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XIX.

OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER 2017

V tomto čísle nájdete:
-

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ
Urbariát
Roľnícke družstvo
Dobrovoľný hasičský zbor
Školské okienko
Voľby do orgánov ŽSK
Jubilanti
Cirkevná rubrika
Niečo pre gazdinky
Les očami ochranára
Športová rubrika
Oznamy

• Predvianočný mesiac nad Kokavou

Milí Kokavčania, vážení rodáci,

Z činnosti OcÚ a z rokovania OZ

prajem Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky
v kruhu najbližších. Najmenším chcem
popriať hodne darčekov a úsmevov na
tvárach ich aj ich rodičov. Tým starším
prajem kamarátov a priateľov, na ktorých sa môžu vždy spoľahnúť. Všetkým dospelým prajem dostatok zdravia,
rodinnej pohody, spokojnosti a mnoho drobných radostí, z ktorých sa skladá to, čomu mnohí hovoria
šťastie.
Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za všetko, čím
ste v roku 2017 prispeli k spokojnému životu v našej
obci. Ďakujem za trpezlivosť pri riešení niektorých
vecí, aj za podnety, ktorými ste prispeli k zlepšeniu
vzťahov medzi občanmi. Rád by som vyzdvihol a
ocenil prácu obecného zastupiteľstva ako aj dobrovoľných zložiek hasičov, seniorov, športovcov, odbojárov,
Rady rodičov pri ZŠ s MŠ, členov Slovenského Červeného kríža. Za dobrú spoluprácu v roku 2017 ďakujem
vedeniu PSBU Liptovská Kokava, Roľníckemu družstvu Liptovská Kokava, vedeniu ZŠ s MŠ Liptovská
Kokava ako aj obom cirkevným zborom.
Dovoľte mi v mene obecného zastupiteľstva aj v mene svojom Vám všetkým zaželať úspešný nový rok
2018.

Október
- prerokovanie a schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej
školy s materskou školou
- predloženie správy o výsledku kontroly za 2. štvrťrok
2017, hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Lehotský
v nej konštatoval, že stav účtovných a pokladničných
dokladov za uvedené obdobie je vedené preukazným
spôsobom
- uzavretie mosta cez Belú dopravným inšpektorátom pre
motorové vozidlá nad 3,5 t
- účasť riaditeľa akciovej spoločnosti Tatranský Permon
na obecnom zastupiteľstve a jeho informácia o transformácii spoločnosti a následnej zmene záujmu o kúpu
geotermálneho vrtu a k nemu prislúchajúcich pozemkov
- tradičné stretnutie jubilantov

Ing. Július Porubän, starosta obce
• Najstaršou účastníčkou milého stretnutia bola 95 ročná Mária Chomová
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- ukončenie projektu cezhraničnej spolupráce a slávnostné otvorenie kombinovanej cyklotrasy a turistických chodníkov medzi Liptovskou Kokavou a Gminou Poronin

- voľby do Vyššieho územného celku

• Na slávnostnom otvorení kombinovaného cyklochodníka sa zúčastnili aj
primátori liptovských miest Ján Blcháč a Branislav Tréger, za poľské mesto
Poronin wojt (starosta) Bronislav Stoch

• Prví voliči Ladislav Bartek a manželia Ján a Janka Tarageľovci

- stretnutie priaznivcov zimných športov, brigáda na
lyžiarskom svahu a na bežeckých tratiach, brigády sa
zúčastnilo viac ako 20 občanov

• Program príjemne spestrili kokavskí divadelníci

• Prvými cykloturistami pri novom prístrešku boli žiaci Základnej školy s
materskou školou

November
- územné konanie na projekt „Vybudovanie telesa cesty
– verejnoprospešná stavba“ medzi ihriskom a usadlosťou Mlyn – Harman
- príprava rozpočtu na rok 2018

-

schválenie podmienok a vyhlásenie Obchodnej
verejnej súťaže na predaj geotermálneho vrtu a k nemu
prislúchajúcich pozemkov
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December
- otvorenie zimnej sezóny na lyžiarskych bežeckých
tratiach

- slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred
obchodným domom za účasti žiakov ZŠ s MŠ a
občanov obce

• Najväčšiu radosť našim deťom urobil Mikuláš so svojimi darčekmi

• Lyžiarske trate boli pre bežkárov upravené už 1. decembra, tradične na lúke
Sekanisko v dĺžke 2,3 km

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
Rok 2017 môžem z pohľadu PSBU L. Kokava
nazvať aj rokom „Lykožrúta smrekového“. Malý
chrobáčik = veľké problémy. Pričinil sa o to, že sme
spracovali viac ako 18 000 m3 podkôrnikovej kalamity,
3
ale nesklamal nás ani vietor – cca 4 000 m .
Koncom októbra 2017 boli naplnené aj úlohy v rámci projektu „Obnova lesných porastov Urbariátu Liptovská Kokava“ ﬁnancovaného zo zdrojov „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka“,
ktorého realizácia prebiehala v rokoch 2015 – 2017.
V rámci tohto projektu boli na pozemkoch PSBU obce
Liptovská Kokava urobené okrem iného hlavne:
- príprava plôch na zalesňovanie (uhadzovanie haluziny) na ploche 118,30 ha
- výsadba 515 340 ks sadeníc rôznych drevín
- vyžínanie 4 x na ploche 118,30 ha
- ochrana proti zveri – náter Cervacolom 2 x na ploche
118,30 ha
- výstavba oplôtkov (ochrana pred zverou) o celkovej
dĺžke 11 500 bm
Keďže práce v projekte boli rozpočtované na stav
lesa a kalamity v roku 2015, všetky ostatné úlohy
(uhadzovanie haluziny, zalesňovanie, ochrana mladých
lesných porastov, ...) vyplývajúce zo spracovania
kalamity, ako aj Plánu starostlivosti o les (po starom
Lesný hospodársky plán) v rokoch 2016 a 2017 boli

-

schválenie rozpočtu obce na rok 2018
menovanie a schválenie inventarizačných komisií
schválenie VZN o vodení a držaní psov na území obce
schválenie predaja geotermálneho vrtu a časti okolitých pozemkov spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o.

ﬁnancované zo zdrojov PSBU L. Kokava, čo nebolo
málo.
Onedlho vystrieda rok 2017 nový rok 2018. Neviem,
čo nám prinesie. Niečo dokážeme ovplyvniť, ale príroda
nás vždy prekvapí niečím novým a „požičané“ nám
často krát vráti aj s úrokmi!
Je naivné a hlavne nebezpečné si myslieť, že peniaze,
ktoré „teraz“ ľahko získame na úkor prírodného
prostredia nebude treba v budúcnosti aj niekoľko
násobne vrátiť. Nerobme krátkozraké rozhodnutia, za
ktoré budú platiť naše deti.
Počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov nech si
užijete pokoj a oddych z každodenných stresov. Nech sa
tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich láskou.
Želám Vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte len v
tých najodvážnejších snoch a do nového roku prajem
hlavne pevné zdravie.
Ing. Vladimír Zubček
Ďakujem
predseda PSBU L. Kokava
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Roľnícke družstvo
V porovnaní s rokom 2016 kedy trvala mliečna kríza,
sa v roku 2017 nákupná cena mlieka postupne zvyšovala a v novembri sa dostala na hodnotu 0.35 €/l pri
ktorej sa oplatí vyrábať mlieko.
Hoci ročný úhrn zrážok je postačujúci pre pestované
plodiny, začína sa vyskytovať nerovnomerné rozlože-

nie zrážok počas vegetácie. To ovplyvnilo v tomto roku
termín sejby kukurice a ozimných obilnín a tiež sa
skomplikovali práce pri zbere krmovín a obilnín.
Nedostatok zrážok v čase, keď ju rastlina najviac potrebuje negatívne ovplyvnil aj výšku úrod.
Na záver by som chcel všetkým popriať šťastné
a veselé Vianočné sviatky a do Nového roku 2019
zaželať veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody.
Ing. Jaroslav Staroň, predseda RD

Dobrovoľný hasičský zbor
Milí spoluobčania, členovia DHZ,
Rok 2017 bol pre nás, hasičov, veľmi úspešný.
V Okresnej hasičskej lige dosiahlo naše družstvo
mužov krásne 1. miesto, čo poukazuje na tvrdú a
hlavne dôslednú prácu počas celej súťažnej sezóny.
Touto cestou by sme sa im chceli srdečne poďakovať za
úspešnú reprezentáciu nie len zboru, ale aj našej obce.

• Víťazná cena

Začiatkom decembra naši najmenší členovia súťažili
o víťazstvo v Liptovskom Mikuláši na futbalovom
turnaji, aj keď sa neumiestnili na víťaznom mieste
ďakujem im za účasť.
Keďže práca s najmenšími je pre nás veľmi dôležitá
a snažíme sa vybudovať si silnú generáciu, ktorá nás v
budúcnosti zastúpi, venujeme im veľa času. V kultúrnom dome sa stretávame s deťmi na Hasičskom
krúžku, kde sa venujeme práci dobrovoľných hasičov
a takisto robíme prednášky po okolitých školách
/škôlkách.

• Mladí hasiči

V sobotu 9.12.2017 sa predseda DHZ Richard Šopor,
veliteľ DHZ Pavol Margetaj a tajomníčka DHZ Ľubica

Šuňavcová zúčastnili Záverečného vyhodnotenia roku
2017, ktoré bolo spojení so školením na administratívnu
činnosť DHZ. Na tejto schôdzi nám bolo oﬁciálne
potvrdené schválenie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v plnej výške 28 359 €. ĎAKUJEME!
Zo zásahovej činnosti nášho zboru: Za rok 2017 sa naša
jednotka zúčastnila spolu 9 ostrých výjazdov, kedy sme
smerovali na pomoc ľuďom pri povodniach, požiari a
technickom zásahu. Najväčší výjazd sme zaznamenali pri
mimoriadnej situácii v obci Liptovský Ján pri lokálnych
povodniach. Posledným ostrým výjazdom bol deň 12. 12.
2017, kedy sme vykonávali súčinnosť HaZZ Liptovský
Mikuláš, pri odstraňovaní mimoriadnej situácie po
veternej smršti v lokalite Demänovská dolina – Jasná.
Touto cestou sa chceme poďakovať chlapcom, ktorí sa
zúčastnili týchto výjazdov, po väčšine cez pracovnú dobu,
za ich obetavosť a odhodlanie. Chceli by sme podotknúť a
zdôrazniť, že ani jeden člen zboru nedostáva za svoju
aktivitu plat, ani iné ﬁnančné ohodnotenie. Naša práca
je dobrovoľná, o čom hovorí aj názov našej organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor.
Ďakujeme všetkým našim dobrovoľným hasičom za to,
že svoju prácu robia na 110% bez toho, aby čakali za to
ﬁnančnú odmenu.
Máme z nich radosť a veríme, že to bude pokračovať
ďalej minimálne tak ako doteraz.
Málokto si uvedomuje koľko práce, úsilia, nervov, času
a mnohokrát peňazí z vlastných vreciek nás stojí byť dobrovoľníkmi, robiť niečo pre iných (s láskou) a predsa sa
tým nikde nechválime, nikomu o tom nehovoríme, od
nikoho nič nežiadame. Robíme to preto, že je to naša úloha (poslanie) a robíme to úprimne a s radosťou.
V roku 2018 nás čaká oslava 90. výročia založenia DHZ
a 10. výročie podpísania zmluvy o spolupráci medzi
partnerskou obcou Ludgeřovice. Už teraz pripravujeme
slávnostný program.
No a na záver by sme radi pozvali všetkých členov DHZ
na výročnú členskú schôdzu za rok 2017, ktorá sa uskutoční dňa 5.1.2018 o 17:00 v Kultúrnom dome v Liptovskej Kokave. Pozývame každého riadneho člena.
Všetkým Vám prajeme pokojné vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2018!
Ľubica Šuňavcová, tajomníčka DHZ Liptovská Kokava
Richard Šopor, predseda DHZ Liptovská Kokava
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Školské okienko
V našom príspevku sa chceme pochváliť rôznymi
aktivitami, ktorými spestrujeme žiakom výchovnovzdelávací proces v našej škole.

OKTÓBER
1. Hovorme o jedle
V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže „
Hovorme o jedle“, ktorej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní
detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích
návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. Žiaci
sa spolu s pani učiteľkami zapojili do súťažnovzdelávacej aktivity „Zelenina a ovocie v sadoch a
záhradách“ a do aktivity „Jedzme a hýbme sa!“ V
celkovom hodnotení V. ročníka súťažno-vzdelávacej
aktivity Hovorme o jedle sa mohli školy umiestniť
v zlatom, striebornom a bronzovom pásme hodnotenia.
Naša škola získala za zrealizované aktivity strieborný
diplom a poďakovanie za účasť v súťaži.

NOVEMBER
1. Besiedka pre starých rodičov
Aj tento školský rok privítali deti MŠ a žiaci ZŠ v
škole svojich starých rodičov. Za ich lásku a
starostlivosť sa im poďakovali pásmom básní, piesní a
tancov. Výkony vnúčat odmenili starí rodičia veľkým
potleskom, sladkosťami i výbornými maﬁnami.
2. Lampiónový sprievod
Veľmi sa tešíme sa, že ste sa v hojnom počte zúčastnili lampiónového sprievodu pri príležitosti štátneho
sviatku - Dňa boja za slobodu a demokraciu. Veľké
poďakovanie patrí Rade rodičov a miestnemu hasičskému zboru, ktorí túto akciu spoločne pripravili..
Súťaže pre deti, teplé občerstvenie a vypúšťanie lampiónov šťastia prispeli k dobrej nálade a vydarenej akcii.

2. Vlastivedno-prírodovedná exkurzia
na Roľnícke družstvo
Na RD nás privítal pán predseda Ing. J. Staroň a
zootechnik pán V. Bartek. Prezreli sme si areál RD,
maštale s hovädzím dobytkom a dojáreň.. Žiaci získali
mnoho nových poznatkov o výrobe mlieka a o chove
hovädzieho dobytka, na ktorý sa RD špecializuje.
Žiakov ZŠ i deti MŠ čakalo na konci exkurzie
prekvapenie. Od vedenia RD dostali darček - mliečny
výrobok Pribináčik.
3. Veselo s gitarou
V októbri sme privítali v našej škole pani Ivetu
Valaštiakovú. Prostredníctvom hudobno - pohybového
interaktívno pásma piesní a riekaniek pod názvom "
Rozprávkový príbeh - O trpaslíkoch ako sa na jeseň
pripravovali" boli žiaci aktívne zapojení do príbehu.
Rytmizovali, tancovali, spievali, pohybom stvárňovali
text piesní, relaxovali pri uspávankách, vyskúšali si hru
na gitare a spoznali nové inštrumentálne nástroje.
4. Deti MŠ v múzeu
V piatok 20. októbra 2017 staršie deti materskej
školy prijali pozvanie do Národopisného múzea v
Liptovskom Hrádku na tvorivé dielne na tému „ Plody
jesene“. Deti si po rozhovore s tetou Hankou o jeseni, jej
typických znakoch, jesenných prácach vytvorili krásnu
jesennú dekoráciu jabĺčka. Všetci tu prežili pekné
dopoludnie a odniesli si príjemné zážitky.

3. Prednáška + rodičovské združenie
V spolupráci s Centrom pedagogicko
- psycholo-gického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sme zorganizovali pre rodičov prednášku na tému " Na čo pri výchove nikdy nezabúdať,
čo by mal vedieť každý rodič". Naše pozvanie prijala
pani psychologička PhDr. Tatiana Cedzová. Prednáška
obsahovala informácie ako správne rozvíjať potenciál
dieťaťa, rodičia sa dozvedel mnoho zaujímavých
informácií o výchove detí do šiestich rokov/
predškolského veku/ a žiakov do desať rokov/ mladšieho
školského veku/. Mrzí nás však, že mnohí rodičia túto
príležitosť nevyužili.
4. Všetkovedko
Súťaž prebehla na základných
školách vo štvrtok 30. novembra 2017.
Súťažilo sa v štyroch samostatných
kategóriách:
• VŠETKOVEDKO 2 – druháci,
• VŠETKOVEDKO 3 – tretiaci,
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• VŠETKOVEDKO 4 – štvrtáci,
Štartovné bolo 4 €. Našim žiakom zaplatili štartovné
rodičia zo získaných 2 % z dane. Súťažný test pre
druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov
a štvrtákov mal 30 otázok. Na jeho vyriešenie mali
všetci 40 minút. Pri každej otázke boli štyri možnosti,
iba jedna z nich je správna. Otázky boli zamerané
hlavne na čítanie s porozumením, logiku, aplikáciu poznatkov z vlastivedy, prírodovedy i anglického jazyka. Testy si môžete pozrieť na stránke
www.vsetkovedko.sk. Výsledky budú zverejnené 21.
decembra.

DECEMBER:
1. Prišiel k nám Mikuláš
Rada rodičov v spolupráci s Obecným úradom v
Lipt. Kokave pripravila pre naše deti slávnostné rozsvietenie obecného vianočného stromčeka. Po jeho
rozsvietení zavítal k nám Mikuláš s anjelom a čertom,
ktorý im priniesli darčeky. Deti MŠ a žiaci ZŠ sa za
darčeky poďakovali kultúrnym programom – pásmom
piesní, vianočných kolied a básní. Vianočný punč pre
deti, koláčiky a hriatô pre dospelých umocnili stretnutie
a adventnú náladu všetkých prítomných rodičov,
žiakov, detí MŠ a občanov obce.

2. Vianočné pracovné dielne
13. decembra navštívili žiaci ZŠ Národopisné
múzeum v Lipt. Hrádku. Na vianočných pracovných
dielňach, ktoré boli spojené s edukačnými aktivitami, si
žiaci vyrobili papierového anjelika a na spôsob
modrotlače si vyzdobili ozdoby na stromček v tvare
hviezdičky, mesiaca, stromčeka a zvončeka.
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tickú Pytagoriádu. Žiaci mali vyriešiť 15 príkladov, na
riešenie mali určený čas – 60 minút. Úspešnými
riešiteľmi sa stali žiaci 4. ročníka – Radovan Činčurák
a Beata Hanusová. Obaja vypočítali po 14 príkladov za
čas 28 minút. Gratulujeme im a veríme, že budú úspešní
aj v 2. kole MP.
5. Veľký úspech v okresnej súťaži
Šaliansky Maťko
13. december bol pre našu školičku úspešný. V okresnom
kole v prednese slovenských povestí " Šaliansky Maťko
" nás v 1. kategórii / žiaci 2. a 3. ročníka - súťažilo 13 žiakov/ reprezentovala Martinka Grešová, ktorá obsadila
1. miesto. V 2. kategórii / žiaci 4. a 5. ročníka - súťažilo
16 žiakov/ nás reprezentovala Beatka Hanusová. Aj ona
bola úspešná, obsadila 3. miesto. Dievčatám gratulujeme. Martinka postupuje do krajského kola v Žiline.

Na záver občianskeho roku 2017 sa chcem poďakovať zriaďovateľovi obce – Obecnému úradu v Liptovskej Kokave, Roľníckemu družstvu a Spoločenstvu
bývalých urbarialistov za spoluprácu a pomoc. Vážime
si prácu Rady školy i Rady rodičov, ktorí pomáhajú škole
pri organizovaní rôznych aktivít a poskytujú nám
ﬁnančné prostriedky na zakúpenie pomôcok do MŠ i ZŠ.
Veríme, že aj v nasledujúcom roku budú naše vzájomné
vzťahy priateľské a korektné.

3. Perinbaba
V adventnom období zavítala k nám Perinbaba.
V interaktívnom divadielku, kde do deja boli zapojené
deti MŠ i žiaci ZŠ, sme si všetci pripomenuli, že v
živote človeka je najdôležitejšia rodina, vzájomná
pomoc a láska.

Každý z nás môže zadarmo rozdávať najkrajšie dary.
Usmej sa na druhého, hneď sa mu lepšie darí...
Najkrajšie dary veľa nestoja: stačí iba chcieť.
To z takých darov tvorí sa pekný svet.
Stačí len jednoduchý zákon lásky objaviť.
Skúsme to tento rok s väčším pochopením navzájom,
nechže je škola pre žiakov, rodičov i učiteľov príťažlivý
dom.

4. Matematická Pytagoriáda
11. decembra riešili žiaci 3. a 4. ročníka Matema-

Mgr. Mária Díková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

KOKAVSKÉ AKTUALITY 4/2017

7

Naši spoluobčania v zariadeniach pre seniorov
Dňa 19. októbra 2017 členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Milan Valent,
Eva Porubänová, Terézia Pregúnová, Alena Uličná a
starosta obce Ing. Július Porubän navštívili našich
občanov, ktorí žijú v zariadeniach pre seniorov na
Červenom kríži v Liptovskom Hrádku, na Podbrezinách, v zariadení pre seniorov v areáli nemocnice v

Liptovskom Mikuláši, v Partizánskej Ľupči a v Tatranskej Štrbe.
Spoluobčania žijúci v týchto zariadeniach sa živo
zaujímali o aktuálne dianie v našej obci, o ktorej majú
prehľad aj prostredníctvom Kokavských aktualít.
Návšteva zástupcov obce ich potešila rovnako ako
drobné darčeky, ktoré im členovia JDS venovali.

Voľby do orgánov žilinského samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017
Predseda volebnej komisie: Mgr. Marian Belopotocký
Podpredseda volebnej komisie: Eva Slivková
Zapisovateľ: Anna Droppová
Členovia: Janka Uličná, Ivana Uličná, Pavlína Margetajová, Ľuboslav Krajči, Peter Petrík
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu samosprávneho kraja

816
252
252
248
247

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na predsedu samosprávneho kraja
podľa poradia na hlasovacom lístku:
- Juraj Blanár, Ing.
– predseda Žilinského samosprávneho kraja,
Žilina, Smer – sociálna demokracia
– počet platných hlasov
- Erika Jurinová, Ing.
– poslankyňa NR SR, Nižná,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana, Nova
– počet platných hlasov
- Marián Murín,
starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
počet platných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
- Branislav Tréger, Mgr., PhD.,
primátor mesta Liptovský Hrádok,
nezávislý kandidát
– počet platných hlasov
187
- Ján Blcháč, Ing., PhD.,
primátor mesta Liptovský Mikuláš,
Smer - sociálna demokracia
– počet platných hlasov
103
- Peter Čajka, Mgr.,
náčelník MsP mesta Liptovský Hrádok,
Most - Hid
– počet platných hlasov
55
zapisovateľ volebnej komisie

112

70
14

Volebná komisia
• Zľava: Mgr. Marián Belopotocký, Anna Droppová, Peter Petrík, Janka Uličná,
Ivana Uličná, Pavlína Margetajová, Eva Slivková a Ľuboslav Krajčí
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Jubilanti

Stretnutie jubilantov

V mesiacoch október – december 2017 sa dožili
významných jubileí títo občania:

Posledný októbrový týždeň boli do kultúrneho
pozvaní jubilanti, ktorí sa v roku 2017 dožili okrúhleho
jubilea. Už tradične sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve spolu s pracovníkmi obce pripravila slávnostné popoludnie, kde našich oslávencov prišli milým
kultúrnym programom pozdraviť aj žiaci ZŠ s MŠ.

65 rokov:
- Jozef Pros, č. 336
- Anna Kapitánová, č. 159
- Oľga Oravcová, č. 211
70 rokov:
- Martin Bačík, č. 365
- Kornel Nudzík, č. 84
75 rokov:
- Viera Harmanová, č. 492
- Elena Barteková, č. 253
80 rokov:
- Mária Stolárová, č.37
Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná!

• Jubilanti 65 roční

Narodili sa
- Juraj Strnisko č.36
• Jubilanti 70 roční

Dnes najšťastnejší spev k nám prilieta,
keď pozeráme s pýchou na dieťa,
ktoré tu spieva do celého sveta.
Želáme Vám, aby tá Vaša hviezdička, pod ktorou
ste sa narodili, bola naozaj šťastná!
Praje obecné zastupiteľstvo.
• Jubilanti 75 roční

Opustili nás
- Božena Bolčišová č.251
- Zuzana Strnisková č. 266
Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha ...
• Jubilanti 80 roční
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Cirkevná rubrika
Rozpis evanjelických a.v. služieb Božích
počas Vianočných sviatkov roku Pána 2017
4. adventná nedeľa, 24.12.2017
09:00 – Služby Božie
Štedrý večer, 24.12.2017
17:00 – Štedrovečerné služby Božie
1.slávnosť Vianočná
narodenie Krista Pána, 25.12.2017
09:00 – Slávnostné služby Božie
17:00 – Večerné služby Božie
2.slávnosť Vianočná
pamiatka mučeníka Štefana, 26.12.2017
09:00 – Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou
Nedeľa po Vianociach, 31.12.2017
09:00 – Služby Božie
Silvester – záver občianskeho roka, 31.12.2017
17:00 – Služby Božie na záver občianskeho
roka 2017
Nový rok, 1.1.2018
10:00 – Slávnostné novoročné služby Božie
Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6.1.2018
09:00 – Služby Božie
1.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom, 7.1.2018
09:00 – Služby Božie
!!! Zmena rozpisu služieb Božích vyhradená !!!
Radostné a pokojné Vianočné sviatky,
naplnené prítomnosťou
narodeného Mesiáša, nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista,
v celom nastávajúcom roku 2018 hojnosť
všetkých duchovných aj telesných darov
Vám praje
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Liptovská Kokava.

Les očami očami ochranára
Ing. Erik Baláž (nar. 1978) vyrástol v
Liptovskej Kokave a od svojich šestnástich rokov strávil veľa času v divokej
prírode vo Vysokých Tatrách.
V roku 2002 ukončil štúdium „Ekológie lesa“ na Technickej univerzite vo
Zvolene prácou o ekológii medveďov. Už počas štúdií
bol aktívny v kampaniach Lesoochranárskeho zosku-

Niečo pre gazdinky
Morčacie toliariky s cviklovým čatní
Ingrediencie:
na čatní
1 ks červená cibuľa
2 strúčiky cesnak najemno nasekaný
2 ks cvikla nahrubo nastrúhaná
3 ks rajčina rozmixovaná
2 dc mlieko 3,5% alebo rastlinné, či smotana na varenie
na fašírky
250 gram pomleté morčacie mäsko
1/2 ks cuketa
1 PL olivový olej
1 PL perlivá minerálka
1 ks mladá cibuľka
pomleté ovsené vločky na obalenie
1. Cibuľku prekrojíme napoly a osmažíme na oleji
cca 2 minútky. Pridáme najemno nasekaný cesnak,
cca 2 minútky necháme prehriať, aby sa spojili chute.
Pridáme nahrubo nastrúhanú cviklu, rozmixované
rajčiny (aj so šupou), drvenú rascu, nakrájanú bazalku, podlejeme trochou vody, aby bola cvikla zaliata, a
pod pokrievkou dusíme cca 15 minút, kým nebude
cvikla mäkká.
2. Pokým sa nám dusí čatní, pripravíme si toliariky.
Zmiešame spolu všetky ingrediencie. Naberáme lyžicou zmes, obalíme v pomletým ovsených vločkách,
do ktorých sme zamiešali nastrúhaný parmezán, a
tvarujeme toliariky - hrubšie fašírky. Restujeme na
panvici s trochou olivového oleja z každej strany cca
5 minút, respektíve dozlatista.
3. Keď je cvikla mäkká a voda zredukovaná, nastrúhame do nej parmezán, pridáme asi pol deci až deci
mlieka, podľa chuti trošku citrónovej šťavy a soľ.
Aby sme mali omáčku kompaktnú, nie vodovú, môžeme pridať asi polovicu čajovej lyžičky zemiakového škrobu, ktorý rozhabarkujeme v pridanom
mlieku. A to je celý zázrak. Dobrú chuť :*
TIP: Cviklu si môžete kúpiť aj predvarenú, v tom
prípade vám tepelná úprava čatní zaberie 5 minút.
Bude stačiť, keď cviklu len prehrejete.
( Tinkine recepty.sk )
penia VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených
lesov a veľkých šeliem. Viedol úspešnú kampaň na
ochranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatrách. Toto územie
dnes predstavuje najväčšie divoké územie na Slovensku.
Je spoluautorom úspešnej knihy o medveďoch ,,Posledná pevnosť” a ﬁlmu ,,Strážca divočiny”.
Erik je iniciátorom nového ochranárskeho projektu
vo Východných Karpatoch, ktorého súčasťou je aj ﬁlm
Vlčie hory. Do Kokavských aktualít prispel článkom
R.r.
o našich lesoch z ochranárskeho pohľadu.
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O čo ide bláznivým ochranárom?
Vášnivé diskusie ohľadom ťažby dreva sa dnes vedú
naprieč celou spoločnosťou, no najviac tam, kde sa to
ľudí dotýka priamo, tak ako v Liptovskej Kokave.
Takéto debaty sa často nezaobídu bez rôznych
zmätočných informácií a klebiet o „tých druhých“, čo
neprispieva k vzájomnému porozumeniu. Preto vám
ponúkam svoj pohľad, názor zástupcu ochranárov.
Vopred sa ospravedlňujem, že nepredložím odpovede
na všetko, čo sa tejto témy týka, ale s ohľadom na
obmedzený rozsah to ani nie je možné.

Prečo chrániť les?
Spoločnosť sa mení. Kým pred sto rokmi ľudia
bežne nepoužívali elektriku, autá a ani internet, dnes sa
bez týchto vecí nezaobídeme. Pred sto rokmi bolo
hlavnou úlohou lesov naplniť dopyt spoločnosti po
dreve. Lesov bolo menej ako dnes a tak lesníci
zalesňovali aj neúrodné pasienky. Úlohu splnili,
rozloha lesov rástla, dreva bolo dosť. Medzitým sa ale
zmenila aj samotná spoločnosť a očakávania ľudí. Dnes
už drevo nie je jediná a asi ani najdôležitejšia služba,
ktorú les spoločnosti dáva. Voda, čistý vzduch,
sťahovanie oxidu uhličitého z atmosféry, ochrana
vzácnych druhov či rekreácia v divokej prírode
naberajú na hodnote. Každý les ale neplní nové
očakávania spoločnosti rovnako dobre.

vyhynú. Kedysi bolo síce lesov menej, no takýchto
prirodzených ďaleko viac ako dnes. Staré prirodzené
lesy miznú na celom Slovensku a s nimi aj hlucháň. Ten
prežíva len tam, kde je starých lesov ešte stále dosť. V
Tichej doline prežili, no na mnohých iných lokalitách
postupne vymierajú. V deväťdesiatych rokoch vymreli
na Sihlách, dnes k tomu majú blízko aj na Kotlovej.

Aj mŕtvy strom znamená živý les.
Tento zdanlivý paradox znie zvláštne len na prvé
počutie. Keď si uvedomíme, že lesy existujú milióny
rokov, a odumreté stromy z nich väčšinu času nik
nebral, je jasné, že majú v prírode svoju úlohu. V
odumretých stromoch si často robí hniezda ďateľ
trojprstý aj tesár čierny, v ich dutinách neskôr hniezdia
malé sovy ako kuvičok vrabčí a pôtik kapcavý. Na
odumretých kmeňoch rastú vzácne machy a lišajníky,
práchnivým drevom sa živia ohrozené druhy hmyzu,...
Rozkladajúce sa kmene stromov sú aj najlepším
miestom pre zakorenenie novej generácie mladých
smrekov. Na jednom kmeni sú ich často stovky.
Ochrana vzácnych druhov v lese bez ponechania
mŕtvych stromov preto často nedáva žiadny zmysel.

Prirodzený a umelý les.
V obidvoch typoch lesa rastú stromy, ale tým sa
podobnosť končí. Rozdielov je viac. Napríklad v prirodzenom smrekovom lese rastú stromy ďaleko od
seba. Väčšina stromov má preto dostatok svetla aj živín.
Zelené koruny smrekov tu siahajú až po zem, stromy sú
silné a odolné.
Čo sa stane ak v umelom, hospodárskom lese
posadíme stromy príliš blízko seba? Iste, stromov bude
viac a teda aj viac dreva na každom hektári lesa. Odvrátenou stranou je, že takéto stromy súťažia navzájom o
svetlo a živiny a vzájomne sa oslabujú. Koruny takýchto smrekov sú zelené len na vrcholci, pretože nižšie
prenikne len málo svetla. Takéto stromy sú slabé a
ľahko ich vyvráti vietor či napadne lykožrút. Mimochodom, presne to je hlavná príčina rozsiahlych kalamít v
uplynulých rokoch. Mali sme príliš veľa príliš hustých
smrečín. Príroda našu chybu napravila. Poučíme sa?

Aj hlucháň chce žiť.
Vzácne druhy, ako je napríklad tetrov hlucháň, žijú
len v prirodzených lesoch. Hlucháne potrebujú riedky
les, aby v ňom veľké vtáky dokázali lietať. Potrebujú aj
podrast čučoriedok, stromy zavetvené po zem, aby sa
ukryli pod ich konármi pred útokom predátora,
potrebujú aj vývraty a ďalšie prvky prirodzených lesov.
Ak takýto prirodzený les nemajú na stovkách hektárov,

•

Pôtik kapcavý je vzácna sova, hniezdi obyčajne v starých lesoch v dutinách
vytvorených našim najväčším ďatľom - tesárom čiernym

Kde sa dá taký les vidieť?
Stačí zájsť pár kilometrov za dedinu. Rezervácia
Machy síce nebola pralesom, no vďaka podmočenej
pôde tu žijú vzácne druhy rastlín aj živočíchov. Les sa tu
už nejakú dobu vyvíja bez zásahov človeka a tak sa
začína podobať na prales. Dajú sa tu nájsť hniezda
vzácnych sov, lišajníky rastúce na kmeňoch odumretých stromov, prirodzené zmladenie na kmeňoch dávno
porastených machom. Môžeme tu vidieť aj postup
prírody pri lykožrútovej kalamite - napriek tomu, že sa
tu proti lykožrútom nezasiahlo, stále je tu dosť zelených
stromov.
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Niekedy je mŕtvych stromov príliš veľa.
Vietor aj lykožrút sú prirodzenou súčasťou lesa.
Stromy zomierajú podobne ako všetky živé bytosti.
Keď je ale les v horšom stave (často pričinením človeka), môžu naraz zomrieť tisícky stromov. Vtedy sa
ľudia snažia pomáhať. Je to ale skutočná pomoc pre les?
Les predsa potrebuje aj odumreté stromy. Ich odvezením mu nepomôžeme. Pre mnohé druhy sú odumreté
stromy ich domovom, pre budúcu pôdu to najlepšie
hnojivo, pre novú generáciu mladých stromov substrát
pre rast. Ako sme videli v Tichej a Kôprovej doline, les
sa dokáže obnoviť aj sám. Semená prinesú vtáky alebo
vietor. Rýchlo a zadarmo. Aj lykožrútov bolo menej v
územiach, kde sa neťažilo ako tam, kde sme s ním
zvádzali neľútostný boj. Dokazujú to presné analýzy
leteckých snímok. Žeby lykožrút odletel z Tichej doliny
a zanechal tam zelené stromy len aby škodil niekde inde
je ťažko predstaviteľné.
Trvať na tom, že ťažba dreva a následné zalesnenie a
starostlivosť je pomocou lesu je dnes už prekonaný
pohľad. Existujú stovky vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú opak. Lenže ak chceme robiť správne rozhodnutia v lesoch, mali by sme zvážiť aj ďalšie okolnosti.

Jednoduché riešenie neexistuje.
Čas nejde vrátiť späť. Zrušiť dnes národný park, ktorý
chráni najvýznamnejšie prírodné dedičstvo Slovenska,
by nebolo rozumné. Veď aj dnes majú obyvatelia
Liptovskej Kokavy úžitok zo značky TANAP. Turisti,
ktorí si v zime prídu zabehať na najkrajšie bežecké trate
pod Kriváňom, sa v Kokave aj radi ubytujú a minú tu
svoje peniaze.
V odprírodnenom svete musíme niekde umožniť
prežitie aj vzácnym druhom ako je tetrov hlucháň. Brať
ochranu len ako obmedzenie je veľmi krátkozraké.
Divoká príroda má stále väčšiu hodnotu. Predať turistom
„zážitok v divokej prírode“, napríklad vo forme pozorovania vzácnych tetrovov, môže byť omnoho výnosnejšie ako predať z toho istého územia drevo. Premeniť
problém s menom TANAP na príležitosť môže byť
vhodnejšie ako snaha o návrat do minulosti.

Bude to však niečo stáť.
Tak ako pri pestovaní lesa je potrebné vynaložiť
energiu na sadenie stromov, starostlivosť o les a ťažbu
dreva, tak aj v prípade rozvoja turizmu je potrebné niečo
urobiť. To, že hneď za dedinou sa nachádza jedno z
najkrajších miest na Slovensku, je ako keby za nás už
niekto polovicu roboty urobil. Druhá polovica by mala
byť na nás. Krásna príroda a pokoj sú základom, kvalitné
služby a dobrý marketing sa ale nestanú samy od seba.

Svet sa mení.

•

Na hornej hranici lesa sú v Tatrách prirodzené limbovo - smrekové lesy. Tento
prales v Kôprovej doline prežil vetrovú aj lykožrútovú kalamitu a nachádzajú
sa v ňom bežne stromy staré viac ako 500 rokov

Úspešní sú tí, ktorí sa vedia prispôsobiť zmenám. Ešte
úspešnejší môžu byť tí, ktorí sú na špičke týchto zmien a
svojimi činmi tvoria budúcnosť. Ja verím, že budúcnosť
nášho regiónu nie je v predaji surovín ako je drevo. Pod
Tatrami máme všetky predpoklady na to, aby sme ľuďom predali zážitok v prírode. Neznamená to okamžite
prestať ťažiť na celej ploche. Viac priestoru divokej prírode a ľuďom, ktorí ju chcú zažiť, ale môže pomôcť aj
rozvoju obce.
Erik Baláž, Arolla Film

Človek je hospodár.
Lesy vysadil často na bývalých pasienkoch, s veľkou
námahou a investíciami, vo viere, že robí správnu vec.
Popadané stromy sú jeho majetok. Má právo ich z lesa
vytiahnuť a drevo predať. Aj tento pohľad je pravdivý a
plne legitímny. Navyše do toho vstupujú staré krivdy.
Bývalý režim súkromné lesy zoštátnil a vzápätí na
pozemkoch súkromných vlastníkov vyhlásil národný
park. Všetko bez ich súhlasu. Vlastníci majú právo byť
naštvaní. Výsledkom tohto neštandardného postupu je
mačkopes - národný park, v ktorom sa ťaží drevo.
Vlastníci sú nespokojní kvôli byrokratickým obmedzeniam a nejasným pravidlám, ochranári aj veľká časť
verejnosti zase nechápu, ako je možné, že sa v národnom parku ťaží drevo.

Zrnko múdrosti
Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre
každú ľudskú bytosť krásnejším.
David Ben Gurian
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Športová rubrika
Fit okienko - Dnes motivuje Maťo
Blížia sa nám sviatky a s nimi spojené
zaslúžené nič nerobenie a oddych. A tiež
novoročné predsavzatia, ktoré vydržíme
plniť max. prvý januárový týždeň a potom
nás to nadšenie opustí. Prečo to tak je?
Jeden z dôvodov bude aj netrpezlivosť.
Ľudia chcú vidieť výsledky hneď na druhý
deň ako začnú trénovať. To však tak
nefunguje. Plán, ako vydržať a splniť si vaše novoročné
predsavzatie, je vytrvalosť a trpezlivosť.
Opakovať každý deň tie isté veci, až kým sa to pre
vás nestane zvykom. Napr. si ráno polhodinku pred

Z histórie kokavského futbalu
Vážení občania a športoví priatelia
kokavského futbalu !
V závere roka spomeniem ešte niečo z histórie
futbalu v obci. Písal sa rok 1964, naše I. mužstvo hralo
III. triedu okresu Liptovský Mikuláš. Jeho umiestnenie
bolo v strede tabuľky uvedenej súťaže. Pripomeniem, že
sa hralo už na novovybudovanom ihrisku aj s postavenou tribúnou v jej prvom štádiu, ihrisko nebolo ešte
obarierované, tak ako je dnes. Z roku 1963 – 64 prikladám fotograﬁu mužstva dospelých, ktorí v uvedených rokoch hrali futbal, aj keď na fotograﬁi nie sú
všetci zo širokého kádra mužstva.
Fotograﬁu uvádzam pre spomienku občanov a priaznivcov futbalu preto, že už niektorí uvedení na fotograﬁí
nie sú medzi nami.
Na záver môjho príhovoru Vám všetkým, ktorí čítate
dejiny kokavského futbalu, prajem radostné prežitie
Vianoc a veľa zdravia v novom roku.
Ján Malata

• Futbalisti
Horný rad zľava: Vrbičan Rudo (Kurátor), Bartek Ján, Malata Ján, Rúčka Ján,
Choma Ján, Majstrák Ján, Vrbičan Ján (Harman)
Kľačiaci: Strnisko Jaroslav (Málik), Bačík Eugen, Klaučo Martin (Belaj),
Šuňavec Stano

prácou zacvičiť. Skúste to vydržať mesiac a zrazu
zistíte, že to bude pre vás úplne prirodzené a bude to
súčasťou vášho dňa tak, ako dať si cigaretku alebo
sadnúť si na kávu. Vypestovať si zvyk alebo pevnú vôľu
nie je ľahké, ale ak budete trpezlivý prenesie sa to aj do
iných oblastí vášho života. Zrazu zistíte, že keď dokážete každé ráno cvičiť pred robotou, dokážete aj
prestať fajčiť alebo zdravšie sa stravovať. Všetko je to
na odhodlaní a pevnej vôli.
A článok ukončím ešte novoročným tréningom,
všetky cviky odcvičte za sebou v poradí, v akom píšem
a s čo najkratšou pauzou pomedzi jednotlivé cviky.
50 klikov, 100 drepov, 150 výpadov, 100 brušákov,
50 klikov
Matúš Šuňavec (Šaťo)
Vážení športoví priatelia !
Ani sme sa nenazdali a už sú tu znova najkrajšie
sviatky, kedy každý z nás rekapituluje súčasný rok.
Dovoľte aj mne zhodnotiť našu činnosť FO v roku 2017.
Rok 2017 môžeme hodnotiť ako jeden z najúspešnejších v dejinách kokavského futbalu - 1. miesto v ročníku 2016 - 2017 malo veľký ohlas nielen v našej obci,
ale aj v širokom okolí. Rozhodli sme sa pokračovať
v účinkovaní v 1. triede a postup sme prepustili mužstvu
z Dúbravy. Dnes môžem skonštatovať, že tento krok bol
správny, pretože V. liga je omnoho náročnejšia, čo ukazuje aj umiestnenie tohto mužstva. 1. trieda má svoju
kvalitu, o čom sme sa mohli v jesennej časti presvedčiť.
Mužstvá s ktorými sme sa stretli nás už považovali za
favoritov a naše mladé mužstvo sa s tým nevedelo vždy
vyrovnať, čomu nasvedčovali aj výsledky v prvej
polovici jesennej časti. Teší nás, že druhá polovica
súťaže bola z našej strany výborná, keď sme dokázali
povyhrávať zápasy s mužstvami, ktoré boli vysoko
bodovo pred nami a to nielen na domácom ihrisku.
Nakoniec nám to stačilo na 9. miesto so ziskom 17. bodov.
Ako sa v živote hovorí „všetko zlé je na niečo dobré“.
Aj my, ale hlavne hráči pochopili, že len zodpovedným
prístupom k tréningom a zápasom prinesú výsledky.
Som rád, že sme sa rýchlo spamätali a vrátili sa na
víťaznú vlnu. Dúfajme, že sme sa poučili a aj v jarnej
časti budeme v tomto trende pokračovať. Všetko to je len
na hráčoch, ako pristúpia k zimnej príprave, ktorú by
sme chceli začať v januári 2018.
Žiacke mužstvo skončilo na 7. mieste. Hodnotiť
tabuľkové umiestnenie v tejto kategórii nie je pre mňa
prvoradé. Pre mňa ako trénera je na prvom mieste fakt
ako ktorý jednotlivec a kolektív napreduje vo futbalovom raste. Spokojnosť môže byť s tréningovou dochádzkou. Horšie je to však s prístupom a správaním
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na tréningoch. Ja ako tréner chcem, aby chlapci napredovali, ale nemôžem ich trestať za ich správanie.
Keďže majú inteligentných rodičov, chcem veriť že sa
ich potomkovia zmenia a začnú pristupovať k futbalu
zodpovednejšie.
Na záver môjho príspevku chcem v mene svojom,
ale aj hráčov popriať nášmu trénerovi Jaroslavovi
Pozorovi ku krásnemu životnému jubileu 60 rokom.
Ďakujeme za všetko, čo si nám v športovom ale aj
osobnom živote dal a želáme Ti hodne zdravia, šťastia,
úspechov, aby si nám svoje schopnosti a skúsenosti
odovzdával ešte dlhé roky.
Ďakujeme!
Poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste sa na
činnosti nášho FO podieľali.
Chcem Vám všetkým popriať príjemné sviatky a
úspešný vstup do roku 2018, ktorý dúfame bude aspoň
taký úspešný, ako tento, k čomu chceme prispieť aj my
futbalisti.
Libor Porubän
V novembri oslávil 60 rokov
aj náš dlhoročný futbalista

Miloš Ovčiarka,
ktorému touto cestou tiež chceme poďakovať za
reprezentáciu nášho FO.

R.r.

Ohňostroj
namiesto futbalu
Nezabudnuteľný večer pripravili hráči A mužstva
svojmu trénerovi a nášmu bývalému úspešnému hráčovi
v deň jeho 60-tych narodenín.
Väčšina mužstva, futbaloví funkcionári Telovýchovnej jednoty, priatelia a vedenie obce prišli poblahoželať
Jaroslavovi Pozorovi k jeho životnému jubileu s prianím,
aby v pevnom zdraví zotrval na trénerskej stoličke ešte
mnoho rokov. Blahoželáme !
Pracovníci obecného úradu, hráči
a členovia futbalového oddielu
TJ Družstevník Liptovská Kokava
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Oznamy
Oznamujeme občanom, že pontónový most cez rieku Belá je až do odvolania a opravy mosta
uzavretý pre vozidlá s hmotnosťou viac ako 3,5 t.
Porušenie statiky mosta s nosnosťou 42 t (jediné vozidlo) a s prejazdnou rýchlosťou max 20 km/hod
spôsobila ťažká doprava - kamióny naložené drevom zo štátnych lesov a okolitých urbariátov smerujúcich
do Liptovského Hrádku.
Viac ako 20 trhlín na oceľovej mostovke je podľa hovorkyne správcu cesty a mosta Žilinského
samosprávneho kraja dôvod na jeho dôkladnú diagnostiku, ktorá určí skutočnú zaťažiteľnosť mosta a
opravu, ktorú bude potrebné zrealizovať.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na odborný posudok a diagnostiku stavu mosta. O jeho
výsledku vás budeme informovať.
Redakčná rada

• Preťaženie mosta v kombinácii s nedodržiavaním predpísanej rýchlosti cez most spôsobili vážne porušenie mostovky

Čierna stránka obce
Pokuty
za voľne pohybujúcich sa psov:
V mesiaci október 2017 bola uložená pokuta
majiteľke psa Anne Tarageľovej č. d. 236 na základe nedodržania Zákona č. 282/2002 Zb, § 7 ods.
2 písmeno e/ (zákaz voľného pohybu psa) vo
výške 16,60 €. Majiteľka psa sa dopustila priestupku nerešpektovania zákazu voľného pohybu
psa a nezabránila tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.
Pokuta nebola doteraz uhradená.

Pozvánka
Rada rodičov
pri Základnej škole s materskou školou
Vás pozýva
na 24. Ples rady rodičov,
ktorý sa bude konať dňa 10. februára 2018
o 19.00 hod. v sále kultúrneho domu v
Liptovskej Kokave.
Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade
alebo u pani Simony Oravcovej,
tel. 0908 094 253.

Kokavské aktuality vydáva obec Liptovská Kokava, Stará ul., è. 390, èíslo tel.: 044/52 97 100. IČO: 00315389, ISSN 1339-2115.
Redakèná rada: Ing. J. Porubän, E. Slivková, P. Vrbičan. Fotografie: Roland Vdovják. /Stanovisko redakcie sa nemusí stotožòovať
s obsahom a názormi uverejnených príspevkov. Vzh¾adom k poèítaèovému spracovaniu Kokavských aktualít nezodpovedá redakcia za
gramatickú úpravu dodaných príspevkov/. Grafické spracovanie a tlač: Grafic Color, Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel.: 0907 882 298. Vychádzajú každé tri mesiace. Náklad: 350 ks. EV 3369/09.

