Noviny pre občanov Kočoviec, Beckovskej Viesky a Rakoľúb

●

www.kocovce.sk



Ročník XIX.

číslo 1 - júl 2018

Dni obce - pozvanie

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
Pomaly sa končí štvorročné volebné obdobie
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, a
preto je prirodzené a potrebné urobiť jeho analýzu,
zhodnotiť prácu vedenia obce i vzhľadom na predložený volebný program.
Na začiatku volebného obdobia bolo nutné oboznámiť sa s reálnym stavom pripravenosti investičných akcií, finančným krytím, úverovou situáciou
atď... V Informátore č. 2 (júl 2015) som Vás informoval o pripravenosti niektorých investičných akcií:
„Chodník od pošty k ZŠ“ - z dôvodu nedoloženia
potrebných dokladov bývalým vedením obce bolo
územné konanie zastavené. Je to škoda, pretože
bolo potrebné celý proces s novým vedením zopakovať, čím sa predĺžilo riešenie tejto lokality z hľadiska bezpečnosti jej účastníkov. „Miestna komunikácia
pri Barine“ - na základe nesprávne stanoveného stavebného úradu, musel byť zopakovaný celý proces
územného konania i s novým geodetickým zameraním. Projekt „Cesta k cintorínu v Rakoľuboch“ - bol
síce vypracovaný ešte v roku 2013, ale žiadne vyjadrenia potrebné k vydaniu stavebného povolenia
vybavené neboli. K situácii a „investovaným“ financiám na premostenie Kálnického potoka v časti Štvrte sa radšej vyjadrovať nebudem.
Pripravenou investičnou akciou bola stavba „Kočovce - rozšírenie kanalizácie DN 300 ČS - lokalita pri
štadióne“ vo výške 60 000,00 eur, ktorú sme preto v
2. polroku 2015 zrealizovali.
Keďže, ako som už uviedol, povoľovací proces
na cestu pri Barine musel byť zopakovaný, zrealizovali sme aspoň jej dočasnú úpravu vzhľadom na jej
zlý technický stav.
Havarijný stav bol zistený aj na Dome rozlúčky
v Rakoľuboch, a preto sme vykonali nutné stavené
opatrenia (výmena poškodenej drevenej výstuhy,
poškodenej krytiny a pod.). Zároveň sme z dôvodu
ochrany pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi vybudovali prestrešenie vstupnej časti stavby.

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na Dni obce,
ktoré sa budú konať 11. a 12. augusta 2018
na Barine v Beckovskej Vieske.

Program Dní obce:
11. 08. 2018 - sobota:
• od 13,00 hod. - súťaž vo varení dobových jedál
z kotlíka (perky, halušky, rôzne
polievky, guláše a pod. - všetko,
čo sa dá v kotlíku uvariť)
• od 13,00 hod. - turnaj v minifutbale
„O pohár starostu obce“
- drobné súťaže pre deti
- tanečná zábava s hudobnou skupinou POHODA
12. 08. 2018 - nedeľa:
• 10,00 hod. - slávnostná sv. omša, agapé
• 16,00 hod. - kultúrny program ku Dňom obce (vystúpenie
sestier Matákových, FS Otava, program detí)
• od 19,00 hod. - tanečná zábava s hudobnou skupinou
Duo sonet

S veľkým pozitívnym ohlasom širšej
verejnosti i z okolitých
obcí sa stretlo premiestnenie súsošia sv.
Trojice do dôstojnejšieho a estetickejšieho
prostredia k obecnému
úradu. Umocnené nočným nasvietením vytvára ďalší príjemný prvok
v našej obci.
V roku 2015 boli
zrealizované stavebné
úpravy stropu a podlahy v Spoločenskom
(pokračovanie na str. 2)
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SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
klube v Beckovskej Vieske, čo veľmi pozitívne uvítali aj naši seniori na ich pravidelné stretnutia. Do klubu boli tiež zakúpené nové
stoly a stoličky.
V prvom polroku 2016, vzhľadom k technickému stavu Domu
rozlúčky v Kočovciach, na základe odborného posúdenia a odporúčania stavebnou komisiou, bolo nutné vykonať rekonštrukčné
práce i s prestrešením, obdobne ako v Rakoľuboch. Tieto stavby
boli postavené ešte v roku 1997, a až doposiaľ v nich neboli vykonané rekonštrukčné práce a som rád, že sa nám to podarilo.
Najväčšou investičnou akciou v roku 2016, na realizácii ktorej (vzhľadom na havarijný stav) sa dohodlo vedenie obce, bola
rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v Rakoľuboch i s
vybudovaním parkoviska. Bolo zistené nehomogénne, neúnosné a nestabilné podložie cesty, a preto sme sa rozhodli presunúť
finálne práce na jar 2017.
Po dohode s p. farárom sme ozvučili aj exteriér nášho kostola
v Beckovskej Vieske pre širší okruh veriacich.
Vstup do priestorov obecného úradu musí byť dôstojný a
reprezentatívny, a preto sme rekonštruovali zábradlie, balkón a
vstupnú informačnú tabuľu.
Z dôvodu potrebnej orientácie a informovanosti návštevníkov cintorínov sme umiestnili do ich priestorov nové tabule s tzv. pasportizáciou hrobových miest a prevádzkovým poriadkom pohrebísk.
Že život prináša vážne i nečakané situácie svedčí pád časti
stropu v sále a následne v knižnici Spoločenského domu v Kočovciach na jar 2017. Napriek všetkému sme veľmi radi, že nedošlo
k žiadnemu úrazu, ktorý mohol nastať. Informoval som, že stavba bola realizovaná ešte v roku 1975 nie vhodnou technológiou i
následnými zásahmi do stropu, čo preukázali odborné posudky.
Preto trvalo dlhšiu
dobu, aby sa poslanci
OZ správne rozhodli
pre najekonomickejšie, najefektívnejšie,
ale hlavne najbezpečnejšie
riešenie
rekonštrukcie uvedenej stavby, vzhľadom
na vylúčenie akýchkoľvek rizík spojených s jej užívaním.
Ako som už uviedol, finálne práce na rekonštrukcii miestnej
komunikácie k cintorínu v Rakoľuboch spol. STRABAG,s.r.o. a
VIA-KOM, s.r.o. v celkovej hodnote 150 000,00 eur boli finalizované v 1.polroku 2017. Ohlas na ich výsledný spôsob realizácie je
veľmi pozitívny nielen z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,
ale i príjemného vzhľadu tejto lokality. Z pohľadu bezpečnosti je
tiež prínosom chodník k autobusovej
zastávke v Rakoľuboch - smer Nové
Mesto n. V., pretože
chodci nie sú nútení
vstupovať do cestného priestoru cesty
II/507.
Lokalita Barina sa stala pre našich občanov miestom kultúrnospoločenského a športového vyžitia, hlavne z dôvodu jej polohy
(mimo centra, v strede obce). Preto je nutné jej venovať patričnú
pozornosť a neustále ju treba udržiavať v dobrom stave. Doplnili
sme preto ochranné stavebné prvky pre sediacich návštevníkov,
a tiež doplnenie prestrešenia hlavnej tribúny. Našou snahou ešte
je, pred konaním osláv Dní obce obohatiť Barinu ďalšou stavbou
pre organizátorov a účinkujúcich a zabezpečenie stacionárneho
stánku občerstvenia.

(dokončenie zo str. 1)

V čase, keď budete čítať tieto riadky predpokladám finalizovanie prác na miestnej
komunikácii pri Barine
s obojstranným chodníkom, realizovanej
spoločnosťou Beneta,
s.r.o. v hodnote takmer 180 000,00 eur.
Samostatnou kapitolou našej úspešnosti
v tomto volebnom
období sú investície v areáli Základnej školy v Kočovciach. Naša
škola bola uvedená do prevádzky ešte v r. 1962. Znie to až neuveriteľne, že až teraz sme dokázali priniesť finančné zdroje nutné
na rekonštrukčné práce, najmä na budovu základnej školy, kde sa
učia naše deti. Zatiaľ je to suma 170 000,00 eur, ktoré boli použité
na výmenu všetkých okien a kompletnú rekonštrukciu strechy.
O ďalšie zdroje sme požiadali na fasádu predmetnej budovy z
Envirofondu vo výške 157 000,00 eur a rekonštrukciu telocvične
zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy a výskumu vo výške
130 000,00 eur.
Na májovom zasadnutí v tomto roku schválilo OZ návrh zmien
a doplnkov č. 8 územného plánu našej obce, ktoré s týkajú najmä
vytvorenia tak potrebných nových stavebných obvodov. Týka sa
to najmä lokality medzi Rakoľubami a B. Vieskou, čím sa vytvoria predpoklady pre prirodzené spojenie týchto miestnych častí.
Zároveň si uvedomujeme potreby nového stavebného obvodu pre
miestnu časť Kočovce. Vzhľadom na postupné napĺňanie kapacity miestneho cintorína v B. Vieske vytvárame nový priestor pre
pochovávanie v tejto miestnej časti v rámci uvedených zmien a
doplnkov územného plánu našej obce.
Nesmierne dôležitou kapitolou života obce sú kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Ich rozsah a konkrétne termíny
boli vždy k dispozícii na stránke obce, resp. v našom Informátore. Vždy sa snažíme, aby tieto podujatia boli zaujímavé, pútavé,
obohacujúce. Pre všetky vekové kategórie. Je to najmä zásluha
Komisie kultúry a športu. Okrem už tradičných akcií, ako sú Dni
obce, Deň učiteľov, Deň matiek, stavanie mája, úcta k starším,
mikulášske stretnutie, atď. sme inovovali akciami ako vynášanie
Moreny, či fašiangovým sprievodom zatiaľ v časti Beck. Vieska.
Dominujúcim kultúrno-spoločenským podujatím sú Dni obce, ktoré sme spojili s hodovými oslavami v Beck. Vieske. Ďakujem všetkým, že správne pochopili náš úmysel.
Pripomínam ešte pravidelnú údržbu obce (kosenie, zametanie,
upratovanie všetkých verejných priestranstiev, údržba autobusových zastávok, kompletná výmena všetkých dopravných značiek
na miestnych komunikáciách, údržba a natieranie všetkých lavičiek v obci, údržba detských ihrísk, pravidelná likvidácia a zhodnocovanie odpadu, atď...).
Vážení občania!
V krátkosti som Vám podal stručný prehľad hlavných činností, aktivít a zámerov, ktoré sa podarilo v tomto volebnom období
zrealizovať. Snahou je, aby sa rovnomerne zveľaďovali všetky tri
časti našej obce, čo sa nám darí. Úprimne som rád, že v obci
pulzuje zdravý život. Svedčí o tom rozsiahla výstavba rodinných
domov, výrazne navýšenie počtu občanov a neustály záujem o
nehnuteľnosti v obci. Vytvorili sme priaznivé podnikateľské prostredie, ale hlavne ľudia tu chcú pracovať, tvoriť a žiť. Spokojne a
šťastne.!
Je to zásluha vedenia a zamestnancov obce, ktorí preukázali svoje schopnosti zvládnuť náročné úlohy, ktoré boli a sú na
nich kladené v oblasti verejnej správy. Samozrejme, že k týmto
úspechom prispel každý z Vás, ktorý sa zapojil do riešenia akejkoľvek úlohy, či problému. Spoločne sme ukázali, že dokážeme
zabezpečiť progres obce Kočovce.
starosta obce
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VEDENIE OBCE INFORMUJE
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
12. 12. 2017
Uznesenie č. 73/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 74/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení zo VII. zasadnutia OZ v roku 2016 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené
alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú uznesenia č. 78/2014-OZ,
60/2017-OZ, 69/2017-OZ, 70/2017-OZ.
Uznesenie č. 75/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok
2018 a viacročného rozpočtu pre roky 2019 - 2020.
Uznesenie č. 76/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ prerokovalo návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kočovce na I. polrok 2018
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kočovce na I. polrok 2018.
Uznesenie č. 77/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území Obce Kočovce s účinnosťou od 01. 01. 2018.
Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia stráca
platnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 3/2017 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
školských zariadení so sídlom na území Obce Kočovce.
Uznesenie č. 78/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Mesta
Nové Mesto nad Váhom so sídlom Čsl. armády 1, 915 32 Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie
pre deti navštevujúce Centrum voľného času na ulici Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom na a na ulici Štúrova 590
v Novom Meste nad Váhom na rok 2018 vo výške 71,50 € na jedného žiaka do veku 15 rokov, spolu vo výške 1144,00 € na šestnásť
žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Kočovce. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 79/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Kongregácie školských sestier de Notre Dame so sídlom Klčové 87,
915 01 Nové Mesto nad Váhom o poskytnutie dotácie na záujmové
vzdelávanie pre deti navštevujúce Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom na rok 2018 vo
výške 71,50 na jedného žiaka do veku 15 rokov, spolu vo výške
500,50,- € na sedem žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce
Kočovce. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať
zmluvu.
Uznesenie č. 80/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Kočovce
FC 1959 o poskytnutie dotácie na činnosť FC za účelom športovej
reprezentácie obce družstvami žiakov, dorastu a dospelých v roku
2018 vo výške 10.000,-€. Dotácia bude poskytnutá v dvoch termínoch: 6. kalendárny týždeň a 22. kalendárny týždeň roku 2018.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 81/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zostavovanie a
predkladanie rozpočtu Obce Kočovce bez programovej štruktúry
počnúc rozpočtom Obce Kočovce na roky 2018, 2019, 2020.
Uznesenie č. 82/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
A/ rozpočet Obce Kočovce na rok 2018 bez výhrad.

B/ bežný transfer (originálne kompetencie) z rozpočtu obce pre
Základnú školu s materskou školou Kočovce na rok 2018 na bežné
výdavky vo výške 176.300 €. Transfer bude zasielaný v roku 2018
ZŠ s MŠ Kočovce z poukázaného výnosu dane z príjmov fyzických
osôb vo výške 90 % z 1/12 zo schválenej výšky rozpočtu (v zmysle
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení).
Uznesenie č. 83/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie návrh
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre roky 2019 - 2020 bez
výhrad.
Uznesenie č. 84/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu č. 6
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2017 tak, ako bola
predložená na schválenie. Zmena č. 6 Finančného rozpočtu Obce
Kočovce pre rok 2017 tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 85/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Protokol o zverení
majetku obce do správy rozpočtovej organizácie Základnej školy s
materskou školou Kočovce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je „Základná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia
a modernizácia“ (rekonštrukcia strechy) v celkovej hodnote
114.158,08 €.
Uznesenie č. 86/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ schvaľuje Mandátnu zmluvu č. 02 / 2017 o zabezpečovaní
služieb spojených s prevádzkou domu, užívaním bytov, nebytových
priestorov a spoločných priestorov v obytnom dome s.č. 20. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať mandátnu zmluvu.
B/ schvaľuje Mandátnu zmluvu č. 03 / 2017 o zabezpečovaní
služieb spojených s prevádzkou domu, užívaním bytov, nebytových
priestorov a spoločných priestorov v obytnom dome s. č. 383.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať mandátnu zmluvu.
Uznesenie č. 87/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce schvaľuje zmluvu o bezodplatnom
prevode stavebného objektu. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 88/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce podľa § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a na základe návrhu starostu obce
volí p. Vieru Jánošíkovú, 916 31 Kočovce 557 do funkcie prísediacej v obvode Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom na
obdobie 4 rokov.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
22. 1. 2018
Uznesenie č. 01/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje upravený program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 02/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z VIII. zasadnutia OZ zo dňa 12. 12. 2017 a konštatuje, že uznesenia prijaté
na predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú splnené, alebo v plnení.
V plnení a sledovaní zostávajú uznesenia č.78/2014-OZ, 60/2017OZ, 69/2017-OZ, 78/2017-OZ, 79/2017-OZ.
Uznesenie č. 03/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zmluvu o bezodplatnom prevode stavebného objektu medzi ZaRea Invest, s.r.o.,
916 31 Kočovce 321 a Obcou Kočovce, 916 31 Kočovce 280 týkajúcu sa stavby „ IBV Villa Park Rakoľuby - predlženie verejnej kanalizácie - stavebný objekt SO 10“. Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu.
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Uznesenie č. 04/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť pána
Štefana Bíma o opakované uzavretie zmluvy o nájme 2-izbového
bytu č. 13 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o nájme
bytu.
Uznesenie č. 05/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce v súlade s čl. 4 Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Kočovce č. 2/2017 o miestnom poplatku
za rozvoj schvaľuje platenie poplatku za miestny rozvoj spoločnosti
Rochling Automotive Slovakia s.r.o., Žatevná 12, 841 01 BratislavaDúbravka na 2 splátky nasledovne:
1. splátka bude splatná do 31. marca 2018
2. splátka bude splatná do 30. septembra 2018
Výška jednotlivých splátok bude uvedená v rozhodnutí.
Uznesenie č. 06/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ schvaľuje kronikársky záznam Obce Kočovce za rok 2014
B/ schvaľuje odmenu v zmysle uznesenia č. 62/2014-OZ zo dňa
25. 8. 2014 pre kronikárku Vieru Šebeňovú, 916 31 Kočovce 560
Uznesenie č. 07/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje plán kultúrnospoločenských akcií pre rok 2018 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 08/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje cenovú ponuku
spoločnosti - Hella Slovakia Front Lighting s.r.o., 916 31 Kočovce
228 na odkúpenie časti pozemku p.č. 5233/2 v k.ú Rakoľuby.
Uznesenie č. 09/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce vyhlasuje podľa zákona
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú súťaž na stavbu: „Obecná komunikácia s
chodníkom Kočovce, Beckovská Vieska“ v zmysle právoplatného
stavebného povolenia zo dňa 19. 12. 2017.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26. 03. 2018
Uznesenie č. 10/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 11/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z I. zasadnutia
OZ dňa 22.01.2018 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené alebo v
plnení. V plnení a sledovaní sú uznesenia č. 78/2014-OZ, 60/2017OZ, 69/2017-OZ, 05/2018-OZ.
Uznesenie č. 12/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce po prerokovaní predloženého
materiálu berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2017.
Uznesenie č. 13/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce po prerokovaní predloženého
materiálu berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra o
poskytnutí a zaúčtovaní dotácií za rok 2017.
Uznesenie č. 14/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Dodatok č. 3 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kočovce č. 3/2011 o
poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za
sociálne služby na území obce.
Uznesenie č. 15/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu č.1
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2018. Zmena č. 1
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2018 tvorí prílohu
uznesenia.
Uznesenie č. 16/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce A/schvaľuje vyňatie majetku časti kanalizácie, ktorá bola uznesením č. 80/A/2014 - OZ prijatá do
majetku obce Kočovce - a to prevodom z vlastníctva obce Kočovce
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Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby v Kočovciach fungovalo
od 1. 1. 1986. Zariadenie poskytovalo občanom starostlivosť,
ktorí sa vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokázali o seba postarať. Poskytovanie sociálnych služieb riešil zákon NR SR č. 448/2008 Z. z.
S účinnosťou od 1. 1. 2018 bola prijatá rozsiahla novela zákona
o sociálnych službách.
Táto novela, upravujúca fungovanie zariadení sociálnych
služieb, znamenala nielen pre našu obec zánik nášho zariadenia, ale aj stovky miest, ktoré boli pre starších a odkázaných ľudí
jedinou šancou na pokojný a bezpečný život. Jednou zo zásadných zmien bolo financovanie sociálnych služieb. Ministerstvo
práce SR poskytovalo finančný príspevok na ich poskytovanie v
našom zariadení 320,00 eur mesačne na každého klienta.
Od 1. 1. 2018 sa finančný príspevok poskytuje podľa stupňa
odkázanosti na sociálnu službu, čo pre naše zariadenie znamenalo pokles príjmov na jedného klienta na sumu 87,00 eur
mesačne, čo ani zďaleka nepokrýva sumu nákladov na prevádzku zariadenia. Obecné zastupiteľstvo Dodatkom k VZN o poskytovaní sociálnych služieb navýšilo platby od klientov, ale ani
toto zvýšenie nepokrývalo náklady na prevádzku ZOS. Ďalšie
zvýšenie sadzby za poskytované sociálne služby by pre našich
klientov, vzhľadom na výšku ich dôchodkov, bolo neúnosné, a
tak by boli nútení zo zariadenia odísť.
Ďalej zákon nariaďuje 24 hodinovú starostlivosť, to znamená, že
ZOS musí zabezpečiť služby aj v noci, čo by vyžadovalo prijať
ďalších zamestnancov. Prijatie nových zamestnancov by predstavovalo zvýšenie mzdových a prevádzkových nákladov v zariadení. Vyhláška č. 259/2008 Ministerstva zdravotníctva SR určuje
aj požiadavky na plochu izby na jedného klienta. Podľa tabuliek
sa počet klientov v ZOS z pôvodných 14 musí upraviť na počet
9. Ak by obec zabezpečovala celodennú prevádzku, musela by
podľa zákona prijať ešte 3 zamestnancov. Podľa predbežných
prepočtov by sa zvýšili náklady v ZOS cca o 70 000,00 eur ročne,
ktoré by obec doplácala na zariadenie z vlastných zdrojov.
Pretože nemôžeme zákon ignorovať, musíme tieto podmienky
spĺňať. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo uznesením č. 31/2018
- OZ ZOS zrušiť dňom 31. 5. 2018.
Týmto dňom boli klienti presťahovaní do iných zariadení, kde sa
im poskytuje 24 hodinová starostlivosť.
Budova ZOS je v tomto čase v štádiu riešenia so snahou
využiť ju v budúcnosti na iné sociálne účely. Jedným z riešení by
bol denný stacionár pre našich občanov. V tomto type zariadenia
sa poskytuje sociálna služba len počas dňa. Denný stacionár je
zariadenie pre dôchodcov alebo zdravotne postihnutých ľudí,
funguje len cez pracovné dni (ako škôlka pre deti), ráno rodinní
príslušníci dovezú klienta a popoludní si ho odvezú domov. Je
to miesto, kde je poskytnutá široká škála sociálnych služieb a
celodenná opatrovateľská starostlivosť.
Obec Kočovce má rozpracovaný komunitný plán sociálnych
služieb obce. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí plánovať
sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých
skupín občanov. V najbližších dňoch by sme chceli formou dotazníka zistiť skutočné potreby a záujmy našich občanov. Možno
v krátkom čase navštívi Vašu domácnosť zamestnankyňa obce,
ktorá bude zisťovať predbežný záujem o druh a rozsah poskytovania sociálnych služieb.
Chceli by sme Vás aj informovať, že Obec Kočovce naďalej
poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach pre našich
občanov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby a nedokážu sa o
seba postarať.
Dúfajme, že sa zákon o sociálnych službách do budúcnosti
pozmení v prospech všetkých občanov.
Mgr. Beáta Pekyová, Mgr. Zuzana Krchnavá
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do vlastníctva obce Hôrka nad Váhom v hodnote 2 570 800,45 €. Prevod majetku
sa týka kanalizácie vybudovanej v zmysle projektu „Vybudovanie a využívanie
stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad
Váhom“, a vykonáva sa v súlade s uznesením č. 60/E/2017 - OZ, v ktorom sa
obec Kočovce zaväzuje predmetný majetok vrátiť obci Hôrka nad Váhom a tiež
v súlade so Zmluvou č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej dňa 25. 6. 2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a
obcou Kočovce. Termín vyňatia a prevodu majetku sa stanovuje na 31. 5. 2018.
B/ schvaľuje vyňatie majetku - časti kanalizácie, ktorá bola uznesením č. 80/
B/2014 - OZ prijatá do majetku obce Kočovce - a to prevodom z vlastníctva obce
Kočovce do vlastníctva obce Nová Ves nad Váhom v hodnote 1 708 473,91 €.
Prevod majetku sa týka kanalizácie vybudovanej v zmysle projektu „Vybudovanie
a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a
Hôrka nad Váhom“, a vykonáva sa v súlade s uznesením č. 60/B/2017 - OZ, v
ktorom sa obec Kočovce zaväzuje predmetný majetok vrátiť obci Nová Ves nad
Váhom a tiež v súlade so Zmluvou č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej dňa 25. 6. 2009 medzi Ministerstvom životného
prostredia a obcou Kočovce. Termín vyňatia a prevodu majetku sa stanovuje na
31. 5. 2018.
Uznesenie č. 17/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ ruší uznesenie č. 06/2014 - Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce zo dňa 3.
2. 2014, ktorým schválilo záväznú cenovú ponuku - kúpnu cenu za prevod stavby
ČOV na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle hrádok pre NDS, a.s. v celkovej
výške: 1 531,20 € pre stavebné objekty:
ČOV 315-00 stavebná časť
ČOV 315-11 technologická časť
ČOV 513-00 splašková kanalizácia pravé odpočívadlo
ČOV 514-00 splašková kanalizácia ľavé odpočívadlo
SO 618-00 prípojka NN k objektu 315-00
Pozemok parcelné číslo 945/115, k.ú. Hrádok
B/ súhlasí s dlhodobým nájmom ako riešením preukázania vzťahu k predmetným
nehnuteľnostiam, ktorý je podmienkou na získanie príspevku/dotácie z fondov EÚ
a navrhuje zrušenie úlohy B.12. z uznesenia vlády SR č. 586 zo dňa 9. 10. 2013.
Tento súhlas podmieňujeme tým, že v prípade rozšírenia ČOV Hrádok (zmeny
technológie - zhodnotenie majetku NDS, a.s.) žiadame zníženie výšky nájmu za
prenájom ČOV o výšku investícií vložených obcami.
Uznesenie č. 18/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce predloží vyjadrenie k predmetnej žiadosti na
základe stanoviska právneho zástupcu obce.
Uznesenie č. 19/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce nesúhlasí s odstúpením od zmluvy k 1. 1.
2018 a trvá na plnení povinností nájmu podľa podmienok uvedených v zmluve č.
01/2010 medzi Obcou Kočovce a spoločnosťou HATTRICK s.r.o. do doby zániku
zmluvy t.j. 30. 04. 2018.
Uznesenie č. 20/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie ukončenie členstva v
ZPOZ p. Marty Blažejovej, bytom Beckovská Vieska 633, 916 31 Kočovce.
Uznesenie č. 21/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spoločnosti CE BUILDING s.r.o., 916 31 Kočovce 15 o prenájme nebytových priestorov. Zmluva bude
uzavretá na dobu určitú t.j. od 15.04.2018 do 14.04.2019. Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o nájme nebytových priestorov a
odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Uznesenie č. 22/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zmluvu o dielo „Kočovce - miestna časť Beckovská Vieska - Obecná komunikácia s chodníkom“ medzi Obcou
Kočovce a spoločnosťou Beneta s.r.o., Kukučínova 39, 911 01 Trenčín.
Uznesenie č. 23/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zmluvu o dielo „Oprava strechy
a prestrešenie vchodu kultúrneho domu v Kočovciach“ medzi Obcou Kočovce a
spoločnosťou Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom.

Výpis uznesení neplánovaného Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10. 05. 2018
Uznesenie č. 24/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program III. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.

www.kocovce.sk
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Vážení čitatelia,
blíži sa koniec volebného obdobia, je tu čas bilancovania a hodnotenia. Chcel by som prostredníctvom našich novín poďakovať členom stavebnej komisie pánom: Jozef Masarik, Anton Motola,
Ing. Pavol Gondár za ich prácu, osobný záujem a
iniciatívu v obecnom záujme. Robím tak aj z toho
dôvodu, že ešte sme ani nezačali činnosť komisie
a už nás anonym občan /občianka/ hrubo bezdôvodne pourážal a tak vyjadril svoju „občiansku
iniciatívu“. Komisia zasadala oficialne aj neoficiálne viac ako 30 krát a vyjadrovala sa k rôznym problémom a projektom. Osobne sa členovia
komisie zúčastňovali na priebehu investičných
prác a napomáhali v komunikácii s občanmi a
dodávateľmi. Pri obhliadkach obce sme zisťovali
rôzne závady, nedostatky, problémy a tieto sme sa
snažili svojim prístupom a podnetmi smerom k OZ
riešiť. Dovoľte mi čiastočne zhrnúť čo sa podarilo:
Kočovce: Oprava rozpadnutej strechy a úprava
vstupu prístavbou do domu rozlúčky, škola: oprava strechy, výmena okien a dverí, príprava novej
učebne pracovného vyučovania, úprava detského
ihriska a odtok daždovej vody z budovy MŠ, presun a vytvorenie dôstojného miesta sochy Svätej
Trojičky, rekonštrukcia a prerábka zbabraného interiéru spoločenského domu a čiastočná úprava
fasády, príprava projektu - cesta k ZŠ a MŠ s miestami na parkovanie, likvidácia smetiska a komunálneho odpadu pri pálenici, dokončenie kanalizácie
štadión.
Beckovská Vieska: Komplexná prerábka spoločenskej miestnosti t.j. omietky stien, nový strop,
osvetlenie, doplnenie nového nábytku. Tento
objekt sa stal dočasným domovom našich dôchodcov, ktorí si ho aj patrične vyzdobili. Barina:
prestrešenie tribúny ihriska, vybudovanie prekrytia a zastrešenia lavičiek, príprava prístavby prezliekarne a občerstvovacieho stánku. Komplexná
výstavba cesty a chodníkov časť Barina. Príprava
parku resp. jeho revitalizácie.
Rakoľuby: Komplexná výstavba cesty a nového
parkoviska Rakoľuby cintorín. Oprava strechy a
výstavba prístavby do domu rozlúčky. Po ústnej
dohode s pánom Š. Kubišom, za čo mu srdečne
ďakujem, výstavba prístupového chodníka k autobusovej zastávke. Príprava revitalizácie cintorína a
detského ihriska.
To je len stručný výňatok z aktivít, ku ktorým sa vyjadrovala a podávala stanovisko stavebná komisia.
Vždy sme mali na zreteli ekonomiku a prospech
obce. Keď som sa po ustanovení za poslanca do
OZ náhodne stretol na cintoríne v Rakoľuboch s
mojim, dnes už nebohým priateľom, rovestníkom
Ottom Podhorským - upozorňoval ma „na čo si sa
na to v Tvojom veku dal, vďaky ani ocenenia sa
nedočkáš“, teraz mu dávam za pravdu, taká sme
mi obec. Ako príklad uviedol vysýpanie a vynášanie
smetí na cintorín a skutočnosť, že z cintorínového
plota niekto ukradol 15 čiapočiek na stĺpikoch,
aby do nich netiekla voda a neodhrdzaveli. Čo
som mal robiť, sadol som do auta a išiel do mesta
kúpiť 30 čiapočiek, pre istotu, a stĺpiky som pozakrýval. Mám z toho stále dobrý pocit a rovnako z
vykonanej práce môžu mať dobrý pocit aj členovia
stavebnej komisie.
Obec sa rozrastá, investičných plánov a
zámerov je veľa ,ale občan a jeho záujem žiť dobre
a byť hrdý na svoju obec by mal byť prvoradý.
Ing. Jozef Šimlovič

6.

www.kocovce.sk

číslo 1 - júl 2018



Uznesenie č. 25/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z II. zasadnutia OZ dňa 26.03.2018 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené
alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú uznesenia č. 78/2014-OZ,
60/2017-OZ, 69/2017-OZ, 05/2018-OZ, 16/2018-OZ.
Uznesenie č. 26/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje 10%-nú spoluúčasť vo výške 13 262 € pri financovaní projektu „Rekonštrukcia
telocvične ZŠ Kočovce“ v prípade, ak bude obci Kočovce schválená dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2018.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
21. 05. 2018

Uznesenie č. 27/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje upravený program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 28/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z III. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 10.05.2018 a konštatuje, že uznesenia
prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva
sú splnené alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú uznesenia č.
78/2014-OZ, 60/2017-OZ, 69/2017-OZ, 05/2018-OZ, 16/2018-OZ.
Uznesenie č. 29/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017.
Uznesenie č. 30/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie inventarizáciu majetku a záväzkov Obce Kočovce k 31.12.2017.
Uznesenie č. 31/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce ruší Zariadenie opatrovateľskej služby v Kočovciach dňom 31. 5. 2018, ktoré bolo zriadené
Zriaďovacou listinou Zariadenia opatrovateľskej služby Kočovce,
ktorá bola schválená uznesením č. 68/2013 zo dňa 28. 10. 2013
Uznesenie č. 32/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce,
v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v
znení neskorších predpisov:
A. Preskúmalo schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Kočovce
(schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 4. 1995, uznesením
č. 27/1995-OZ), aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 1-7 (ZaD č.

1 - 7).
B. Schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č.8 ÚPN-O Kočovce.
Dôvodom sú zmenené predpoklady, za ktorých bol vypracovaný
pôvodný územný plán, aktualizovaný ZaD č.1 - 7 a potreba umiestnenia ďalších verejnoprospešných stavieb.
Predmetom ZaD č.8 ÚPN-O Kočovce bude:
• Lokalita B5c
predmetom je:
- zmena obdobia výstavby z výhľadu do návrhu
- zmena funkčného využitia zo zmiešaného územia podľa §12
Ods.11 vyhl. 55/2001 Z. z. na obytné územie s rodinnými domami
• Lokalita B10
predmetom je:
- zmena obdobia výstavby z výhľadu do návrhu
• Nový cintorín v Beckovskej Vieske
predmetom je:
- zmena funkčného využitia z obytného územia v návrhovom období na cintorín v návrhovom období
- zmena funkčného využitia z ornej pôdy na cintorín vo výhľadovom
období
• Lokalita B13 (novovzniknutá)
predmetom je
- zmena funkčného využitia časti jestvujúceho zmiešaného územia
v k.ú. Kočovce (parcely č. 131/7, 131/11, 131/13, 128/3, 128/5) na
obytné územie s rodinnými domami.
C. Schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č.8 ÚPN-O Kočovce.
Dôvodom sú zmenené predpoklady, za ktorých bol vypracovaný
pôvodný územný plán, aktualizovaný ZaD č.1 - 7 a potreba umiestnenia ďalších verejnoprospešných stavieb.
Predmetom ZaD č.8 ÚPN-O Kočovce bude:
• Lokalita k.ú. Beckovská Vieska
- Logistické a konsignačné centrum s výmerou 12,5 ha
D. Schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN-O Kočovce.
Dôvodom sú zmenené predpoklady, za ktorých bol vypracovaný
pôvodný územný plán, aktualizovaný ZaD č.1 - 7 a potreba umiestnenia ďalších verejnoprospešných stavieb.
Predmetom ZaD č.8 ÚPN-O Kočovce bude:
• Lokalita k.ú. Rakoľuby (Dlhé diely)
- p.č. 2-4794/1
E. Ukladá starostovi obce zabezpečiť obstarávateľa ZaD č.8 ÚPNO podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov a spracovateľa ZaD č.8 ÚPN-O.
Uznesenie č. 33/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce rozhodlo v predmetnej veci
postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ing. Linda Mikócziová

DEŇ MATIEK
Nedeľa 20. mája 2018 patrila
v našej obci mamičkám. Vo vynovenom spoločenskom dome v
Kočovciach sa stretli mamy i babky,
aby strávili príjemné popoludnie
venované oslave ich sviatku. Po
príhovore starostu obce už tradične
potešilo ich srdiečko vystúpenie
našich najmenších spoluobčanov
z materskej školy i pásmo básní
a piesní detí zo Základnej školy
v Kočovciach pod vedením pani
učiteľky Bubeníkovej. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie heligonkárov z Oravy.
Pri kávičke a koláčiku pokračovala príjemná

atmosféra nedeľného popoludnia.
Mgr. Daniela Ondreičková

číslo 1 - júl 2018

Poďakovanie učiteľom
Učiteľ denne preniká k detskej duši a rozdúchava plamienok poznania. Nachádza
v nej semienko dobra, ponára sa do tajov
detského sveta. Zjasnieva mu dni, učí, že
krásne slová niekedy aj rania, že šťastie
možno nájsť aj uprostred strát. Šťastie
nachádza medzi deťmi a popri hľadaní
zmyslu života nežije len prítomnosti, ale
vie prečo sa oplatí kráčať ďalej.
A práve pre tie hodnoty, ktorými obohacujú naše deti obec každoročne
vyjadruje vďaku našim učiteľom. Na
slávnostnom posedení v jedálni školy
starosta obce RNDr. Jozef Ševcech
poďakoval pedagógom a i všetkým
zamestnancom školy za ich prácu, obetavosť a ochotu spolupracovať s obcou.
Do ďalšej práce im zaželal pevné zdravie i nervy, silu a odhodlanie odovzdávať
deťom vedomosti a zručnosti.
„... je to radosť úprimne podať ruku. Je
to česť vysloviť úctu. Je to srdce, ktoré
vraví ďakujeme!“
Jánošíková

KLADENIE VENCOV
PRI TROJKRÍŽI
Každoročne si v prvých aprílových dňoch
pripomíname pamiatku padlých rumunských
osloboditeľov našej obce, a tým i koniec
druhej svetovej vojny.
V tomto roku sa tento pietny akt uskutočnil
v piatok 6. apríla za účasti členov Zväzu
protifašistických bojovníkov, predstaviteľov
mesta Nového Mesta nad Váhom, občanov
Kočoviec i detí zo základnej školy.
Túto slávnosť poctila svojou prítomnosťou
aj veľvyslankyňa Rumunska pani Steluta
Arhire, ktorú privítal starosta obce RNDr.
Jozef Ševcech.
Po samotnom akte kladenia vencov sa
zúčastneným prihovoril starosta obce i pani
veľvyslankyňa. Obaja vyzdvihli potrebu
pripomínať si útrapy vojny, aby sa už nikdy
takáto situácia nezopakovala.
Mgr. Daniela Ondreičková
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DEŇ DETÍ
Dňa 2. júna 2018 sa otvorila brána parku pri kaštieli v Kočovciach, aby
mohol privítať naše detičky pri príležitosti MDD.
Tento rok sme sa zamerali na tému zdravý životný štýl. Na stanovištiach
mohli ratolesti ochutnávať zdravú zeleninku a ovocie. Učili sa správne
čistiť zúbky a dozvedeli sa, čo treba papať, aby mali zdravý úsmev.
Spoznali potravinovú pyramídu a museli určiť, ktoré jedlá sú dobré pre
Hamka a ktoré pre Športka. Pri stanovišti s nápojmi spoznali, že cola, čo
im najviac chutí, obsahuje aj veľké množstvo cukru. Zaujímavé bolo i zastavenie u zdravotnej sestry a pána doktora. Naozajstným fonendoskopom detičky počúvali tlkot
svojich srdiečok, videli, že
netreba mať strach z bieleho plášťa, najmä ak pán
doktor rozdáva lentilky. Pocitový chodník ukázal, ako
je príjemné chodiť naboso
po prírodných materiáloch.
Zabavili sa pri poskladaní
papierovej krabičky a za
odmenu dostali želatínové
multivitamíny.
Aký by bol deň detí bez
pohybových hier. Skákali
vo vreciach, vyskúšali si
chodenie na chodúľoch,
pondelok, utorok, streda,
štvrtok... znelo pri skákaní
cez gumu. Tí väčší si
zastrieľali zo vzduchovky,
menší aspoň triafali plechovky.
K zdravému životnému štýlu
patrí i tanec a ten naše deti
učila talentovaná Natálka.
Po absolvovaní všetkých
stanovíšť získali účastníci
písmená
hesla
ŽIME
ZDRAVO, čo bolo aj mottom príjemne stráveného
popoludnia.
Mgr. Daniela Ondreičková
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Tradičné hody v Rakoľuboch
V našej dedinke v časti Rakoľuby sa každoročne organizujú hodové slávnosti pri príležitosti zasvätenia kaplnky k
Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Aj tento rok sa tradícia neporušila, dňa 9. - 10. júna 2018 sa
stali Rakoľuby miestom rodinných, priateľských stretnutí, stretnutí rodákov.
Hodový víkend začal v sobotu, 9. júna 2018, hodovou tanečnou
zábavou pod taktovkou skupiny VEKO BAND. Milovníci hudby
a tanca si prišli na svoje. Hodová zábava pod holým nebom
s príjemným počasím, priniesla medzi účastníkov domovskú
atmosféru. Dobrá nálada, spev, občerstvenie sprevádzali túto
jedinečnú akciu do skorých ranných hodín.
V nedeľu hody pokračovali ďalšou mnohoročnou tradíciou.
Bola odslúžená slávnostná svätá omša, ktorú celebroval rodák
z Kočoviec brat Felix Mária Žiška OFM - františkán, za spo-

lupráce br. Egída Golhu OFM, správcu farnosti a br. Massea
Golhu OFM, kazateľa.
Za hojnej účasti domácich veriacich, ich hostí sa zúčastnilo
svätej omše aj veľké množstvo veriacich z okolitých obcí. K
slávnostnej atmosfére prispelo aj pekné letné počasie. Poučné
a zaujímavé slová o Božskom srdci z úst kazateľa si veriaci
určite uložili aj do svojich sŕdc a preniesli ich i do svojich rodín.
Po ukončení slávnostnej svätej omši bolo pripravené pre
všetkých prítomných malé pohostenie s občerstvením a domácimi dobrotami, ktoré veľmi chutné napiekla naša spoluobčianka
z Kočoviec.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k
slávnostnému priebehu našich Rakoľubských hodov a verím,
že táto tradícia bude pokračovať i v budúcnosti.
Andrea Vojtechová

Srdce je hlboký symbol
Predpokladám, že pre nás mnohých je srdce symbolom lásky.
Takmer každý sme sa s tým už stretli. Možno sami sme tento
symbol neraz nakreslili, aby sme takto vyjadrili svoju blízkosť
nejakej osobe.
V hebrejskom ponímaní je srdce omnoho väčším symbolom.
Nie je to iba láska. Srdce je symbolom celého človeka. Jeho
mysle i tela. Všetkého ľudského bytia. Ak Biblia hovorí o srdci
človeka, tak myslí jeho celý život. V tom je veľká hĺbka, lebo pre
nás mnohých je srdce sval, ktorý dáva do pohybu náš krvný
obeh. Obeh na ktorom stojí náš život. Tak by to vyjadril aj lekár.
Povedal by, že srdce je pumpa. Je zdrojom dynamiky.
Pri tomto uvažovaní mi napadá, že aj my, keď vnímame srdce, často krát za tým myslíme omnoho viac. Napríklad aj pri
vyjadrení: “Dal do toho celé srdce” alebo “bola to jeho srdcová
záležitosť”. Takto nejako by sme mohli vnímať aj tajomstvo
Božieho Srdca. Nejde iba o srdcový sval, ktorý bol prebodnutý kopijou vojaka. Prebodnutím Ježišovho srdca ide aj o
ochromenie Božej lásky voči človeku ľudskou zlobou. Človek
akoby chcel medzi Boha a človeka vraziť zbraň, ktorá nás rozdelí. V tomto je Božia láska omnoho silnejšia a prekonáva túto
ranu. Boh napriek tomu neprestáva milovať človeka. Naopak,
svojím odpustením uisťuje človeka o jeho stálej láske.
Od Božieho Srdca sa máme čo učiť. Je krásne, že naši predkovia si v Rakoľuboch vybrali práve toto “tajomstvo” Božej
lásky. Možno práve aj pre mnohé zranenia, ktoré sa udiali v ich
životoch, či v životoch spoločnosti. Aj my si nachádzajme čas
sadnúť si na chvíľku pri tejto kaplnke, alebo keď ideme okolo, tak sa aspoň pristaviť. Zverme naše životy, i naše zranenia

Bohu. On nám rozumie a dovoľme mu, aby nás učil. Ak Boha
vytesníme z nášho života nebude toho Lekára, ktorý by nás
celkom uzdravil. Ale i tomuto Lekárovi budú veriť ľudia iba vtedy
ak o Ňom vydáme dobré svedectvo. Presne tak, ako je to aj u
tých lekárov, ktorých navštevujeme. Budeme k ním chodiť len
vtedy, ak naozaj budú liečiť naše choroby. A Boh liečiť chce. Len
potrebujeme mu dôverovať, že jeho liek LÁSKY a ODPUSTENIA je naozaj správne zvoleným liečivom. I keď niekedy je horký.
Dôležitý je však dôsledok liečby - a to je pokoj a radosť.
Prajem Vám požehnaný čas
br. Felix Mária, OFM (Zdenko Žiška)
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ČO JE NOVÉ V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE ...
Čas plynie tak rýchlo, že sme si ani
neuvedomili, že letné prázdniny
klopú na dvere. Od nového roka
naši pedagógovia i žiaci boli v neustálej aktívnej činnosti v rôznych oblastiach.
Po vianočných prázdninách si 21
žiakov zdokonaľovalo lyžiarske
zručnosti v stredisku Jasná.
V okresnom kole recitácie povestí
Šaliansky Maťko nás reprezentoval
A. Cmarko (5.tr.), ktorý sa umiestnil
na 2. mieste.
Pedagógovia slovenského jazyka
zorganizovali školské kolo recitácie
poézie a prózy Podjavorinskej Bzince. Recitačné výkony podalo 21
žiakov. Najlepší recitátori postúpili do
obvodného kola. Vynikajúcim prednesom očarila porotu M. Ježovicová
(7.tr.) a postúpila do okresného kola. Tu obsadila krásne 3. miesto.
Marec sa nesie v znamení Mesiaca knihy a pri tejto príležitosti
organizujeme čitateľské aktivity, ktorých cieľom je vzbudiť záujem
detí o čítanie kníh. Osvedčenou a úspešnou sa stala burza kníh
pod názvom Dajme knihám druhú šancu. Mnohé z nich si našli
nových majiteľov.
Zúčastnili sme sa i divadelných predstavení v Bratislave a
Trnave. Videli sme hry Princ Bajaja a Mlynárkin pytač. Za deťmi
navštevujúce školský klub prišli bábkoherci do školy s divadielkom
Statočný cínový vojačik. Žiaci si odniesli veľa kultúrnych zážitkov.
Pán Hlubocký predstavil žiakom počas svojho vystúpenia známe
i menej známe ľudové hudobné nástroje, zaspieval ľudové piesne
na tému Remeselník.
S angličtinou sa popasovali v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku L. Strechayová (6. tr.) a O. Jurík (8. tr.). Vo vedomostnej súťaži „Spell and Tell“ na Gymnáziu vo Vrbovom J. Bačová, F.
Strechay a O. Jurík (8. tr.) obsadili 2. miesto.
Športovo zdatní žiaci nás reprezentovali vo viacerých športových
súťažiach - volejbal chlapcov i dievčat, vybíjaná dievčat, štvorboj v
gymnastike, futbal starších i mladších žiakov, MINI a MIDI volejbal
dievčat. Úspešné boli dievčatá vo vybíjanej, v krajskom kole obsadili 2. miesto. Úspešné boli i dievčatá v MIDI volejbale, získali 2.
miesto a postúpili do vyššieho kola. V gymnastike družstvo chlapcov obsadilo 3. miesto, družstvo dievčat 4. miesto.
Najväčší úspech dosiahli dievčatá vo volejbale, postúpili až na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa odohrajú na konci školského
roka. Boli úspešné aj v MIDI volejbale, kde takisto postupujú na
Majstrovstvá Slovenska.
Zapojili sme sa do matematických súťaží ako je Matematický
klokan a Pytagoriáda. Najúspešnejší riešitelia Matematického
klokana boli J. Homola (2.tr.), S. Labuda (5.tr.), F. Mihálik (9.tr).

Deti z výtvarného odboru ZUŠ sa zapojili do súťaže „Vesmír
očami detí“. Najkrajšie práce boli ocenené. A. Kosnovský, R. Uhlíková, D. Adamčíková a S. Švehlová si prevzali v Trenčíne ocenenia.
Deviataci sa zapotili pri riešení úloh z matematiky a slovenského
jazyka v celoštátnom testovaní Testovanie 9.
Druhú májovú nedeľu, keď slávime Deň matiek sme si pripomenuli poslanie matky v živote človeka. Kultúrny program pre mamičky
a babičky obcí Kočovce a Nová Ves nad Váhom pripravili žiaci spevácko-dramatického krúžku pod vedením p. Bubeníkovej.

Uctili sme si i pamiatku padlých rumunských vojakov v II. svetovej vojne pri pamätníku v Rakoľuboch. Pietnej spomienky sa
zúčastnili ôsmaci v sprievode pána učiteľa Kobidu.
Počas Dňa narcisov sa tento rok vyzbieralo 1 942,74 €. Táto
suma bola zaslaná na konto Ligy proti rakovine. Akciu organizovala p. Krajčiová a p. Trebatická.
Každoročne zorganizujeme Deň Zeme s danou tematikou. Tento
rok bola téma živočíchy. Každá trieda si pripravila stanovište so
zvieratkami, ktoré chovajú doma. Videli sme nielen úžitkové zvieratá, ale i domácich miláčikov. Majitelia si pripravili o nich zaujímavé
rozprávanie, kvízy, vedomostné i športové súťaže, vymaľovánky...
Dopoludnie so zvieratkami bolo veľmi zaujímavé, milé a deti si
odniesli veľa nových poznatkov napr. o chameleónovi, púštnom
ježkovi, jaštericiach, prepeličke, papagájovi...

Tridsať druhákov a tretiakov si zdokonaľovalo plavecké zručnosti
počas plaveckého výcviku v Novom Meste n. V. Školu v prírode
počas týždňa absolvovali tretiaci v Demänovskej doline.
Na literárno-historickú exkurziu Po stopách Ľ. Štúra sa tešili
žiaci 5.-7. ročníka. Navštívili Múzeum Ľ. Štúra v Modre, hrad Devín,
prezreli si historickú i súčasnú modernú časť Bratislavy.
Jún už tradične patrí koncoročným výletom. Každá trieda si zvolila rôzne miesta našej vlasti - Terchová, Bojnice, Tatry...
Spomienkou na školský rok budú fotografie z výletov a koncoročná spoločná fotografia s triednymi učiteľmi.
Mgr. Iveta Gajdošíková
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY
V školskom roku 2017/18 sme s deťmi
prežili nádherné chvíle v našej materskej
škole.
V apríli sme si pripomenuli „Deň Zeme“
krásnou prehliadkou rozmanitých druhov
zvierat. Spestrili nám ho žiaci zo ZŠ, ktorí
spolu so svojimi učiteľmi pripravili zaujímavý a pre nás atraktívny program pri
tejto príležitosti. Našich škôlkarov najviac
zaujali exotické zvieratá, ktoré si mali
možnosť pohladkať.
Počas mesiaca bezpečnosti sa predškoláci
vybrali na exkurziu hasičskej stanice v

Novom Meste nad Váhom. Ich očakávania
sa naplnili a vrátili sa plní zážitkov a dojmov, čo bolo poznať na ich rozžiarených
tváričkách.
Aj ostatné deti v škôlke prežili chvíle
radosti v spoločnosti pútavého divadielka
DÚHA s poučným príbehom o Petrovi
Panovi. Zábavnou formou sa deti podieľali
na známej rozprávke „Kocúr v čižmách“, v
ktorej si priamo zahrali herecké postavy v
ozajstných kostýmoch.
Ako každý rok v máji naše deti ozdobili
farebnými stužkami strom pred materskou
školou.

S rytierom Gastonom sme sa preniesli do
čias dávno minulých a prešli sme sa po
stopách hudby tak ako sa postupne vyvíjala. Predviedol nám hudobné nástroje
od prehistorických až po súčasné, ktoré
poznáme či už v ľudovej, vážnej alebo
populárnej hudbe.
Máj je aj čas zápisu nových detičiek do
materskej školy. Tento rok sa prišlo zapísať
dvadsaťpäť detí so svojimi rodičmi.
Ani tento rok sme si nenechali ujsť
príležitosť osláviť Medzinárodný deň detí.
Na náš sviatok sme sa veľmi tešili a vybrali sme sa na turistiku s
batôžkom na chrbte.
Posledný mesiac v
tomto školskom roku je
určený na výlety a zábavu. A my sme sa rozhodli
ísť na výlet do Hodonína v Českej republike.
Navštívime
zoologickú
záhradu a sladkovodnú
expozíciu Živá voda.
Fotky a naše zážitky z
výletu si budete môcť
prezrieť vo fotogalérii na
webovej stránke školy.
Čaká nás ešte jedno hudobné vystúpenie
Uja Viktora, ktorý predvedie vystúpenie
so svojimi farebnými pesničkami. Celkom
na záver sa deti z tretej a druhej triedy
zúčastnia obľúbenej akcie „Noc v škôlke“.
Strávime spolu v škôlke celú noc. Od
večera do rána na ne čakajú súťaže, úlohy,
hľadanie pokladu, diskotéka, rôzne dobroty a nočný spánok. Touto akciou ukončíme
školský rok a želáme všetkým deťom, aby
prežili krásne letné prázdniny.
Denisa Šelepáková, učiteľka MŠ
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Naša škola
a projekty
V tomto školskom roku sme zaznamenali
niekoľko významných zmien vo vzhľade budovy našej školy.
V priebehu septembra prebehla vďaka
nášmu zriaďovateľovi výmena okien na budove základnej školy. Staré poškodené okná
boli po 55 rokoch používania v havarijnom
stave. Nahradili ich nové plastové v hodnote
90 000 eur. Výrazne sa skvalitnilo prostredie
každodenného života našich detí. V máji
pribudli na okná aj žalúzie, za ktoré zaplatilo
Rodičovské združenie 2 900 eur. Vďaka novým
oknám sme usporili nemalé množstvo energie.
Prispela k tomu aj rekonštrukcia strechy na budove školy, čo bol ďalší úspešný projekt obce.
Bola urobená nová strešná krytina, izolácia,
žľaby a zvody v hodnote 80 000 eur.
Pripravili sme projekt rekonštrukcie
priestorov služobného bytu v budove školy.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že tieto
priestory poslúžia na vybudovanie odbornej
učebne polytechnickej výchovy. Vyriešime tým
dlhodobý problém nedostatku priestorov pre
vyučovanie predmetu technika. Predbežný
odhad nákladov na stavebné úpravy je 15 000
eur, na vnútorné vybavenie prispeje Rodičovské
združenie sumou 5 100 eur. Verím, že v septembri už začneme učiť v nových priestoroch.
Obec zareagovala na výzvu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a podala
projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení
(umyvárne a toalety) v telocvični, budeme netrpezlivo očakávať výsledok. Popri tom je do
projektu zahrnutá aj rekonštrukcia strešnej
krytiny na telocvični.
Týmto výpočet prác v škole nekončí.
Očakáva nás aj rekonštrukcia toaliet, umývadiel a odpadov v budove školskej jedálne.
Predbežne by mala prebehnúť na prelome
rokov, počas zimy. Mimo hlavnej stavebnej
sezóny je dostupnosť dodávateľa stavby
jednoduchšia.
Pred nami bude ešte veľa výziev. Postavíme
sa k nim zodpovedne, aby sme premenili čo
najviac šancí na zveľadenie, zlepšenie prostredia, kde naše deti trávia svoje dni.
Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka školy

Dnešná komunikácia
Žijeme v dobe, kedy je priam nemožné
nestretnúť ľudí s pohľadom upretým do mobilu. Mnohí tvrdia, že internet a elektronika
prinášajú nové možnosti spájania sa s blízkymi
či milióny iných neuveriteľných výhod. Sú však
všetky tieto vymoženosti naozaj také úžasné?
Neprejde deň bez toho, aby sme nevideli
niekoho so slúchadlami na ušiach snažiac sa
uniknúť hocijakej každodennej konverzácii.
Už maličké deti začnú plakať, ak sa im niekto
pokúsi zobrať tablet z rúk. Kde sú tie časy, keď
plakali, pretože
(pokračovanie na str. 11)
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Dnešná komunikácia

STÁLE ŽIJEME AKTÍVNE

im niekto bral plyšového macka. To naozaj chceme, aby sa už z
dnešných detí stali otroci tejto doby?
Sociálne siete nám priam na páse ponúkajú dokonalých ľudí s
krásnymi telami, okúzľujúcimi tvárami či množstvom peňazí. Ako
keby to bolo všetko, čo človek k životu potrebuje. A niektorí tomu
naozaj veria. Veria, že ak je človek navonok perfektný, je automaticky perfektný aj jeho život. Ja s týmto názorom z hĺbky duše
nesúhlasím. Život predsa nie je o kráse, bohatstve a už vôbec nie
o čumení do displeja.
Prečo v súčasnej dobe nekomunikujeme priamo? Aj keď priatelia
či rodina trávia čas vedľa seba, väčšina z nich neustále kontroluje
aktivitu v mobile. Ľudia sa radšej venujú svojim veciam na internete,
než ľuďom okolo nich. Nie je to bláznivé, ako sa i ľudia, ktorí kedysi
boli spriaznenými dušami, začínajú odcudzovať z veľkej časti kvôli
nedostatku slov, ktoré si povedia? A možno aj preto, že si viac slov
napíšu práve s cudzím človekom na druhej strane internetovej konverzácie.
Elektronika či internet sú predsa neustále vnímané ako veci, ktoré
uľahčujú život či priam ho vynášajú na úplne iný level. Skutočne,
teraz si už ani nevieme predstaviť ísť do knižnice a stráviť hodiny pri knihách hľadaním informácií alebo kupovať letenky v kamennom obchode. Takéto vymoženosti majú však i druhú stranu,
ktorú si odmietame priznať. A prestávame spolu hovoriť. Obyčajne.
Ľudsky.
Jarmila Bačová, 8.tr.

Prvou akciou klubu dôchodcov v tomto roku bol januárový výlet
na Hrebienok na prehliadku ľadového chrámu a ľadových objektov.
Cestovali sme do Štrby, zubačkou na Štrbské Pleso a električkou
do Starého Smokovca. V Smokovci bolo chladno, ale na Hrebienku
štípal mráz. Kto si prezrel naprv objekty vonku a až potom v halách,
urobil dobre, pretože haly boli veľmi vychladené a vychádzali sme
z nich premrznutí a ponáhľali sa na zubačku dolu. Ľadové objekty
boli úžasné, napr. komáre - krídla boli priehľadné alebo vták pijúci nektár z kvetu. V jednej vychladenej hale bol úžasný gotický
chrám a v druhej rôzne súťažné objekty.
Vo februári sme na výročnej členskej schôdzi zhodnotili našu
prácu za minulé obdobie a zvolili nové výbory. Za predsedníčku
Klubu dôchodcov i Jednoty dôchodcov Slovenska bola opäť zvolená Eva Šebeňová, zástupkyne za jednotlivé časti sú Žofia
Bystričanová za Kočovce, Oľga Lacková za B. Viesku a Štefánia
Vašíčková za Rakoľuby. Mrzí nás, že počet členov klesá, členovia
z Kočoviec sa len sporadicky zúčastňujú akcií a nových členov
sme získali len z Rakoľúb. Zo strany vedenia obce máme vytvorené veľmi dobré podmienky na činnosť, máme peknú sálu na
stretávanie, k dispozícii kuchynku na varenie. Je len na nás, aký
program si stanovíme a o čom sa budeme rozprávať.
Začiatkom marca sme absolvovali rekreačno-ozdravný pobyt v
Turčianskych Tepliciach. Zúčastnilo sa ho rekordných 19 osôb. Je
potešiteľné, že na rôzne akcie s nami chodia i naši rodáci, takže
spomínanie nemá konca-kraja. Keďže sme mali termín úplne na
začiatku marca, počasie bolo dosť chladné a premenlivé, nemohli
sme absolvovať plánované prechádzky s palicami po lesoch. Aqua
centrum však bolo poloprázdne a mohli sme sa vybublinkovať do
sýtosti.
Medzinárodný deň žien i oslavu Jozefa sme z termínových
dôvodov zlúčili a oslávili dňa 15. 3. 2018. Starosta obce obdaroval
všetky ženy tradičnými hrebíčkami.
(pokračovanie na str. 12)

7 miliárd činov
Čo značí sedem miliárd činov? Keby každý človek na svete
vykonal jeden čin, dostali by sme približne toto číslo. Ale čo znamená vykonať čin? Objaviť niečo úžasné, zachrániť niekomu život,
prispieť na charitu alebo vyhrať prestížnu súťaž? Podľa mňa čin v
tomto spojení predstavuje urobiť niečo dobré. Musí to byť ale niečo
veľkolepé? Ja osobne si myslím, že čin môže byť aj niečo malé a
obyčajné. Ochotne pomôcť, keď je treba, potešiť priateľa v smútku,
zahrať sa s bratom a inak robiť radosť ľuďom okolo seba. Raz som
počul veľmi múdry a pekný výrok, ktorý znel takto: „Práve malé,
všedné činy ľudí dokážu poraziť zlo. Obyčajné prejavy láskavosti
a lásky.“ Nie je teda iba v rukách tých mocných a bohatých robiť
dobro, ale je to na nás všetkých. A je to dôležité, lebo byť šťastný a
robiť ostatných šťastnými je zmyslom života. Oliver Marek, 9. tr.
Na svete je nás už viac ako 7 miliárd. Každý z nás je výnimočný
a každý svojím spôsobom tento svet mení. Svet okolo nás preto
neovplyvňujú len naše činy, ale aj činy ľudí, ktorých denne stretávame. Nielen naša rodina a priatelia, ale aj úplne cudzia osoba
dokáže náš život nečakane ovplyvniť. Takto vznikajú často jedinečné
životné situácie. Za každou tvárou sa skrýva neobyčajný príbeh, na
ktorom ste mohli aj vy sami mať svoj podiel. Možno pre vás obyčajný
čin by mohol niekomu inému výrazne zmeniť celý život.
Tímea Adamčíková, 9. tr.
Po celom svete sú miliardy rôznych ľudí a každý má rád niečo
iné. Jeden rád cestuje, ďalší hrá hry na počítači a iní radi športujú.
Pochádzame z rôznych krajín, každý je napríklad inak vysoký ale
vnútri sme všetci rovnakí. Niekto ťažko pracuje pri páse, no niekto sedí v kancelárii v obleku a keď príde domov užíva si peniaze.
Na svete je mnoho chudoby. Túto chudobu by podľa mňa vyriešili
peniaze bohatých ľudí. Keby bohatí ľudia darovali aspoň polovicu
zo svojich peňazí chudobným ľuďom, tak by sa chudoba vo svete
výrazne zmenšila a mnoho ľudí by bolo šťastnejších. Veľa ľudí by si
mohlo dovoliť poriadne jedlo a hlavne domov. Počet ľudí bude určite
stále narastať a dúfam že sa nájdu ľudia, ktorí pomôžu tým, ktorí to
potrebujú.
Filip Mihálik, 9. tr.
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Stále žijeme aktívne
Na pohostenie sme pripravili vynikajúcu kapustnicu s mäsom a
klobásou a na pobavenie nám zahral na harmonike a zaspieval
dôchodca z Nového Mesta p. Staňo, s ktorým sme si zanôtili aj
starodávne pesničky.
Začiatkom apríla sme sa zúčastnili v hojnom počte na kladení
vencov rumunským vojakom v Rakoľuboch.
Jarné hrabanie cintorínov je nenáročná práca a keď sa stretne viac ľudí, rýchlo sa urobí. Tento rok sa hrabania zúčastnilo v
Rakoľuboch 10 ľudí, vo Vieske 6 ľudí a v Kočovciach sa zúčastnili
4 ľudia.
Dňa 29. 5. 2018 sa zúčastnilo vlakového zájazdu do Viedne 8
členov plus traja rodáci. Z Nového Mesta sme odchádzali vlakom
o 7,50 hod. Vo Viedni bolo teplé slnečné ale vetristé počasie. Po
prehliadke stredu mesta a Hofburgu sme prešli do časti záhrady pri
Hofburgu, kde kvitli stovky ruží rôznych farieb a veľkostí. Záhrada
má tvar oválu, po obvode sú stromčekové a ťahavé ruže v troch až
štyroch radoch. Vo vnútri oválu sú záhonové ruže rôznych farieb
obkolesené buxusom. Za najzaujímavejšiu ružu sme vyhotnotili veľkú žltú na začiatku kvitnutia, ktorá sa počas kvitnutia prefarbila na oranžovočervenú. Po naobedovaní sme sa presunuli do
parku pri Schonbrunne, ktorý pripravovali na koncert. Prešli sme

sa celým francúzskym parkom pred palácom až po fontánu. Poobzerali sme a vyfotili si rôznofarebné vzorce kvetov v záhonoch.
Metrom sme cestovali tentokrát na hlavnú stanicu, kde sme sa cez
3 poschodia dostali na náš perón. Do Nového Mesta sme prišli pred
19,00 hod..
Eva Šebeňová

B UNGALOVO
Malé zamyslenie na tému vzhľad našej dediny.
Nedávno som kráčal jednou zo susedných dedín. Zbytočné
menovať, podobných je všade neúrekom. Nová výstavba. Domy
moderné, fasády farebné, až oko prechádza. Balkón, balustráda, tepaný plot, obklad všetkého druhu, mosaikputz, oblúk...,
podnikateľský barok v plnom kvete. A vtom - medzi tými skvostmi
architektúry stará stodola, obyčajná stará stodola, ale ako tá stavba
- spola surovica, spola drevenica - v tej záplave, prepytujem, gýča
dokáže pohladiť dušu!
Prečo je to tak, že v poslednom čase (tým posledným časom
sú myslené nie posledné roky, ale veru už niekoľko posledných
desaťročí) sa na slovenskom vidieku nemá oko čoho zachytiť,
prečo stará pajta upúta viac ako nový dom, prečo slovenská dedina nemá svoj vlastný charakter a štýl?
„Slovenská vesnice... tam za řekou Moravou jsou ty vesnice
hezčí, takové upravěnější”. Bohumil Hrabal.
Možno to tak vtedy naozaj bolo, ale platí to ešte aj dnes?
Povedal by som, že dnes je tých negatívnych príkladov akosi
viac, že vzhľad našej dediny sa mení akosi k horšiemu. Máme
študovaných architektov, stavbárov, nové materiály, progresívne
technológie, nástroje a stroje..., domy sú určite kvalitnejšie,
štandard bývania vysoký, ale prečo s tým nejde ruka v ruke aj
stránka estetická?
Prečo tak radi chodíme do skanzenov? Kocháme sa starými
drevenicami, múranicami, ktorých vzhľad je nadčasový, hoci ich
tvorcovia neboli študovaní architekti, obvykle mali len základné
vzdelanie, ak vôbec, ale disponovali silným a vycibreným citom
pre proporcie. Stavalo sa tak storočia a pre každý región sa vyvinul
vlastný, autentický typ domu.
Potom, v povojnových rokoch sa na Slovensku, ba v celom
Československom stavebníctve rodinného domu udialo čosi, čo
nemá asi vo svete obdobu. Neviem, kde sa zrodil, ale zrazu tu bol
(a dodnes je) dom štvorcového pôdorysu cirka desať krát desať,
dve trojdielne okná do ulice, vonkajšie schodisko, podesta, stĺp...
A čo je jeho najcharakteristickejším a neprehliadnuteľným prvkom ihlanová strecha. Ako a prečo tradičná, osvedčená, neprekonateľná
čo do účelu, vzhľadu, nákladov i konštrukcie - jednoduchá sedlová
strecha ustúpila tejto novote?
„Niektorý dom, akoby bol v krajine odjakživa, tak do nej zapadne, že bez neho by bola akási chudobnejšia. Ale pri niektorom
- ešte len kopú základovú ryhu a už v tej krajine zavadzia”. Ing.
arch. Krpelan, významný slovenský architekt, nositeľ viacerých
ocenení za projekty, rešpektujúce tradičnú a autentickú slovenskú

architektúru.
O pár rokov či desaťročí neskôr, ako životná úroveň rástla,
prišiel ďalší nový typ domu, ktorý pre jeho podobnosť s istým predmetom poznáme pod menom „krabica”. Pribúda balkón, loggia, terasa, rozpačitý dojem zostáva. Navyše tento typ domu bol v istých
rokoch budovania socialistickej dediny uznaný ako jediný a ako
taký a iba tento schvaľovaný okresnými stavebnými úradmi. Na
jednej strane možno sympatická snaha o zachovanie určitej jednotnosti, na druhej nepochopiteľné hrubé ignorovanie tradícií.
Niekoho táto poznámka o velebení akýchsi direktív na úkor slobodného rozhodovania môže poburovať. Tu by som si po pár príkladov vybehol do krajín, ktoré som navštívil a mal tak možnosť na
vlastné oči sa presvedčiť o pozitívnom vplyve takých rozhodnutí.
Jednou z nich je Rakúsko. Konkrétne také tie najírečitejšie alpské krajiny ako Solnohradsko, Tirolsko, Korutánsko, Vorarlberg...
Typickým stavaním týchto oblastí je rozložitá chalupa s nízkym
štítom a ťažkou sedlovou strechou. Charakteristickým je nielen
pre tieto krajiny, ale aj pre Bavorsko, Južné Tirolsko, Švajčiarsko
a alpské oblasti Francúzska, teda v Alpách a alpskom predhorí.
Neodmysliteľne k nemu patrí masívny biely komín, drevené okenice a červené muškáty v oknách. A, samozrejme, žiadny plot,
žiadny múr, ktorý by bránil výhľadu na šíru okolitú krajinu. Ťažko
si iný typ domu v tomto prostredí predstaviť. Neviem, či všade, ale
určite v Solnohrade platí zákon o nutnosti zachovávať stavebný štýl,
typický pre túto oblasť. A v podstate je ten zákon aj zbytočný, lebo
snáď nikoho ani nenapadne stavať do tohto prostredia niečo iné.
Podobná situácia je aj v takom Provensalsku. Aj tu platí podobné, aj keď zbytočné nariadenie. V Provence sa proste stavia po
provensálsky. A potom to prostredie aj tak vyzerá, pastva pre oko,
radosť pozerať, radosť fotiť. Každý záber vhodný na pohľadnicu.
Vráťme sa však domov, do slovenskej dediny.
Zmena režimu priniesla aj návrat slobody vo výstavbe - každý
si môže postaviť, čo mu jeho vkus, peňaženka alebo manželka
dovolí. Chvíľu sa zdalo, že sa vývoj uberá pozitívnym smerom dokladom toho je zopár vkusných domov, aké môžeme vidieť aj v
našej dedinke trojjedinej; žiaľ, je ich „poskromne”.
Ale v poslednom čase sa k nám dostal - ktovie prečo a akými
cestami - absolútne nový fenomén. Exotický. Ešte aj meno má
také, írečité - bungalow. Bujnie (takmer som napísal rastie, ale to
by nezodpovedalo pravde, lebo on sa krčí, jeho ,,low” strecha ho
tlačí kamsi k zemi). Teda bujnie ako tropická vegetácia v krajine,
odkiaľ k nám tento klenot doputoval a správa sa ako invazívne
rastlinstvo, ako boľševník obrovský,
(pokračovanie na str. 13)
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FAŠIANGY
„Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle móres!“
Nieslo sa našou obcou v poslednú fašiangovú nedeľu pred
Popolcovou stredou. Veselý sprievod v maskách i starodávnych
krojoch putoval ulicami Beckovskej Viesky. Riadne mrzlo a tak
spoluobčania podávali sprievodu prvú pomoc proti zamrznutiu v
podobe domáceho alkoholu.
Za spevu sprevádzaného i harmonikou sa družina dostala pred
spoločenský klub, kde sa konal samotný akt pochovávania basy.
Dôstojný obrad prerušoval len plač trúchliacich pozostalých.
Z výdatného spevu i náreku mnohým vyhladlo, ale žiadna chyba,
pochutnali si na tradičných fašiangových šiškách i jaterniciach.
Veselú spoločnosť prinútil na odchod západ slnka a nepríjemný
mráz.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pridali do sprievodu, pomohli pripraviť a zorganizovať toto podujatie. Veľká vďaka patrí
hlavne obyvateľom Viesky, ktorí otvorili svoje srdce tejto akcii a
pred domami čakali sprievod s pohostením. Toto gesto pohladilo
moju dušu.
Mgr. Daniela Ondreičková

Bungalovo
netýkavka žliazkatá či pohánkovec. Typické pre invazívne druhy
je, že sa šíria na úkor druhov pôvodných, ktoré sú zatláčané do
úzadia. Presne takto je to aj s týmto, prepytujem, druhom, privandrovalým až odkiaľsi z Bengálska, týmto bungalovom, čo voľne
preložené znamená „barak”. Keď Briti v predminulom storočí kolonizovali Indiu, inšpirovali sa týmito ľahkými domorodými drevenými
stavbami zvanými bangala a začali ich masovo stavať ako núdzové obydlia. Tento atribút, teda núdzovosť alebo dočasnosť je
oprávnený aj pre dovolenkové stavby niekde pri mori. Ale v našich

končinách zapúšťajú hlboké korene a zdá sa, že na ne žiadny herbicíd nezaberá. Podľa tempa, akým sa šíria by som sa nečudoval,
ak by Slovensko niekto premenoval na Bungalovo.
„Dedinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam” ľudová zo západného Slovenska.
Čo bude ďalej s tebou, slovenská dedina? Koľko času bude
treba, kým objavíme nový typ domu? Tempo sa zrýchľuje, nebude
to asi trvať dlho. Bude ešte exotickejší, alebo už konečne objavíme
náš, vlastný?
Ján Hubinský, máj 2018
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Stavanie mája
Symbol prebúdzajúcej sa prírody - máj zdobí takmer každú
dedinu na Slovensku. Je to pekný zvyk, ktorý má dlhoročnú
tradíciu. V nedeľu 29. apríla sme ozdobili našu obec aj my.

Pri dobrom pivku, grilovanej klobáske a peknej ľudovej piesni sme spoločne posedeli s priateľmi pred spoločenským domom. Teplé, príjemné počasie umocnilo našu pohodu.

Predvianočná atmosféra
V nedeľu 10. decembra 2017 sa obcou niesol zvuk zvončekov,
ktorý ohlasoval príchod Mikuláša s anjelom i čertom po boku.
Parádny koč, ťahaný koňmi, ich priviezol pred spoločenský dom,
kde už netrpezlivo čakali naše deti. Tie sa potešili sladkostiam ktoré
im Mikuláš priniesol. Mnohé deti využili možnosť previezť sa na
koči po uličkách a hoci bola riadna zima, poctivo si naň vystáli rad.

V knižnici SD sa súčasne konali malé vianočné trhy, kde si mohli
návštevníci zakúpiť malý darček pre blízkych. V mrazivom počasí
dobre padol teplý čaj a rodičom varené vínko. Na záver oblohu
rozžiaril nádherný ohňostroj.

Vianočná koleda
Na konci roka 2017 priniesli na obecný úrad vianočnú koledu naši
žiaci s učiteľkou Mgr. Bubeníkovou. Krásnymi koledami pohladili
dušu, navodili sviatočnú atmosféru. Ďakujeme!
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NEZABÚDAJME NA TRADÍCIE
V dnešnej uponáhľanej dobe čas akoby plynul zo dňa na deň
rýchlejšie. Z roka na rok sa viac ponáhľame a ani nevieme kam. Výdobytky vedy a techniky nás posúvajú dopredu, cítime sa v strese,
či všetko stihneme včas.
V období sviatočných dní si občas s nostalgiou pripomenieme,
hlavne my skôr narodení, že v minulosti sme tieto chvíle prežívali
pokojnejšie, ľudskejšie.
Sviatky sa spájali s mnohými tradíciami a rituálmi, dokázali nás
zblížiť nielen v rodine, ale aj v dedine. Najmladšia generácia o nich
veľa nevie, možno si niečo sem-tam „vygúglia“, ale to je všetko. A
pritom, podľa reakcií ľudí, drvivej väčšine z nás sa tieto zvyky páčia
a aj sa ich snažia udržiavať, i keď v obmedzenej forme. Veľmi milo
ma prekvapilo pozvanie p. Janka Perláka na pochovávanie basy u
neho doma. Podľa jeho slov túto akciu robí už niekoľko rokov, vždy
niečo vylepší, pridá, pozve susedov a dobrých známych k sebe na
pohárik hriateho. Doteraz pochovávali „basu s pivom“, no na tento

rok pripravil krásnu vyrezávanú basu. Na každého pozvaného mal
pripravený vtipný veršík, ktorý ho charakterizoval. Bolo to super,
najmä hriatô! Ďakujem za pozvanie.
V našej rodine zas držíme tradíciu veľkonočnej šibačky a tento
rok sa chlapci takto „nastajlovali“.
Jánošíková

Spoznávajme naše okolie
Turistická skupinka „Viešťanskí tuláci“ radi navštevujú a objavujú
nové miesta vo svojom okolí. V poslednom období už absolvovali
niekoľko výletov. Výstup na Ostrý vrch v Kálnici sme zdolávali v
dvoch termínoch - na konci roka 27. decembra 2017 a potom na
6. januára 2018.

Ďalšou spoločnou akciou bola návšteva festivalu ľadových sôch
na Hrebienku. Krásne počasie a príjemná atmosféra nás naladili
na väčšie výkony a zvládli sme aj výstup na Zamkovského chatu.

Po viacerých odkladoch sa nám konečne podarilo dohodnúť sa na
vhodnom termíne na zdolanie Marhátu. V deň sviatku práce sme
vyštartovali do Nitrianskej Blatnice, odtiaľ k rotunde sv. Juraja. Okolie rotundy je upravené a pripravené aj na konanie bohoslužieb.
Trasa bola nenáročná a zvládli ju aj menšie deti. Naspäť sme sa
vracali inou trasou, ktorá viedla cez les. Z rozhľadne je výhľad na
široké okolie, čo ešte viac umocní zážitok z výletu. Odporúčam.
Tradičný výstup na Tematín o týždeň neskôr sme už viacerí neabsolvovali (nemôžem byť všade).
Jánošíková
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Vianočný turnaj v stolnom tenise
V minulom roku sme na akcie nemohli využívať náš spoločenský
dom, preto bolo otázne, kde budeme poriadať vianočný turnaj v
stolnom tenise „O majstra Kočoviec“. Po dohode s vedením ZŠ sme
tento zorganizovali v telocvični školy. Keďže naši „pingpongári“ nemali vopred priestor na trénovanie, toto sa odrazilo aj na účasti
v turnaji. Prihlásilo sa 12 súťažiacich, turnaj sa odohral v piatok
29. decembra 2017. Hralo sa na 4 stoloch a tak súťažiaci nemali
žiadne „prestoje“ a hrali takmer v jednom kuse. Posledného z
hráčov, ktorý nastúpil neskôr, takmer uštvali, v posledných kolách
už nemal sily na zdatnejších súperov.
Z finálového zápasu (v bratskom súboji) vyšiel víťazne Marek
Kročitý, čím ukázal väčšiu obratnosť a skúsenosť.
Výsledky turnaja:
1. Kročitý Marek
2. Kročitý Ján
3. Kováč Miloš
Majstri Kočoviec - ženy - Petrášová Lívia, muži - Kročitý Marek.

Futbal - Kočovce FC 1959
Mužstvo dospelých nastúpilo do jarnej časti s odhodlaním
vylepšiť postavenie v tabuľke. Po prvých dvoch odložených kolách
sa mužstvu nedarilo, keď na domácom ihrisku po nepremenených
príležitostiach, prichádzali smolné prehry. Obrat nastal až od zápasu v Čachticiach, kde naši vyhrali a v následných dohrávkach
vonku takisto bodovali. Paradoxne na ihrisku súpera sa nám darilo
viac ako v domácom prostredí. Priebežné postavenie v tabuľke si
zatiaľ udržiavali na 12. mieste.
Do jarnej časti futbalovej ligy starších žiakov, nastúpili aj naše
nádeje. Začali tvrdou zimnou prípravou v telocvični. Potešilo nás,
že niektorí na sebe pracovali aj individuálne doma, čo bolo poznať.
V súťaži naďalej zbierajú skúsenosti, no prvé náznaky zlepšenia sú
už vidieť. Zlepšenie herného prejavu a viac vyrovnaných zápasov

sú jednoznačným ukazovateľom, že ideme správnym smerom.
Menším negatívom je, že káder sa nám zúžil aj vinou dlhodobých
zranení, ale aj ochabnutím záujmu niektorých chlapcov a dievčat.
Ten stabilný základ tu ale stále je. Vyzdvihnúť treba rodičov, ktorí
nám vypomáhajú s cestovaním na zápasy vonku a podporou vo
fandení. Zaznamenali sme aj nárast účasti na domácich zápasoch, čo je tiež veľmi pozitívny trend. Zostáva nám len veriť, že
prídu čoraz častejšie oslavy dosiahnutých gólov a víťazstiev, čo si
vyžaduje aj trpezlivosť. Chlapci a dievčatá si to za svoj prístup k
tréningom a zápasom určite zaslúžia.
Na záver nám zostáva veriť, že aj napriek nedostatku ľudí ochotných zapojiť sa do chodu futbalového oddielu, sa podarí futbal v
Kočovciach aj naďalej udržať. Gajdošík Peter, Ondreička Dušan
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