pani riaditeľku o jej predstavenie v Kokavských aktualitách,
článok prinášame v plnom znení.

Milí občania Liptovskej Kokavy,
volám sa Lívia Drenková, pochádzam z Banskej
Bystrice, kde som sa narodila aj študovala. Momentálne žijem v Dovalove. Tento kraj mi od začiatku
prirástol k srdcu. Som jedna z vás, som rodič a som aj
učiteľka s viac ako 12 ročnou praxou. Ako riaditeľka
mám prax a skúsenosti zo súkromnej školy v Lip-
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tovskom Mikuláši. Na situácie sa dokážem pozrieť
aj zo strany zriaďovateľa nakoľko som posledné 2
roky pracovala ako špecialista na odbore školstva.
Mojou životnou víziou je, aby sa deti cítili bezpečne,
šťastné a rešpektované. Mojim cieľom je udržať a
rozvíjať túto školu, aby rodičia boli hrdí, že ich deti
navštevujú práve školu na Liptovskej Kokave a sú
kvalitne pripravené na pokračovanie vzdelávania na
2. stupni ZŠ.
Škola má výbornú materiálnu vybavenosť a odbornosť pedagógov. Naša záhrada a okolitá príroda
je to, čo v mestských školách chýba. Toto všetko je
výsledok Vás všetkých a Vašu doterajšiu prácu si nesmierne vážim.
Už prvý mesiac som tu spoznala úžasných ľudí
ochotných spojiť sily a pomôcť si navzájom. Zapá-

liť sa pre spoločnú vec. Počas mesiaca august sme
pretvorili priestory tejto krásnej školičky za čo patrí
moje poďakovanie zriaďovateľovi, kolegyniam, novému pánovi farárovi, či priateľom.
Tento školský rok sa naďalej budú deti MŠ vzdelávať podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie Podkrivánik. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. ráno do
16.15 hod. popoludní. Na rodičov budú od októbra
čakať týždenné reporty činností v MŠ.
Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vzdelávať podľa
inovovaného ŠkVP pre primárne vzdelávanie - Tri
oriešky do života. Poznatky a vedomosti škola poskytne nielen v povinných predmetoch, ale pre deti
sú pripravené aj záujmové útvary, v ktorých môžu
rozvíjať svoje talenty.
Chceme vám ponúknuť množstvo aktivít aj mimo
vyučovania, prostredníctvom ŠKD, v čase od 11.20
do 15.45 hod. I naďalej sa budeme zapájať do diania v obci a prispievať kultúrnym programom. Žiaci
majú od nového školského roku možnosť využívať
prvky nových moderných metód vzdelávania, zavedenie ranných kruhov, ale aj aktivity zamerané na
rozvoj kľúčových kompetencií.
Budeme rozvíjať zdravý životný štýl a motivovať
deti k pohybu atď. Preto nezabudnite sledovať našu
webstránku www.zsmslkokava.edupage.org, kde
budú postupne pribúdať novinky, fotky, reporty, či
oznamy.
Mgr. Lívia Drenková
riaditeľka ZŠ s MŠ

• • •
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Miestny spolok
Slovenského červeného
kríža Liptovská Kokava
ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
***
Posilnite imunitu pred chrípkovým obdobím
***
Betaglukán – výťažok je z hlivy ustricovitej.
Aktivuje bunky imunitného systému a povzbudzuje tvorbu bielych krviniek. Sušenú alebo čerstvú
hubu pridávajte do polievok, omáčok, hodí sa k zemiakom, cestovinám aj k jedlám z mäsa. Betaglukán
nájdete aj v celozrnných obilninách, najmä v ovse a
jačmeni.
Propolis – je výborný preventívny prostriedok proti
chrípke.
Odporúča sa jedna lyžička propolisovej tinktúry
dva až tri razy denne v chrípkovom období. Tinktúru dostať v lekárni, alebo u včelárov. Dá sa vyrobiť
aj doma: 250 gramov očisteného propolisu zalejete
pollitrom 65 % liehu. Nechajte stáť 14 dní, precedenú užívajte primiešanú v čaji, alebo vode.
Rakytník – jeho oranžové bobule sú pravdepodobne najbohatším prírodným multivitamínom.
Má 10-násobne viac vitamínu C ako v pomaranči. Obsahuje aj vitamíny A,E,K,B. Stimuluje činnosť
pečene, vylučovanie žlče, pomáha pri ateroskleróze,
zápche a telo vyčistia od toxických splodín.
Selén – stimuluje obranyschopnosť a funguje ako
antioxidant.
V chrípkovom období nezaškodí užívať ho v
tabletkovej forme, pretože v potravinách je ho málo.
Dôležité je však dodržiavať časté umývanie rúk
teplou vodou a mydlom, chrániť sa pred množstvom
ľudí v nevetraných miestnostiach, pohyb na čerstvom vzduchu, spánok a pitný režim.
Janka Uličná
tajomníka MS SČK

• • •

Jubilanti
V mesiacoch júl - september 2022 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Ľubica Barteková
- Viera Belopotocká
- Milan Strnisko
- Helena Prokopecová
- Jaroslav Kapitán
70 rokov:
- Elena Kováčová
- Elena Bolčišová
- Ružena Fronková
- Dušan Ruman
75 rokov:
- Soňa Šuňavcová
- Július Bartoš
- Jozef Minár
80 rokov:
- Martin Uličný
- Vlasta Nudzíková
- Bohumír Hulan
- Eva Valientková
Želáme Vám, aby každý Váš deň bol niečím
krásny !
Praje obecné zastupiteľstvo.

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

Opustili nás
- Božena Oravcová
- Mária Durišová
- Želmíra Rysuliaková
- Milan Bartek
- Milan Pozor
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci
trvá a nedá zabudnúť.
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Niečo pre gazdinky
Slivkový lekvár

Ingrediencie
slivky odkôstkované 3 kg
kryštálový cukor 1 kg
kyselina citrónová

Postup:
1. Slivky dobre umyjeme, odkôstkujeme, polovičky
pokrájame na menšie kúsky. Hmotnosť 3 kg je po
odkôstkovaní.
2. Pokrájané slivky dáme variť do hrnca na cca 15 minút. Po rozvarení zmes necháme trochu vychladnúť.
3. Potom prepasírujeme cez sitko alebo rozmixujeme
tyčovým mixérom, pridáme cukor a varíme cca 45
minút do zhustnutia. Nakoniec pridáme štipku kyseliny citrónovej.
4. Horúci lekvár naplníme do čistých pohárov. Uzatvoríme viečkami, otočíme hore dnom na 4-5 minút,
obrátime naspäť a horúce uložíme na noc do deky.
Dobrú chuť!
R.r. ( prebraté z internetu )

							

Raňajkový kysnutý závin
so slivkovým lekvárom a čokoládou
Ingrediencie

CESTO
hladká múka 300 gr,
droždie ½ kocky,
mlieko 2 dl,
cukor kryštálový + do kvásku 1 ČL,
olej 1 dl, 1 štipka soľ
PLNKA: slivkový lekvár, strúhaná čokoláda
EŠTE POTREBUJEME:
rozšľaháme vajce (na potretie) 1 ks
práškový cukor
Postup:
1. V troche vlažného mlieka rozdrvíme droždie, pridá
me malú čajovú lyžičku cukru a necháme napučať
kvások.
2. Hladkú múku preosejeme, pridáme štipku soli,
polievkovú lyžicu cukru, olej a kvások. Miesime
a postupne pridávame zvyšné vlažné mlieko.
3. Vymiesené cesto vytvarujeme do bochníka, poprá-

šime múkou a necháme kysnúť na teplom mieste
45 minút.
4. Vykysnuté cesto rozdelíme na polovicu a vyvaľkáme
tenké cesto.
5. Cesto natrieme slivkovým lekvárom a na vrch
nastrúhame čokoládu.
6. Zavinieme a rovnako pripravíme aj druhú polovicu
cesta.
7. Záviny preložíme na plech vystlaný papierom na pe
čenie a jemne popicháme vidličkou. Vrch potrieme
rozšľahaným vajíčkom.
8. Dáme piecť do vyhriatej rúry na 180 stupňov,
približne na 20 minút do zlatista.
9. Necháme vychladnúť, nakrájame a poprášime
práškovým cukrom. Dobrú chuť.
R.r. ( prebraté z internetu )

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Vážení športoví priatelia
V mene Futbalového oddielu chcem Vás poinformovať o činnosti nášho klubu v jesennej časti.
Do súťažného ročníka 2022/2023 sme vstúpili
s očakávaním, ako sa hráči vyrovnajú s novou situáciou, ktorá nastala počas letnej prestávky, keď mužstvo opustili štyria hráči – Žuffaj, Malejka, Tekeľ
a Števček. Keď sa k tomu pridali u niektorých hráčov aj osobné záujmy, bolo veľmi ťažké sa na majstrovské zápasy zísť v plnej sile, čomu zodpovedali,
aj výsledky. Napriek veľkej snahe trénera Jaroslava
Pozora sa nepodarilo káder doplniť, keďže v súčasnej dobe záujem o futbal upadá. Dúfajme, že v ostatných zápasoch jesennej časti sa hráči zomknú a budú
nám prinášať veselšie chvíle, aby Kokavský futbal
pokračoval aj v budúcnosti. Napriek tejto nelichotivej situácii patrí všetkým hráčom poďakovanie, že
reprezentujú našu obec, hoci nie sú jej obyvateľmi.
Na záver Vás fanúšikov chcem, čo najsrdečnejšie
pozdraviť a poďakovať za podporu.
Libor Porubän
člen výboru FO
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
Milé seniorky, milí seniori ,vážení občania
Uplynuli ďalšie 3 mesiace aktívnej činnosti
ZOJDS, chcem sa s vami v mene výboru podeliť
s aktivitami, ktoré sme v tomto období uskutočnili.
Dňa 29.6.2022 sa konali okresné športové hry
seniorov, ktorých sa za našu organizáciu zúčastnilo
13 členov. Pódiové umiestnenia získali títo členovia: Ladislav Bartek 1. miesto v šachu, Marek Glos
3. miesto v behu na 200 m, Pavel Soukop 3. miesto
v hode granátom, Marta Glosová 3. miesto v streľbe
so vzduchovky. Srdečne im blahoželáme.
Dňa 27.7. sme sa stretli na posedení pri guláši
na nádvorí Liptovskej izby. Zišlo sa nás 69 členov
a 4 hostia. Realizačný tím sa zišiel o 10 hod., aby
bolo všetko pripravené na 14 hod., kedy bol začiatok posedenia. Šéfkuchár bol Slavo Oravec a pomáhali členovia výboru. Na začiatku podala predsedníčka dôležité informácie o plánovaných aktivitách.
Revíznu správu za 1 polrok predniesla predsedníčka
revíznej komisie Anna Nudzíková. Potom sa podával guľáš a každý sa mohol v príjemnej atmosfére
pozabávať , porozprávať . Rozchádzať sa začali okolo 17. hod. Ďakujeme obecnému úradu za finančný
príspevok na suroviny a Alenke Porubänovej za poskytnutie priestoru. Každý si mohol na lístok prevziať pivo, kávu, kofolu alebo čaj.
V pondelok 15.8.2022 sa konal druhý ročník
športových hier seniorov na miestnom futbalovom
ihrisku za účasti 4O členov. Súťažili sme v rôznych
disciplínach. Zvlášť súťažili ženy a zvlášť muži.
Najúspešnejšou medzi ženami bola Janka Záborská
a z radov mužov bol Marek Glos a Ladislav Bartek.
Samozrejme uznanie si zaslúžia všetci pretekári. Poďakovanie patrí organizátorom na čele s Milanom
Fronkom. Príjemné bolo aj posedenie v klubovni po
skončení akcie.

Dňa 27.8. sa konalo stretnutie seniorov na hranici za účasti 3 krajov - Žilinského, Moravko-Sliezkeho a Bielsko-Biala z Poľska. Stretnutie sa konalo
na Kysuciach v Skalitom. Zišlo sa 750 seniorov z
týchto troch krajov. Program bol bohatý a zložený z
piesní ,tancov a hovoreného slova. O občerstvenie
sa postaral starosta Skalitého. Za našu organizáciu sa
zúčastnili 2 členovia.
14.9. Zorganizovali sme autobusový zájazd na
Pieniny, ktorého sa zúčastnilo 54 členov. Prvá zastávka bola v Kežmarku. Navštívili sme artikulárny
aj nový kostol kde sme si vypočuli ich históriu. Potom sme sa presunuli do historického Evanjelického lýcea s knižnicou. Výklad nám predniesla veľmi
erudovaná a zanietená knihovníčka. Presunuli sme
sa do Červeného Kláštora, kde sme sa rozdelili na
dve skupiny . Jedna išla do kláštora a druhá na splav
Dunajca. Stretli sme sa na Chate Pieniny, kde sme
mali spoločný obed. Cestou naspäť sme sa zastavili
v Hniezdnom a navštívili čokoládovňu. Za šťastnú
cestu bez nehody vďačíme pánovi Kuzmovi. Obecnému úradu ďakujeme za finančný príspevok.

Okrem spomínaných aktivít sme zorganizovali zbieranie podpisov pod petíciu „Aj seniori chcú
dôstojne žiť“. Získali sme 322 podpisov. Realizovali
sme brigády pri Urbárskom dome a garážach. Vypiľovali sme konáre v Jelšinke.
Ďakujeme všetkým členom za aktívnu účasť na
akciách a tešíme sa na stretnutie pri ďalších aktivitách.
			

Mgr. Božena Ďurišová
predsedníčka ZO JDS
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
29. OKTÓBRA 2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Liptovská Kokava
Obec Liptovská Kokava u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1.
2.
3.
4.
5.

Marian Belopotocký, Mgr., 43 r., špeciálny pedagóg, nezávislý kandidát
Radovan Fronko, 44 r., dispečer v MKD, Kresťanskodemokratické hnutie
Ján Kollár, Mgr., 38 r., učiteľ, nezávislý kandidát
Dana Porubänová, 51 r., ekonómka, HLAS – sociálna demokracia
Jana Strnisková, 57 r., manažér správy budov, nezávislá kandidátka

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave
Obec Liptovská Kokava u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa:
Volebný obvod č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ivan Bartek, 57 r., nezamestnaný, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti
Ján Bartek, 49 r., lesný hospodár, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti
Tomáš Duriš, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát
Jakub Fiačan, 19 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
Miroslav Glos, 42 r., SZČO, nezávislý kandidát
Jaroslav Jurčo, 37 r., SZČO, nezávislý kandidát
Dušan Matejko, 43 r., lesný technik, nezávislý kandidát
Juraj Mudroň, 28 r., hasič, nezávislý kandidát
Juraj Oravec, Ing., 46 r., ekonóm, nezávislý kandidát
Július Porubän, Ing., 61 r., starosta, SMER – sociálna demokracia
Dana Porubänová, 51 r., ekonómka, HLAS – sociálna demokracia
Marián Sládek, Mgr., 40 r., product manager, nezávislý kandidát
Richard Šopor, 43 r., vedúci predajne, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
							

Janka Uličná
predseda volebnej komisie
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Predstavovanie kandidátov na starostu obce Liptovská Kokava:
(Príspevky uvádzame v abecednom poradí a v nezmenenej forme )

Mgr. Marian Belopotocký
Vek: 43
Zamestnanie: špeciálny pedagóg

„Nie je v mojom záujme sľubovať nereálne ciele,
rád by som zapojil do života v obci všetkých obyvateľov, od seniorov, od ktorých sa máme čo učiť až
po našu najmladšiu generáciu, pretože ona je naša
budúcnosť. Chcem pokračovať v aktivitách, ktoré sú
správne naštartované a rád by som spojil obec v prospech a pre dobré veci.“
Chcel by som sa zamerať na:
- maximálnu účasť pri čerpaní z eurofondov,
- spoluprácu s inštitúciami a miestnymi organizáciami,
- pomoc občanom v zložitých životných situáciách,
- reorganizáciu služieb spojených s údržbou obce,
- udržiavane kultúrnych, spoločenských a športových akcií,
- motivovanie k súdržnosti, podporu dobrovoľníckych aktivít,
- realizáciu úkonov spojenú so zriadením zberného
dvora, úpravu kanálových žľabov,
- organizovanie spoločného čistenia katastra obce,
- ochranu životného prostredia,
- vybudovanie oddychových zón v ostatných častiach obce.
Určite sa jedná o zlomok spomínaných vecí, na
ktoré by som sa chcel zamerať. Prechádzame náročným obdobím, kedy sa situácia mení zo dňa na deň,
ale ja verím, že správnym prístupom a nastavením
všetkých obyvateľov dokážeme aj z takto ťažkej situácie vyťažiť maximum pre našu obec.

• • •
Radovan Fronko
Drahí spoluobčania, obyvatelia obce Liptovská Kokava. V
úvode môjho príhovoru sa mi dovoľte v krátkosti predstaviť.

Volám sa Radovan Fronko, mám 44 rokov, som
úprimne veriaci človek v Pána Boha. Som ženatý
a mám dve deti.
V súčasnosti pracujem ako dispečer v MKD
a rozhodol som sa kandidovať za starostu našej obce,
nakoľko našu obec a život v nej milujem od detstva,
záleží mi na nej, pracujem a slúžim v obci už niekoľko rokov ako poslanec v obecnom zastupiteľstve
a ako dozorca v našom evanjelickom cirkevnom
zbore.
Mám rád náš cirkevný zbor, šport, divadlo, priateľov. Veľmi si vážim prácu predchádzajúcich starostov, poslancov a funkcionárov v rôznych obecných
organizáciách, ktorí pre životné hodnoty, kultúru,
šport, vzdelanie, rodinné zázemie a pre lásku k našej obci niečo urobili a ľudí v nej si ctili. Na tieto
hodnoty by som chcel určite nadviazať aj ja, s prihliadnutím na ekológiu, energetické zdroje, citlivé
hospodárenie s financiami a majetkom obce.
Máme za sebou 2r. covidovej pandémie, rôznych
obmedzení a čaká nás ťažké obdobie z narastajúcej
inflácie, dvíhania cien energií, poplatkov a služieb
ako takých. Pevne verím, že v prípade môjho zvolenia za starostu a spolu so zvolenými poslancami
tieto životné skúšky zvládneme a budeme sa môcť
zamerať na samotný rozvoj obce. Sľubovať v túto
chvíľu nejaké veľké prevratné investície určite nebudem. Je potrebné sa zamerať hlavne na finančnú
rezervu obce, počkať ako dopadnú ceny energií počas najbližšieho obdobia a ako s tým bude vedieť štát
pomôcť. Následne, sa môžeme zamerať na finančnú
kondíciu obce, projekty a výzvy z EÚ, rôzne potreby,
možnosti a okolnosti, ktoré sa v priebehu nasledujúceho roka, ale aj ďalších rokov vyskytnú. Čo viem
v túto chvíľu ponúknuť, je moja oddanosť pracovať
pre vás občanov, moja lojálnosť k našej obci, moja
čestnosť, charakternosť a chuť riešiť veci.
Prajem nám, aby sme si vo voľbách vybrali takých predstaviteľov a zástupcov obce, ktorým bude
záležať hlavne na rozvoji našej obce, na ľudských
hodnotách a životnom komforte nás všetkých. Nech
nehľadíme na svoj osobný prospech, ale na prospech
nás – občanov – a obce ako takej.

• • •
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Mgr. Ján Kollár
Dobrý deň
Moje meno je
Mgr. Ján Kollár,
mám 38 rokov, som ženatý
a mám dve deti. Narodil som
sa v Liptovskom Mikuláši
a celú svoju mladosť som žil v Liptovskom Petre.
Po štúdiu na Gymnáziu v Liptovdkom Hrádku som
pokračoval na vysokej škole v Bratislave UK FTVŠ
odbor Telesná výchova - manažment. Počas VŠ som
nadobudol prvé pracovné skúsenosti, vnikol do sveta
nielen pracovného, ale aj sledovania zákonov, daní a
tiež v bankovom sektore. Od roku 2010, kedy som
sa presťahoval naspäť na Liptov, pôsobím ako učiteľ na ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku a popri tom
som predsedom o.z. ŠK SokoLH, pomocou ktorého
sa snažím vytvárať podmienky pre aktívne trávenie
voľného času pre dospelých a deti.
Mám bohaté skúsenosti s vypracovávaním projektov a žiadostí na podporu rozvoja športu, kultúry
a kvality života pre širokú verejnosť. Svojpomocne s podporou rôznych projektov, nadácií a hlavne
kamarátov sme vybudovali priestor, kde organizujeme športové, ale aj vzdelávacie, spoločenské
a dobrovoľnícke aktivity. Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a firmami. Svoje vízie ohľadom
kvality života by som rád uplatnil práve v našej obci.
Celý môj život sa točí okolo športu a rodiny,
či už ako aktívny futbalista v mladosti, vášeň pre
volejbal, kde som sa spoznal s manželkou, bedminton. Stretávať ma môžete pravidelne na bežkách, bicykli a behu. Popri škole trénujem deti gymnastiku
a všeobecnú pohybovú prípravu. Šport mi dal veľa.
Spoznal som nových kamarátov, navštívil som rôzne miesta po celom Slovensku aj v zahraničí. Naučil
som sa pri ňom trpezlivosti, tvrdej drine , pokore
pred súpermi, spolupráci. Tieto vlastnosti uplatňujem aj v bežnom živote.
Liptovskú Kokavu sme si pre život s rodinou
vybrali na základe prekrásneho prostredia, ktoré
má obrovský potenciál pre všetky generácie. Ako
učiteľ sa stretávam s deťmi aj rodičmi žiakov z Kokavy a viem, že prioritou pre spokojný život je budovanie a rozvíjanie medziľudských vzťahov v úcte
k tradíciam a s ohľadom na budúcnosť našich detí.
Pokiaľ bude fungovať vzájomná tolerancia a rešpekt, dokážeme aj nemožné.

Dana Porubänová
Ako rodáčka z obce som
sa rozhodla kandidovať na
starostku a tiež poslankyňu do
OZ v Liptovskej Kokave.
Mám 51 rokov, som vydatá
a mám 2 deti. Ukončené mám
stredoškolské vzdelanie v odbore ekonóm. V štátnej a verejnej správe pracujem
33 rokov s malými prestávkami /MD/. Momentálne
pracujem v ZŠ s MŠ Liptovská Kokava ako ekonómka.
Zapájam do spoločenských akcií v obci, venujem
sa zachovávaniu tradícií, vediem krúžok šikovných
ručičiek v škole a som aktívna členka DHZ v obci.
Keďže mi záleží na životných podmienkach občanov žijúcich v našej obci a taktiež návštevníkov,
ktorí tu zavítajú, rada by som prispela k spokojnosti
všetkých. Určite by som chcela obec naďalej zveľaďovať, vytvárať dôstojné podmienky pre vekovo
starších obyvateľov, podporiť všetky zložky a organizácie fungujúce v obci a samozrejme sa budem
snažiť o zachovanie školy a škôlky, aby nám naši
najmenší nemuseli odchádzať do iných škôl.
Ak aj Vám záleží na našej obci, príďte ma podporiť. Ďakujem.

• • •
Jana Strnisková
Vážení spoluobčania,
uzavrela sa kandidatúra na post starostu a poslancov našej obce. Každý kandidát určite ide do volieb
s nejakými predstavami a cieľmi a svojou prácou sa
bude snažiť ich realizovať. Starosta bude ten, ktorý
to bude manažovať, aby výsledkom bola spokojnosť
občanov. Ďakujem všetkým tým, ktorí podporili
moju kandidatúru ako nezávislého kandidáta na post
starostu obce.
Po 34.-ročnom pôsobení vo firme, kde som prešla viacerými pracovnými zaradeniami, aktuálne
vykonávam funkciu manažéra správy budov, som sa
rozhodla svoje skúsenosti využiť v prospech obce v
ktorej žijem.
Manažovanie chodu obce si vyžaduje veľkú zodpovednosť, odbornosť a skúsenosti. Mojím cieľom
nie sú lákavé sľuby, ale zabezpečiť úlohy vzhľadom
na reálne možnosti obce, čo bude v súčasnom období
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zdražovania cien a hlavne cien energií, náročné. Pri
tomto je veľmi dôležitá vzájomná spolupráca starostu, poslancov, úradu a všetkých organizácií na území
obce. Očakávam tiež od poslancov, že prinesú svoje
plány a zámery s cieľom dosiahnuť napredovanie a
rozvoj obce.
Medzi priority, ktoré by som chcela riešiť a zabezpečiť, je v prvom rade vytvorenie fungujúceho
obecného úradu pre všetkých občanov bez obmedzenia stránkových dní, zmeniť prístup pracujúcich
mimo obce k informovanosti o dianí v obci - sms
notifikácia.
Zabezpečiť dôstojnú starobu občanom zriadením
denného stacionára. Pre najmenších vybudovať detské ihrisko s lavičkami. Ako veľkú potrebu vnímam,
v prípade možnosti cez Štátny fond rozvoja bývania
SR, výstavbu nájomného bytového domu. Určite by
bolo vhodné a prospešné zriadiť zberný dvor, zamerať sa na likvidáciu nelegálne uložených odpadov,
parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách,
obzvlášť v zimných mesiacoch pri ich údržbe. Skvalitniť údržbu miestnych komunikácií, stavebné úpravy chodníkov vrátane dobudovania v priestoroch

cintorína. Verejno - prospešné práce zamerať na
skultúrnenie prostredia v obci cez priame riadenie
týchto prác zodpovedným pracovníkom.
Oblasť kultúry a športu za posledné roky zmenila
charakter. Chcela by som vytvoriť priestor pre všetky druhy športu, o ktoré budú mať občania záujem
a podporovať ich. V rámci možností pripraviť príležitosti na spoločné stretnutia tak pri zábave, ako aj
pri športe. Mám v úmysle podporovať mládežnícke
kluby, klub dôchodcov, jednoducho všetko, čo by
rozprúdilo spoločenský život v obci. Každý z nás cíti
potrebu socializácie - spoločne sa stretávať, rozprávať, riešiť rôzne situácie a zabávať sa. To je relax,
ktorý je v dnešnom urýchlenom tempe života veľmi
dôležitý.
Popri tom budem sledovať neustále zmeny v legislatíve, výzvy projektov na uchádzanie sa o prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných
fondov.
Prosím starostlivo zvážte svoju voľbu a dajte svoje hlasy ľuďom, ktorí sú zárukou pre ďalší rozvoj
obce.
S úctou Jana Strnisková

Predstavovanie kandidátov na poslancov obce Liptovská Kokava:
(Príspevky uvádzame v abecednom poradí a v nezmenenej forme,
redakčnou radou bolo oslovených všetkých 13 kandidátov na poslancov,
príspevok do Kokavských aktualít zaslali piati kandidáti)

Jakub Fiačan

Juraj Mudroň

Ako najmladší z kandidátov na poslancov obecného
zastupiteľstva chcem zastupovať najmladšiu generáciu
občanov našej obce. Mám 19
rokov, študoval som na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku a momentálne som študentom na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre.
Aktívne sa angažujem v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce, kde som získal základné informácie o riešení bežných aj krízových situácií na obecnom úrade. Prenesenie týchto informácií a zapojenie
mladých ľudí do celoobecného diania považujem za
dôležitý prínos a pomoc v súčasnej neľahkej dobe
pre našu obec.

Kandidujem za poslanca OZ v našej obci ako
nezávislý kandidát. Som rodákom z Liptovskej Kokavy a mám 28 rokov. Vyštudoval som Strednú odbornú školu stavebnú v Žiline, v odbore Mechanik
požiarnej techniky. Po ukončení strednej školy som
pracoval ako operátor CNC strojov do roku 2020,
kedy som nastúpil do Hasičského a Záchranného
Zboru ako hasič-záchranár.
Momentálne zastávam aj funkciu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovská Kokava.
V prípade, že by ste mi prejavili dôveru v nasledujúcich voľbách, som otvorený všetkým možnostiam,
ktoré by dokázali zlepšiť chod samosprávy či život
v našej obci, taktiež som za zachovanie tradícií, podporu kultúrnych a športových aktivít a všetkého čo
k bežnému životu na dedine patrí.
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Ing. Július Porubän
Vážení občania,
pre kandidatúru za poslanca obecného zastupiteľstva som sa rozhodol z dôvodu dlhoročného pôsobenia vo funkcii starostu obce a získané skúsenosti,
počas 20. rokov, z oblasti verejnej a štátnej správy a
komunálneho diania, by som rád odovzdal aj novonastupujúcim poslancom.
Rozpracované projekty - kolaudácia čistiarne odpadových vôd, bezplatný prevod pozemkov od Slovenského pozemkového fondu v prospech obce, proces stavebného povolenia na rekonštrukciu poslednej
obecnej komunikácie, príprava projektu na opravu a
prestrešenie terasy materskej školy, podávanie pravidelných monitorovacích správ na nadriadené orgány
v súvislosti s poskytnutými nenávratnými dotáciami
pre našu obec, budú prvou výzvou pre nového starostu, či starostku. Pomoc novému vedeniu obce a
súčinnosť z mojej strany bude samozrejmá bez ohľadu na výsledky volieb.

• • •
Mgr. Marián Sládek
Meno: Mgr. Marián Sládek
Vek: 40 rokov
Rodinný stav:ženatý, 2 deti
Štúdium: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Zamestnanie: Product Manager RX
Program:
Moderná samospráva na úrovni 21. storočia.
• Otvorená a transparentná samospráva pre všetkých
• Konsolidácia verejných financií a skutočne efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi
• Rozvoj a smerovanie obce
• Odpadové hospodárstvo
• Energetické hospodárstvo, trvalá udržateľnosť –
„zelené“ projekty
• Školstvo a vzdelávanie
• Kultúra a šport
• Koncept „Next generation“ – súbor opatrení a
zmien, ktoré môžu významným spôsobom po-

sunúť obec vpred, no len za predpokladu, že
budú urobené systematicky, citlivo, odborne a v
presne určenej postupnosti. Preto je pre realizáciu nevyhnutné mať k dispozícií fungujúci tím
poslancov a šikovného starostu/-ku.

• • •
Richard Šopor
Vážení spoluobčania,
Volám sa Richard Šopor
mám 43 rokov. V komunálnych voľbách 2022 som sa
rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát za poslanca
obecného zastupiteľstva našej
obce aj na základe vašich podnetov. Nejdem a ani nechcem sľubovať nič konkrétne. Všetci dobre vieme v akej ťažkej dobe žijeme.
Jediné, čo Vám viem sľúbiť a to aj dodržať, že si
svoj mandát budem vykonávať čestne a poctivo.
Mojou prioritou v našej obci a okrese je pokračovať
v tom, čomu sa venujem už dlhodobo. Prevencii, pomoci pri zdolávaní ťažkých, nepredvídateľných situácií a charite. Ako predseda dobrovoľných hasičov v
našej obci, ako člen okresného krízového štábu, ako
funkcionár v okresných štruktúrach mám v týchto
oblastiach za posledné obdobie bohaté skúsenosti,
ktoré viem pretaviť aj do našej obce.
Touto cestou sa chcem poďakovať, každému z
vás, ktorí ste ma podporili svojím podpisom, každému z vás ktorí mi odovzdáte svoj hlas v komunálnych voľbách 2022, ale aj tým, ktorí sa rozhodnete
nepodporiť mňa, ale niektorého z mojich protikandidátov. Každé takéto rozhodnutie ma posunie vpred.
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OZNAM
Drahá elektrina núti mestá a obce vypínať v noci
verejné osvetlenie.
Mestá a obce musia šetriť. Drahá elektrina ich
núti vypínať v noci verejné osvetlenie.
Aj naši poslanci sa na poslednom obecnom zastupiteľstve dohodli, že pristúpime v obci k šetria-

cim opatreniam. Od polnoci do štvrtej rána sa v našej obci nebude svietiť. Určite si to naši občania už
všimli, prosíme ich do budúcna aj o informácie, či
v súvislosti s vypínaním verejného osvetlenia neregistrujú aj vznik drobnej kriminality.
R.r.

Niečo pre deti
Nájdite 7 rozdieľov medzi týmito dvoma obrázkami

Nájdite 10 rozdieľov medzi týmito dvoma obrázkami

