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Milí spoluobčania!
Dovoľte, aby sme Vám na konci roku 2017 poďakovali
za Vašu pomoc, podporu a pochopenie
pri realizácii programov a úloh, s cieľom zabezpečenia stability
a rozvoja našej obce vo všetkých smeroch.
Prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky,
pevné zdravie a spokojnosť v novom roku 2018.

starosta, poslanci a zamestnanci obce

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
Dovoľte mi využiť ponúkaný priestor v našom
Informátore, aby ste práve odo mňa mali potrebné
pravdivé informácie o tom, čo sa v našej obci deje.
Máte na to plné právo. Nadviažem na údaje z júla
tohto roku.
Kto sa zúčastnil na už tradičných tohtoročných
„Dňoch obce“ na Barine v Beckovskej Vieske, mohol
vidieť zrealizované nové stavebné prvky. Plnia nielen funkciu ochrany návštevníkov pred vplyvom
nepriaznivých poveternostných podmienok, ale aj
estetickú funkciu. Sú to prekrytia centrálneho pódia
a príslušných, oproti umiestnených boxov pre sediacich. Bolo príjemné vypočuť si z Vašich úst slová
pochvaly a vďaky. Túto investíciu zrealizovala firma
Greško stav, s.r.o. v hodnote 12.950,00 eur. Snahou
vedenia obce bude aj v budúcom roku pokračovať
ďalšími úpravami, či prvkami v skrášľovaní našej
Bariny.
V minulom čísle našich novín som uvádzal, že
sledujeme všetky výzvy, smerujúce k získaniu investičných zdrojov na postupné rekonštrukcie objektov
našej základnej školy. Od samotného začiatku fungovania základnej školy (r. 1962) nebola budova
rekonštruovaná. Preto som nesmierne rád, že pri
hľadaní finančných zdrojov som bol úspešný hneď
na dvoch frontoch. Prvý finančný príspevok som
získal zo zdrojov Ministerstva školstva SR cez tzv.
havárie v hodnote 90.913,21 eur. Tento finančný
príspevok bol použitý na výmenu všetkých okien
v budove ZŠ (september - október), a to dokonca
bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti obce. Následne (november) sme zrealizovali taktiež nesmierne
dôležitú rekonštrukciu strechy tejto budovy, pretože
jej stav (zatekanie do rôznych priestorov) bol prakticky tiež havarijný. Finančné zdroje som vybavil cestou Envirofondu Ministerstva životného prostredia
SR v hodnote 80.000 eur. Tu je potrebná finančná
spoluúčasť obce, ktorá predstavuje čiastku 6.971,25
eur. Myslím si, že vo vzťahu k celkovej hodnote diela
je táto suma zanedbateľná.
Určite ďalšou pozitívnou správou je vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri Barine s vybudovaním obojstranných
chodníkov. Začiatkom budúceho roka sa uskutoční
výber dodávateľa stavby podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
Vzhľadom na veľký stavebný rozmach či v
súkromnej alebo podnikateľskej sfére sa vedenie
obce rozhodlo začať prípravné kroky, smerujúce k
tvorbe úplne nového územného plánu obce. Je to
logický krok. Pôvodný územný plán bol schválený
ešte v roku 1995 a odvtedy bolo vytvorených 7 zmien
a doplnkov, čím je orientácia v ňom zdĺhavá a
neprehľadná. Zároveň si život v našej obci a jej ďalší
rozvoj tento krok doslova pýta.
Vieme, že permanentným problémom, samozrejme nie iba v našej obci, je „upchávanie“ vsakovačiek, a tým nedostatočný odtok dažďových vôd.
Preto sme opäť, po vytypovaní poslancami OZ, prečistili tie najakútnejšie v obci. Práce realizovala firma
Zempres Piešťany v hodnote 4.622,88 eur.
Popri všetkých týchto aktivitách zabezpečujeme
priebežne všetky práce z hľadiska údržby, čistoty
verejných plôch, likvidáciu odpadov a ďalšie služby
(dokončenie na str. 2)
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VEDENIE OBCE INFORMUJE
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
25. 9. 2017
Uznesenie č. 44/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 45/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z IV. zasadnutia OZ v roku 2017 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,
81/2014-OZ, 82/2014-OZ.
Uznesenie č. 46/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ schvaľuje návrh zmeny č. 4 finančného rozpočtu obce Kočovce
pre rok 2017 tak, ako bol predložený na schválenie.
B/ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 130
420€ na rekonštrukciu Spoločenského domu v Kočovciach a v
sume 4000€ na projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity
Základnej školy v Kočovciach.
Uznesenie č. 47/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Schvaľuje žiadosť pána Lukáša Trga o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 16 v bytovom dome s. č. 20.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12. 2017
do 30. 11. 2020. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
B/ Schvaľuje žiadosť pani Jany Kudláčkovej o opakované uzavretie zmluvy o nájme 3-izbového bytu č. 9 v bytovom dome s. č. 20.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12. 2017
do 30. 11. 2020. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
Uznesenie č. 48/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 15 v bytovom
dome s. č. 20 o výpovedi nájmu k 31. 10. 2017.

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
(dokončenie zo str. 1)

a práce. Sú realizované cestou aktivačných zamestnancov
obce, ktorým i na tomto mieste chcem poďakovať za ich prácu.
Vzhľadom na rozsah verejných priestranstiev, ale i vzhľadom na
znížený stav aktivačných pracovníkov je náročné udržiavať obec
čistú za každého počasia. Ale i tieto situácie zvládame, a verím,
že i vďaka Vášmu pochopeniu a porozumeniu, budeme naďalej
úspešne zvládať.
starosta obce

B/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 15 v bytovom dome s. č. 20 pánovi
Miroslavovi Petrovi, bytom Kočovce 20, 916 31 Kočovce. Nájom
bude uzavretý na dobu určitú od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2020.
Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy.
C/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome s. č. 20 pani
Simone Zámečníkovej, bytom Nová Ves nad Váhom 14, 916 31
Kočovce. Nájom bude uzavretý na dobu určitú od 01. 11. 2017 do
31. 10. 2020. Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy
Uznesenie č. 49/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie informáciu
o činnosti spoločnosti OVKS SOCHOŇ s.r.o. za 1. polrok 2017
Uznesenie č. 50/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje predloženú
Zmluvu o prevode stavebného objektu z dôvodu potreby doplnenia splnomocnenia p. Ing. Mariána Vrábela, ktorého oprávňuje
zastupovať stavebníkov tzv. Kočického ceste p.č. 222/1 a 189/1 k.
ú. Rakoľuby.
Uznesenie č. 51/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje Žiadosť o prerokovanie, vyjadrenie k investičnému zámeru a o vydanie záväzného
stanoviska ku zamýšľanej výstavbe podanú spoločnosťou AUTOPARKY SK, s.r.o., Trnavská cesta 60, 821 02 Bratislava. Uvedenou žiadosťou sa OZ bude zaoberať na nasledujúcom plánovanom
OZ po doriešení aktuálnej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou
Slovenské štrkopiesky s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov.
Uznesenie č. 52 /2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje žiadosť na odber vody pre spoločnosť Arete Slovak Republic V s.r.o., EUROVEA
Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava vzhľadom na súčasný stav
vody, resp. nestabilitu vodného zdroja Obce Kočovce.
Uznesenie č. 53 /2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť o poskytnutie hasičskej zbrojnice v Kočovciach pre spoločnosť O.Z. ATV
CLUB SLOVAKIA RESCUE SYSTEM, Beckovská Vieska 572, 916
31 Kočovce. Podmienky budú zmluvne dohodnuté a zmluva bude
pripravená a prerokovaná na nasledujúcom plánovanom OZ.
Uznesenie č. 54/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pri nástupe do
ZŠ s MŠ Kočovce pre trojčatá rodičom pánovi Erikovi Hlávkovi a
pani Adele Večeřovej, bytom 916 31 Kočovce 212 vo výške 300 €.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
02. 10. 2017
Uznesenie č. 55/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program VI.
neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce
bez pripomienok.
Uznesenie č. 56/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A) berie na vedomie havarijnú situáciu v Spoločenskom dome v
Kočovciach
B) odporúča starostovi obce aby oslovil zhotoviteľa diela t.j.
spoločnosť ŠTEKEL, s.r.o. so sídlom Bošácka 1, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, za účelom prehodnotenia daného havarijného
stavu Spoločenského domu v Kočovciach.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
20. 11. 2017
Uznesenie č. 57/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 58/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie:
A/ Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení
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z V. zasadnutia OZ dňa 25. 09. 2017 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, 81/2014-OZ, 82/2014-OZ a uznesenie č. 47/2017-OZ,
51/2017-OZ a 53/2017-OZ.
B/ Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení zo
VI. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 02. 10. 2017 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, 81/2014-OZ, 82/2014-OZ a uznesenie č.
47/2017-OZ, 51/2017-OZ a 53/2017-OZ.
Uznesenie č. 59/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
hlavnej kontrolórky obce.
Uznesenie č. 60/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce:
A/ Ruší uznesenie č. 81/2014 - OZ zo dňa 27. októbra 2014
B/ Schvaľuje záväzok voči Obci Nová Ves nad Váhom, v zmysle
ktorého dôjde po uplynutí lehoty uvedenej v čl. 1 ods. 4 Všeobecných
zmluvných podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06. 2009
medzi Ministerstvom životného prostredia a obcou Kočovce, t. j. v
termíne po 13. 05. 2018 k prevodu majetku vybudovaného v zmysle projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii
obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom“ a to v
celkovej hodnote 1 708 473,91 €.
Termín prevodu majetku späť do vlastníctva Obce Nová Ves nad
Váhom je stanovený v zmysle bodu 2.4 Zmluvy č. 019/1.2MP/2009
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa
25. 06. 2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou
Kočovce, podľa ktorého sa za ukončenie realizácie aktivít projektu
považuje právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby na jej uvedenie do trvalej prevádzky. Toto nastalo dňa 03. 01. 2013, kedy nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie č. OÚŽP/2012/0220304 zo dňa 30. 11. 2012 povoľujúce užívanie stavby „Kočovce, Nová
Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom-kanalizácia“ pre stavebníka
Obec Nová Ves nad Váhom. Predmetné kolaudačné rozhodnutie
tvorí prílohu tohto uznesenia.
Následne obdobie piatich rokov uvedené v čl. 1 ods. 4 Všeobecných
zmluvných podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06. 2009
medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou Kočovce uplynie po 13. 05. 2018.
C/ Poveruje starostu obce potvrdením záväzku písomnou formou v
nasledovnom znení:
Obec Kočovce so sídlom 916 31 Kočovce 280, IČO 00 311 685, zastúpená starostom obce RNDr. Jozefom Ševcechom týmto uznáva
záväzok plynúci z vyňatia a prevodu majetku Obce Nová Ves nad
Váhom so sídlom Nová Ves nad Váhom 160, 916 31 Kočovce, IČO
00 699 080 zastúpenej starostom obce Igorom Jamborom vybudovaného v zmysle projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej
siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom“ do majetku Obce Kočovce, ktorý sa uskutočnil v
mesiaci október 2014 a to v celkovej hodnote 1 708 473,91 € a
týmto sa zaväzuje, že po uplynutí lehoty uvedenej v čl. 1 ods. 4
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa
25. 06. 2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou
Kočovce, t. j. v termíne po 13. 05. 2018 uskutoční vyňatie a prevod
predmetného majetku z vlastníctva Obce Kočovce späť do vlastníctva Obce Nová Ves nad Váhom.
D/ Ruší uznesenie č. 82/2014 - OZ zo dňa 27. októbra 2014
E/ Schvaľuje záväzok voči Obci Hôrka nad Váhom, v zmysle ktorého
dôjde po uplynutí lehoty uvedenej v čl. 1 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí
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nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06. 2009
medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou Kočovce, t. j.
27. 12. 2017 k prevodu majetku vybudovaného v zmysle projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí
Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom“ a to v celkovej hodnote 2 570 800,45 €.
Termín prevodu majetku späť do vlastníctva Obce Hôrka nad
Váhom je stanovený v zmysle bodu 2.4 Zmluvy č. 019/1.2MP/2009
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa
25. 06. 2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou
Kočovce, podľa ktorého sa za ukončenie realizácie aktivít projektu
považuje právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby na jej uvedenie do trvalej prevádzky. Toto nastalo dňa 27. 12. 2012, kedy nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie č. OÚŽP/2012/0216103 zo dňa 20. 11. 2012 povoľujúce užívanie stavby „Kočovce, Nová
Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom-kanalizácia“ pre stavebníka
Obec Hôrka nad Váhom. Predmetné kolaudačné rozhodnutie tvorí
prílohu tohto uznesenia.
Následne obdobie piatich rokov uvedené v čl. 1 ods. 4 Všeobecných
zmluvných podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06. 2009
medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou Kočovce uplynie dňa 27. 12. 2017.
F/ Poveruje starostu obce potvrdením záväzku písomnou formou v
nasledovnom znení:
Obec Kočovce so sídlom 916 31 Kočovce 280, IČO 00 311 685,
zastúpená starostom obce RNDr. Jozefom Ševcechom týmto
uznáva záväzok plynúci z vyňatia a prevodu majetku Obce Hôrka
nad Váhom so sídlom 916 32 Hôrka nad Váhom 168, IČO 00 311
596 zastúpenej starostkou obce Evou Sevaldovou vybudovaného v
zmysle projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom“ do
majetku Obce Kočovce, ktorý sa uskutočnil v mesiaci október 2014
a to v celkovej hodnote 2 570 800,45 € a týmto sa zaväzuje, že po
uplynutí lehoty uvedenej v čl. 1 ods. 4 Všeobecných zmluvných
podmienok k Zmluve č. 019/1.2MP/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 25. 06. 2009 medzi Ministerstvom životného prostredia a Obcou Kočovce, t. j. 27. 12.
2017 uskutoční vyňatie a prevod predmetného majetku z vlastníctva obce Kočovce späť do vlastníctva Obce Hôrka nad Váhom.
Uznesenie č. 61/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ schvaľuje návrh zmeny č. 5 finančného rozpočtu Obce Kočovce
pre rok 2017 tak, ako bol predložený na schválenie.
Uznesenie č. 62/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Príkaz

PITNÁ VODA V OBCI
Je pitná voda v našej obci v poriadku? Takéto otázky som
počúval z Vašich úst začiatkom septembra tohto roku. Určite
oprávnené! Predsa nám všetkým záleží na tom, akú pitnú vodu
máme, akú vodu pijeme.
Impulzom boli články v novinách „SME“ a v „Trenčianskych
novinách“, týkajúce sa výsledkov rozborov vody mimovládnej organizácie OrbMedia, odobranej vraj aj v našej obci. Problémom
bola prítomnosť mikroplastov v pitnej vode. Samozrejme som
okamžite s pánom R. Čehákom, konateľom spoločnosti OVKS
Sochoň, s.r.o. navštívil RÚVZ Trenčín a celú záležitosť sme prediskutovali. Záver bol jednoznačný. Pitná voda v Kočovciach
spĺňa všetky kritériá, ktoré sú dané z hľadiska súčasnej legislatívy a príslušných noriem na základe všetkých doterajších povinných rozborov. Skúmaná vzorka nebola odobraná z vrtu, ani z
obecnej vodovodnej siete, ale z neznámeho vodovodného kohútika neznámym odberateľom vzorky. Takáto je skutočnosť.
starosta obce
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štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie
k 31. 12. 2017.
Uznesenie č. 63/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Konsolidovanú účtovné závierku Obce Kočovce za obdobie od 01. 01.
2016 do 31. 12. 2016.
Uznesenie č.64 /2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Kočovce za rok 2016
Uznesenie č. 65/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ Berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Kočovce za obdobie od 01. 01.
2016 do 31. 12. 2016.
B/ Berie na vedomie Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Obce Kočovce za rok 2016.
Uznesenie č. 66/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje vyplatenie
finančnej odmeny hlavnému kontrolórovi vo výške 300 €.
Uznesenie č. 67/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s materskou školou Kočovce za šk. rok 2016/17.
Uznesenie č. 68/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmluvu o poskytovaní právnych služieb v súdnom konaní. Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 69/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmluvu o bezodplatnom prevode stavebného objektu. Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 70/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmluvu o výpožičke
nebytových priestorov. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi
obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 71/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje žiadosť
spoločnosti AUTOPARKY SK, s.r.o., Trnavská cesta 60, 821 02
Bratislava o prerokovanie, vyjadrenie k investičnému zámeru a o
vydanie záväzného stanoviska ku zamýšľanej výstavbe, týkajúcou
sa návrhu na zmeny a doplnky územného plánu Obce Kočovce.
Uznesenie č. 72/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje výšku nájomného
za priestory telocvične ZŠ s MŠ Kočovce v sume 5 € za hodinu
užívania priestorov (bez použitia spŕch) výhradne na účely kondičnej
prípravy žiačky Nikol Sevald, ktorá priestory užíva v zmysle Nájomnej zmluvy č. 8/2017.
Ing. Linda Mikócziová

Spoločenský dom Kočovce
V minulom čísle Informátora som informoval o spadnutých
častiach stropu v Spoločenskom dome v Kočovciach. Keďže,
ako vieme, stavba je stará, boli potrebné viaceré odborné posudky, ktoré stanovili príčiny tejto havárie. Samozrejme, že
vzhľadom k týmto okolnostiam je vypracovanie projektovej dokumentácie, týkajúcej sa rekonštrukcie strechy a následne stropov a pohľadov v interiéri, veľmi citlivé a zdĺhavé. Projektovú
dokumentáciu máme koncom novembra k dispozícii a následne
predpokladám, že v decembri tohto roku sa uskutoční výberové
konanie na dodávateľa tejto stavby. Samotná realizácia bude
závislá od poveternostných podmienok. Preto žiadam o pochopenie, nakoľko užívanie tejto stavby ešte na určitú dobu nebude
možné. Bezpečnosť predsa musí byť vždy na prvom mieste.
Ďakujem.
starosta obce
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OPÄŤ „SÝPKA“

Verím, že dostatočne sledujete a vnímate dianie na poli pracovného trhu nielen v blízkom okolí, ale i v širších súvislostiach. Preto
iste chápete tlaky, ktoré sa vytvárajú pri hľadaní pracovných síl i v
našom regióne. Následne potom vzniká problém s ich ubytovaním.
Minule som písal, aké sú naše spoločné obavy z tejto možnej
klientely a prípadného narušenia občianskeho spolunažívania v
priestoroch bývalej „SÝPKY“. Stavebné práce totiž napriek zákazom tu stále pokračujú.
Teraz uvediem ďalšie kroky, ktoré som z pozície starostu obce
i nášho stavebného úradu podnikol. Dňa 10. 08. 2017 bol zvolaný
štátny stavebný dohľad, na ktorom boli zistené stavebné práce bez
povolenia. Preto bol stavebník Born2build, s.r.o. Bratislava vyzvaný
na bezodkladné zastavenie všetkých stavebných prác výzvou zo
dňa 21. 08. 2017. Následne som dňa 13. 09. 2017 z pozície starostu obce vyzval stavebníka listom, aby splnil ústny prísľub daný
na zasadnutí OZ, že zmení účel užívania stavby z ubytovne na
byty pre rodiny. Doteraz tak neurobil. Na základe uvedených faktov
Obec Kočovce ako stavebný úrad vydala rozhodnutie o okamžitej
platnosti zastavenia všetkých stavebných prác na stavbe „Sýpka“.
Nerešpektovanie tohto rozhodnutia sa podľa trestného zákona pokladá za marenie výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň sa dňa
02. 11. 2017 uskutočnilo konanie vo veci správneho deliktu proti
stavebnému zákonu o uložení pokuty stavebníkovi za stavebné práce bez stavebného povolenia, ktoré nebolo vydané. Stále
zdôrazňujem, že uvedenému stavebníkovi obec ako stavebný úrad
nevydala doteraz žiadne povolenie podľa stavebného zákona.
Toto sú doterajšie maximálne kroky, ktoré podľa príslušných
zákonov bolo možné urobiť. Verte nám, že vedeniu obce zodpovedne záleží na tom, akí obyvatelia sa do našej obce môžu
ubytovať a aké prípadné riziká by s tým boli spojené. O ďalšej
situácii a našich krokoch Vás budem včas informovať.
starosta obce

DNI OBCE 2017
Spojenie hodových slávností v Beckovskej Vieske a Dní obce
sa v uplynulých rokoch skloňovalo často, no až minulý rok sa po
prvý krát konali ako spoločné podujatie. Snahou tohto spojenia
bolo udržať úroveň Dni obce a zachovať tradíciu hodov. Táto
myšlienka priniesla svoje ovocie - Dni obce a hodové slávnosti
mali aj teraz výbornú atmosféru a vysokú účasť návštevníkov.
Sobotné popoludnie sa začalo o 13,00 hod. odštartovaním turnaja v minifutbale „O pohár starostu obce“. Turnaja sa zúčastnilo
5 družstiev a bližšie o ňom píšem na inom mieste.
Vynovenou a zábavnou súťažou, ktorá vyplnila celé popoludnie bolo varenie jedál v kotlíku, nielen klasických gulášov. Varenie
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Dni obce 2017
gulášov sa v stáva už stabilnou disciplínou na rôznych podujatiach v okolí, preto sme sa snažili naše Dni obce niečím ozvláštniť a
spestriť. Rozhodli sme sa pre novú kategóriu - varenie dobových
jedál v kotlíku. Najskôr sa niektorí obávali, či dokážu niečo chutné pripraviť v provizórnych podmienkach, ale prvotné obavy
sa vytratili hneď na začiatku. Súťažiaci si rozdelili pozície na
„kuchynskom parkete“ a začalo sa variť. Prvou kategóriou boli
guláše - klasické, z diviny, jahňací, fazuľový prdkáč, jahňací kotlík
so zeleninou i kapustnica. Všetky chutili vynikajúco a bolo ťažké
rozhodnúť sa pre ten najlepší. Myslím, že napokon zvíťazil ten,
ktorý vedeli kuchári najlepšie pripraviť a predať. V tejto kategórii
súťažili: pán Erik Hlávka, bratia Ježovicovci, pán Juraj Šimovec,
pán Peter Sapák, pán Igor Seewald a Rasťo Kramárik, Mexičani
z Rakoľúb, pán Ivan Keleši a syn.

jedál, ktorá sa šírila Barinou, zmiešanou s vôňou mäsa, papriky,
korenia. K uvoľnenej atmosfére prispel aj pán Jelínek z Kálnice
so svojim spevom a harmonikou.
Sprievodnou akciou bol hodový trojboj jednotlivcov - fúkačky,
vajíčka a zaujímavou novou disciplínou boli kolky, ktoré pre
všetkých pripravil p. Ján Perlák zo Štvrtí (pán Perlák je šikovný
domáci kutil a vyrobil doma hru, pri ktorej sme sa zabavili i zapotili). Menšie deti sa zas zabávali pri drevenom kolotoči.

Po vyhodnotení súťaží a ocenení výhercov sme parket pripravili
na večernú zábavu s hudobnou skupinou RITMO. Sobotňajšie
akcie sa určite vydarili a mnohí na tento deň radi spomíname.

Druhá kategória súťažiacich nám pripravovala jedlá, ktoré sa
dajú hravo variť aj v kotlíku a stretli sa s veľkým záujmom hostí
a ochutnávačov. A bolo čo hodnotiť! Varili sa šúľance, perky,
pirohy, halušky hádzané z lopára, lokše, slivkové gule... Ochucovali sa makom, orechmi, lekvárom, bryndzou, kapustou poliate
so slaninkou. Dobové jedlá varili: Klub dôchodcov, pani Kamilka
Nemšáková so Žofkou Bystričanovou, rodina Radka Hradileka a
Marka Mikušinca s deťmi, komisia kultúry - Danka Ondreičková
a Zuzka Uhrinová. Ocenili sme, že Hradilekovci si na svoje lokše
priamo na Barine varili v kotlíku slivkový lekvár - bez cukru, bez
chémie.
Pri ochutnávke sa Barina hemžila množstvom usmiatych
návštevníkov s miskami v ruke a hodnotili, čie šúľance sú lepšie,
kto má lepšie cesto, či je dosť maku, či je guláš dosť mäsový,
dosť ostrý.... Aj teraz, keď zatvorím oči, cítim tú vôňu domácich

Víťazi súťaže vo varení
Kategória: guláše a iné z kotla:
1. Mexičania - fazuľa a lá MEXICO
Kategória: dobové jedlá: 1. Hradilek - lokše s domácim lekvárom
Deti:

Hodový trojboj
1. Simonka Dejová
2. Marek Okrucký
3. Karin Majerčiaková

Dospelí: 1. Viera Jánošíková
2. Mgr. Daniela Ondreičková
3. Ján Minárik

Jánošíková
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Príhovor starostu obce
na Dňoch obce
„Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej
dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije,
alebo odkiaľ ho zavial osud do
iných končín zeme - predsa cíti
a vie, že láska k rodnej dedine
je krásna a silná zároveň.
Milí
obyvatelia
obce
Kočovce - viešťania, kočovčania,
rakoľubčania, milí hostia!
Už deviaty rok sa stretávame tu - na Barine, v strede
našej obce pri príležitosti Dní
obce. Na podujatí, ktoré nás už
9 rokov spája - ako jednu obec,
jednu rodinu. Naša obec sa
skladá z troch miestnych častí.
Kedysi to boli samostatné obce
s vlastnou históriou. Najstaršou
miestnou časťou sú Rakoľuby,
prvá písomná zmienka sa datuje od roku 1262. Kočovce sa v písomných záznamoch spomínajú už v roku 1321 a najmladšou miestnou časťou je Beckovská Vieska, ktorá sa po prvý krát spomína v
roku 1396. V roku 1960 boli administratívnym zásahom tieto obce
spojené do jednej. Ich obyvatelia sú navzájom poprepletaní rôznymi väzbami, 57 rokov žijeme spolu ako jedna rodina. Rodina,
ktorá sa neustále rozrastá a rozvíja.
Iste mi dáte za pravdu, že žijeme rýchly život. Dni, týždne, mesiace
sa rýchlo míňajú. Preto je dobré, že sú aj takéto príležitosti, aby
sme sa na chvíľu zastavili, spomalili krok a pripomenuli si, čo sa
nám za ten rok podarilo urobiť pre rozvoj obce.
Snahou vedenia obce je, aby sa rovnomerne rozvíjali všetky tri
časti našej obce.
Pribúdajú nám noví občania, ktorí tu chcú byť doma. Aj takéto stretnutia prispievajú k tomu, aby sme nových obyvateľov prijali medzi
seba, aby sme sa stávali ohľaduplnejšími a tolerantnejšími voči
sebe navzájom. Aby sme zabudli na nedorozumenia a nezhody.
Vo vnútri srdca každý z nás cíti uspokojenie a radosť z vykonaných prác. Toto všetko bude slúžiť našim deťom a vnúčatám,
preto si tieto hodnoty musíme vážiť a ochraňovať. Nesmie nám
byť ľahostajné, ak vidíme, že niekto vybudované dielo ničí. Som
úprimne rád, že nám občania ohlásia na obecnom úrade, ak vidia
takéto nešváry. Vtedy vieme, že všetkým záleží na tom, aby vybudované dielo slúžilo čo najdlhšie.
A za tým všetkým stoji ľudská práca. Preto ďakujem - vám
všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruky ku zveľadeniu
našej obce. Ďakujem technickým zamestnancom úradu, ktorí
obetavo aj v týchto tohtoročných horúčavách udržiavajú poriadok
v obci, kosia zeleň a čistia chodníky, aby tá „naša - stredisková“
bola krajšia, čistejšia.
Milí spoluobčania!
Chceme hovoriť o sebe, o živote a nakoniec hovoríme o práci,
zveľaďovaní obce. Alebo je to ten pravý dôvod, pre ktorý sme sa
stretli? Áno, veď našou každodennou prácou sa mení nielen naša
obec, ale aj náš život a my sami - naši rodáci. Prajem Vám pevné
zdravie, veľa šťastia a spokojnosti a príjemný zvyšok slávnostnej
nedele.“

Turnaj „O pohár starostu obce“
Tento rok sa konal už 21. ročník turnaja v minifutbale„O pohár
starostu obce“, ktorý býva tradične na hodovú sobotu. Do turnaja sa prihlásilo 5 družstiev z obce, zastúpené boli všetky miestne
časti.
Turnaj prebiehal vo výbornej atmosfére a v športovom duchu.
Celý jeho priebeh organizačne viedol pán Dušan Ondreička. V základnej časti sa hralo systémom každý s každým. O víťazoch sa
rozhodovalo v posledných zápasoch - o 3. miesto hrali Rakoľuby
proti Medveďom a o prvé miesto bojovali Old boys a Mix team.
Výsledky zápasov - základná časť:
Mix team
Medvede
6:1
Rakoľuby
Old boys
1:4
Mix team
Mladé pušky
4:1
Rakoľuby
Medvede
2:3
Mix team
Old boys
3:0
Medvede
Mladé pušky
3:3
Mix team
Rakoľuby
7:2
Mladé pušky Old boys
1:3
Medvede
Old boys
1:6
Rakoľuby
Mladé pušky
4:0
Tabuľka po základnej časti:
1. Mix team
20: 4
12 b.
2. Old boys
13:6
9 b.
3. Medvede
8:17
4 b.
4. Rakoľuby
9:14
3 b.
5. Mladé pušky
5:14
1 b.
Zápas o 3. miesto:

Rakoľuby - Medvede

5:6

Finále:

Mix team - Old boys

4:0

1.
2.
3.
4.
5.

Konečná tabuľka:
Mix team Štvrte
Old boys - Kočovce
Medvede - Kočovce
Rakoľuby
Mladé pušky - Beckovská Vieska

4 b.
3 b.
2 b.
1 b.
1 b.

Chcem poďakovať všetkým zúčastneným za ich športové
správanie a zdravú rivalitu medzi družstvami. Dúfam, že na budúci
rok sa opäť stretneme na ďalšom ročníku. Viem tiež, že ten, kto
má na starosti priebeh zápasov, má viac povinností a preto si tej
spontánnej a priateľskej atmosféry moc neužije. Preto osobitne
ďakujem Dušanovi Ondreičkovi za to, že sa „obetoval“ a doviedol
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Dni obce - nedeľa
Slnečná a teplá nedeľa sa začala slávnostnou svätou omšou,
ktorá bola obetovaná za občanov celej obce. Keďže boli spojené
Dni obce s hodovými slávnosťami, na priebehu svätej omše sa
podieľali občania zo všetkých častí Kočoviec. Prvé čítanie - pani
Jelenáková z Beckovskej Viesky, druhé čítanie - pani Andrea
Vojtechová z Rakoľúb a prosby predniesol pán Peter Gajdošík
z Kočoviec. Obetné dary niesli deti - Miška Svrbíková, Sabínka
Surdová a Denisko Gajdošík v sprievode dospelých - Ing. Moniky
Kopúnovej a Ing. Silvii Surdovej. Slávnostný dojem svätej omše
umocnilo i záverečné pohostenie - agapé. Moravské koláčiky i
oškvarkové pagáče od pani Kotlebovej z Kočoviec boli jednoducho

úžasné a keby sa naše ženy neponáhľali domov variť slávnostný hodový obed, určite by zotrvali dlhšie pred kaplnkou v družnej debate.
Poobede Dni obce pokračovali slávnostným programom na Barine v Beckovskej Vieske. Po úvodnom slove Viery Jánošíkovej
predniesol slávnostný prejav pán starosta RNDr. Jozef Ševcech.
Scénický tanec nám predviedla talentovaná Natálka Uhrinová.
Program pokračoval predstavením ľudového súboru z Kálnice pásmom - Dožinky. Zábava, tanec i dobrá nálada pokračovala do neskorých večerných hodín pod vedením hudobnej skupiny - Duo Sonet.
Mgr. Daniela Ondreičková

Tombola - podpora ZŠ s MŠ Kočovce
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých teplých a slnečných
dňoch sa k slovu hlási jeseň. I napriek tomu mi dovoľte vrátiť sa
späť a zaspomínať si na leto a s ním spojené Dni obce a hody, ktoré
sa konali v auguste 2017 na Barine v Beckovskej Vieske.
I tento rok sme sa veľmi dobre zabavili, postretali veľa známych
ľudí, kamarátov, pochutili sme na miestnych špecialitách. Na
večernej tanečnej zábave sme tak, ako po minulé roky, žrebovali
bohatú tombolu.
Vďaka všetkým sponzorom a tiež vďaka Vám, ktorí ste si zakúpili
tombolový lístok za symbolickú sumu 50 centov, sa nám podarilo
vyzbierať spolu 290 eur. Celú sumu sme venovali našej škole. Peniaze boli odovzdané pani riaditeľke Mgr. Janke Krajčiovej, ktorá
ich rozdelila medzi základnú školu a materskú školu. Základná
škola použila výťažok z tomboly na nákup výtvarných potrieb pre
deti v školskej družine.
Materská škola použila peniaza na nákup fotoaparátu a taktiež nakúpili hygienické potreby, ktoré detičky každodenne potrebujú.
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí podporili
našu myšlienku pomôcť miestnej ZŠ s MŠ a podporiť vzdelávanie
našich detí.
L. Záhumenská

Vianočné recepty overené praxou
Chcete pripraviť niečo nové ku vianočnej kávičke?
Tieto recepty na vynikajúce koláčiky sú odskúšané.
Gaštanové šuhajdy
250 g gaštanového pyré, 150 g masla, 50 g práškového cukru, 0,5 dl
rumu, 125 g postrúhaných piškót, 200 g cery, 400 g čokoláda.
Gaštanové pyré zmiešame so zmäknutým maslom, cukrom, rumom a piškótami. Na dno košíčka dáme trocha čokoládovej polevy,
na to gaštanovú masu a zalejeme čokoládou. Ozdobíme lentilkami.
(cca 42 ks).
Voňavé medovníčky
1 kg hl. múky, 400 g prášk. cukru, 2 KL sódy bikarbóny, 2 PL kakaa,
4 PL perníkového korenia, 400 g medu, 4 stredne veľké vajcia.

Múku, cukor, bikarbónu a kakao preosejte, pridajte koreniny a
zmiešajte. Zvlášť vyšľahané vajcia aj s tekutým medom pridajte
k sypkej zmesi. Najprv miešajte varechou, a keď je cesto tuhšie,
rukou. Hotové zabaľte do mikroténu a dajte do druhého dňa do
chladu odležať (môže odpočívať aj niekoľko týždňov). Asi 3 hod.
pred pečením nechajte cesto postáť pri izbovej teplote a ešte ho
premiešajte (väčšie množstvo rozdeľte). Na pomúčenej doske
vyvaľkajte a vykrájané tvary pečte na plechu s papierom dohneda
pri teplote 180 - 200 stupňov asi 8 - 10 min. Prvých 5 minút rúru neotvárajte! Po vybratí z rúry ich asi po minúte potriete rozšľahaným
vajíčkom. Získajú zlatistú farbu a krásne hladký povrch.
(Praktická rada - potrieť pred aj po pečení - vajce + voda + kakao).
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Jednota dôchodcov a Klubu dôchodcov Kočovce
za obdobie júl - október 2017

Členovia klubu dôchodcov sa aktívne zúčastnili Dní obce jednak
varením typických slovenských jedál a potom i výstavou vyšívaných
obrazov v Spoločenskom klube vo Vieske.
Po neurčitých vyjadreniach viacerých členiek sme sa s pani
Kubíčkovou rozhodli variť tri typické slovenské jedlá: kapustné
strapačky, makové šúľance a slivkové perky. Postupne prišli i
ďalšie členky a tak sme si overili viaceré pracovné postupy napr. pri
robení periek. Strapačky sme robili typickým spôsobom - hádzaním
z lopára do vriacej vody. Výrobky sa nám rýchlo minuli s kritikou, že
na strapačky sme mali málo naškvarenej slaniny. Tak nabudúce...

Zároveň sme zorganizovali výstavu vyšívaných obrazov. Potešilo
nás, že obrazy sme zozbierali zo všetkých troch častí obce. Rozdelili sme ich do troch skupín - výšivky krížikovou a gobelínovou metódou a plná výšivka. Výstavu si prišlo pozrieť asi 50 návštevníkov.
Prosím občanov, ktorí majú doma niekde odložené vyšívané obrazy, aby ich zapožičali na trvalú výstavu. Je škoda neukázať, aké
sme boli šikovné a trpezlivé. Prázdne klince v klube čakajú.
Dňa 23. augusta sa 6 členiek rozhodlo cestovať do Liptovského
Jána na kúpanie v „Kadi“ pre výborný pocit z minulého kúpania.
Avšak počasie neprialo, slnko nesvietilo a bolo nejakých 12-13 oC.
Rozhodli sme sa preto, že sa najprv prejdeme po Jánskej doline a
popoludní sa možno oteplí. Ku Kadi sme sa vrátili cca o pol druhej.
Slnko svietilo, ale teplota sa nezvýšila, v Kadi boli len 2 ľudia. To
nám však nevadilo a všetky sme sa vnorili do vody, dokonca i naša
najstaršia 80-ročná členka. Viacerí turisti len neveriacky krútili hlavami a veru nás nenasledovali ani tí mladší. Podotýkam, že žiadna
z nás neprechladla.
V lete sme zorganizovali 2 opekačky - jednu v Kočovciach na
posede na začiatku Skalky a druhú v Rakoľuboch u p. Vašíčkovej,
ktorú sme spojili s oslavou jej okrúhlych narodenín. Na dvore u p.
Vašíčkovej je vždy neuveriteľná atmosféra a dobrá nálada. Spievali
sa starodávne pesničky a balady a naša oslávenkyňa vedela najviac textov.

Dňa 6. septembra sme zorganizovali autobusový zájazd na Liptov. Zúčastnilo sa ho 34 účastníkov. Najprv sme si pozreli jednu z
najväčších drevených stavieb v strednej Európe - evanjelický artikulárny kostol vo Svätom Kríži. Ide o kostol, ktorý bol v sedemdesiatych rokoch minulého storočia preložený z Paludze, pretože
obec bola zaliata vodami Liptovskej Mary. Kostol slúži cirkevnému
zboru a pravidelne sa tu konajú Služby Božie. Pre návštevy sú
stanovené otváracie hodiny. Nachádza sa v lesíku medzi obcami
Svätý Kríž a Lazisko na ohradenom trávnatom priestore tak, ako
zvyčajne bývajú ohradené drevené kostoly, to znamená nízkym
murovaným plotom.

Pôvodný kostol bol postavený mimo obce na nerovnom teréne
a musel byť zhotovený len z dreva. Neskôr bol prestavaný bez projektu tesárskym majstrom Jozefom Langom, ktorý nevedel čítať ani
písať, za 8 mesiacov do dnešnej podoby. Kostol je dlhý 43 m a má
podobu kríža. Na barokovom oltári z r. 1693 je obraz Premenenia
Krista. Unikátna kazateľnica stojí na zrubovom základe a je akoby
spredu podopretá barokovým anjelom. Dvojposchodové chórové
empory zdobia biblické maľby, veľký luster z benátskeho skla
dotvára úžasné vnútro kostola, ktoré napriek veľkosti pôsobí veľmi
útulne. Samostatne stojaca drevená veža postavená v r. 1781 slúži
ako zvonica. V rokoch 1921-22 boli vo veži osadené nové zvony. Do
kostola sa vchádza arkádami pod zvonicou poza kazateľnicu, ktorá
sa nachádza trochu v priestore kostola. Vyšli sme vyšliapanými
drevenými schodmi niekedy skoro i rebríkmi i na chórusy. Schody
boli na rôznych miestach rôznej výšky a sklonu, pretože museli
vyrovnávať nerovnosť terénu. Do kostola sa údajne vmestí 6000
ľudí. Využíva sa i na kultúrne akcie, radi tu vystupujú najmä operní
speváci, pretože kostol má vynikajúcu akustiku. Na takéto pred-
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stavenia sa vraj predáva 3000 - 3500
lístkov. Na našu otázku, prečo nebol
kostol zaradený do kultúrneho dedičstva
UNESCO nám prítomná sprievodkyňa
povedala, že pravdepodobne preto, že
pri prevoze sa nenávratne zničili niektoré
časti a museli byť nahradené novými.
Problém bol asi aj v tom, že pôvodný kostol bol postavený do mierne stúpajúceho
kopčeka, ktorý mal v strede preliačeninu.
Pri stavbe kostola tesár presne napasoval jednotlivé stĺpy a podpery na daný
terén. Ten si museli pri prekladke stavby
„vyrobiť“. Pri obchádzke kostola sme
videli železné spevnenia stien. Tiež vo
vnútri v priestore kríža, sme videli rôzne
výšky stĺpov a aj sme cítili, že chodíme
po šikmine.
Ďalšou zastávkou bolo mesto Liptovský Mikuláš. Sprievodkyňa nás previedla po tzv. Jánošíkovej ceste. Navštívili
sme aj pivnicu, kde bola pravdepodobne
mučiareň. Dozvedeli sme sa, že Janko
Kráľ opísal vyšetrovací spis Jánošíka
/v latinčine/ pre G. Zechentera-Laskomerského. Keďže originál sa stratil,
tento opis je jediným dokladom o súde
s Jánošíkom. Pozreli sme si aj fontánu
s dvomi skalami, na ktorých sú vyryté
mená slávnych mikulášskych rodákov.
Medzi nimi najslávnejší rodák Koloman
Sokol. Po spoločnom obede sme sa
premiestnili do Liptovského Jána. V Liptovskom Jáne sme sa rozpŕchli. Niektorí
si prezerali a posedeli v parčíku miniatúr
Slovenska, niektorí navštívili známych v
zotavovniach, ďalší sa len tak prechádzali a posedeli si pri káve, či sa šli kúpať
do Kade. Bolo pekné slnečné počasie a v
Kadi sme sa postupne vystriedali všetci,
ktorí mali záujem, niektorí i dvakrát. Po
kúpeli sme si dali kávičku s troškou rumu
a išli sme si pozerať kaštiele, ktorých je
v Jáne 27. O 18,00 hod sme sa vydali na
spiatočnú cestu, ktorá rýchlo ubehla pri
speve veľmi zaujímavých pesničiek.
V septembri 2 členky JDS absolvovali
týždenný kúpeľný pobyt v Trenčianskych
Tepliciach a v októbri 2 členovia JDS
kúpeľný pobyt v Nimnici.
Účastníčky pravidelných stretnutí v
utorok sa spontánne rozhodli urobiť si
kačacie hody. Počas akcie v Lidli zakúpili
10 stehien. Dve členky ich upiekli, udusili
kapustu a ďalšia členka napiekla lokše.
Čo nás ešte čaká? Príprava
vianočných ozdôb, Mikulášsky večierok,
návšteva Vianočných trhov v Bratislave
alebo vo Viedni a Silvestrovské posedenie. V januári členská schôdza spojená
s voľbou nového predsedu a výborov.
Dúfam, že oceňujete našu rozkvitnutú
záhradku pred spoločenským domom.
Eva Šebeňová
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O novej obytnej zóne v Rakoľuboch ...
Vážení spoluobčania,
určite neušiel Vašej pozornosti stavebný
ruch na križovatke v strede časti obce
Rakoľuby. Vzhľadom na to, že sa jedná o
výrazný zásah do života našej obce a tiež jej
vzhľadu, dovoľte mi poskytnúť Vám niekoľko
informácií o tomto projekte.
Investorom stavebných prác je spoločnosť
ZaRea Invest, s.r.o., ktorá pod názvom „Villa
Park Rakoľuby“ realizuje v uvedenej lokalite
prípravu novej stavebnej zóny. Na spomínanom území sa budujú inžinierske siete pre
výstavbu celkom 38 rodinných domov. Zóna
je navrhovaná v plnom súlade s územným
plánom obce Kočovce.
Dopravné napojenie lokality je z cesty
II/507 novovybudovanou križovatkou a krátkou obojsmernou cestou, doprava vo vnútri
zóny je riešená jednosmernou komunikáciou. Pozdĺž celej komunikácie je vybudovaný
jednostranný chodník pre peších, ktorý je napojený na existujúcu sieť chodníkov v obci
prostredníctvom nového osvetleného prechodu pre chodcov. Krajnica na druhej strane
komunikácie je tvorená drenážnym pásom
na zabezpečenie spoľahlivého odvodu
dažďových vôd a zeleným pásom. Jednotlivé
novostavby budú napojené na predĺženia
sietí verejného vodovodu, plynovodu a
splaškovej kanalizácie prostredníctvom samostatných domových prípojok. Pre účely
zásobovania elektrickou energiou bola vybudovaná trafostanica VN a distribučná sieť
NN do stavebnej zóny. Táto trafostanica je
zapojená do okruhu existujúceho elektrického vedenia v obci, čo
jej umožňuje zálohovať
existujúce
trafostanice
pre prípad ich poruchy.
Trafostanica je dimenzovaná aj pre pripravovaný zámer „Dlhé
Diely“. Zóna Villa Park
Rakoľuby je vybavená
tiež verejným pouličným
osvetlením a je pripravovaná
na
uloženie
optického informačného
kábla v spolupráci so
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.. Komunikácia s chodníkmi, verejné
osvetlenie,
predĺženia

vodovodu, kanalizácie a k nim prislúchajúce
pozemky budú po kolaudácii bezplatne
odovzdané do majetku obce. Investor buduje
tiež oplotenie pozdĺž štátnej cesty II/ 507 tak,
aby zabezpečil jednotný vzhľad a tiež pre
splnenie požiadaviek ochrany pred hlukom
vznikajúcim z dopravy. Investor na vlastnom
pozemku pred týmto oplotením zabezpečí
vysadenie zeleného pásu. Ukončenie stavebných aktivít je naplánované do konca roku
2017, odovzdanie diela do plného užívania
sa očakáva v prvých mesiacoch r. 2018.
Predpokladáme, že výstavba zóny Villa
Park Rakoľuby bude mať priaznivý dopad na
rozvoj našej obce tým, že môže priniesť nový
impulz v podobe nárastu počtu obyvateľov,
nehnuteľností, zlepšiť využitie existujúcich kapacít základnej školy, zefektívniť
prevádzku verejného vodovodu, zvýšiť výber
podielových daní, dôjde k nárastu majetku
obce, ... Zóna tiež vyplní stavebnú prieluku
a obec tak nadobudne ucelenejší vzhľad. Investor v súvislosti s výstavbou zóny tiež prispeje na zvýšenie kapacity prečerpávacej stanice kanalizácie v časti Beckovská Vieska.
Spoločnosť ZaRea Invest, s.r.o. si zároveň
uvedomuje, že aj napriek všetkým jej snahám
o minimalizáciu negatívnych dôsledkov
stavebnej činnosti, môže počas výstavby
dôjsť k dočasnému zhoršeniu životných podmienok v blízkosti staveniska. Prosíme týmto
dotknutých spoluobčanov o pochopenie a
trpezlivosť.
Za spoločnosť ZaRea Invest, s.r.o.
konateľ - JUDr. Lucia Šimová

Vandalizmus v obci
Jeden tvorí, druhý ničí, resp. kradne.
Predpokladám, že si všímate ako postupne vyrastá nový stavebný obvod v Rakoľuboch, tzv.
Villa Park Rakoľuby. S určitými obavami sme prijímali fakt, že sa bude budovať protihluková
stena pozdĺž cesty II/507 (hlavne z urbanistického hľadiska), ktorú na základe rozhodnutia
RÚVZ Trenčín („hygiena“) musí investor vybudovať. Na postupne vznikajúce dielo sa dá
celkom dobre pozerať. A zrazu po prvom vysadení zelene na druhý deň veľa sadeníc bolo
ukradnutých. A koncom novembra sa situácia zopakovala. Dá sa tento čin nejako vysvetliť?
Kam zaradiť takýchto ...? Vie niekto nájsť spôsob, ako odhaliť páchateľa? starosta obce
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Čo je nové v našej základnej škole ...
Od začiatku školského roka prešli štyri mesiace a našich 205
žiakov pod vedením pedagógov urobilo veľa pozitívnej práce nielen
pre seba, ale i pre školu.
Aktivity našej školy sme s radosťou prispôsobovali rekonštrukčným prácam na budove základnej školy. Vďaka nášmu zriaďovateľovi máme nové plastové okná a novú krytinu na streche.
V okresnom kole cezpoľného behu v Novom Meste nad Váhom
sa zo šestice našich žiakov najlepšie darilo O. Marekovi (9.tr.).
V kategórii chlapcov sa umiestnil na 3. mieste. Futsal a florbal sa
stali obľúbenými hrami chlapcov. V predkolách si starší žiaci zmerali
sily s chlapcami iných škôl, kde si vybojovali 3. miesta. Už niekoľko
rokov sa nám darí v bedmintone. Tento rok sa podarilo deviatakom
O. Marekovi a F. Mihálikovi prebojovať až do regionálneho kola, v
ktorom získali 3. miesto. Najväčší úspech dosiahli štvrtáci vo vybíjanej. Cez postupové kolá sa dostaliaž do krajského kola.
Do online súťaže „i Bobor“ sa zapojilo 175 žiakov v 4 kategóriach. Po prvýkrát sa zapojili i druháci s názvom Drobci. Súťaž prebiehala cez internet, žiaci plnili rôzne logicko-informatické úlohy.
V októbri sa štyria žiaci zúčastnili „Súťaže zručnosti“ na SPŠ v
NMnV, v kategórií informatika a strojárstvo. Najzručnejší v informatike bol O. Marek (9.tr.), ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Zvieratá vo zvernici Sochoň sa i tento rok potešia gaštanom,
ktoré im nazberali žiaci ZŠ i deti MŠ počas dvoch týždňov. Spoločne
nazberali 1 292 kg. Nezaháľame ani v zbere starého papiera. Už
v septembri odovzdal jeden žiak 2 280 kg. Ďalší zber pokračoval v
decembri.
Žiakov 1. stupňa navštívili členovia SZ Ľadového hokeja a HK
v Novom Meste nad Váhom, aby ich pozvali na akciu „Deti na
hokej“. Deťom ukázali športovú výstroj, maskota a predstavili
činnosť klubu.

Týždeň pred jesennými prázdninami sa niesol v znamení
Slávností jesene. Priestor dolnej chodby ožil farbami jesennej

prírody v podobe výrobkov z prírodného materiálu. Z veľkého
množstva nápaditých aranžmánov a vyzdobených tekvíc bol problém vybrať tie najkrajšie, ktoré boli odmenené. Žiaci sa zapojili i do
súťaže o najväčší list z kríka alebo stromu a najťažšie jablko.

K jesenným akciám našej školy patrí i príprava kultúrneho programu pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. V literárnodramatickom krúžku si žiaci pripravili pestrý program pre seniorov
obcí Nová Ves nad Váhom a Kočovce.
Žiaci sa môžu vzdelávať nielen počas vyučovacích hodín, ale
i v popoludňajších hodinách počas krúžkov. Ponúkli sme žiakom
14 krúžkov rôzneho zamerania. Po prvýkrát začal svoju činnosť
tanečný krúžok. Na rozvíjanie krúžkovej činnosti prispelo Ministerstvo školstva financiami prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
Svoj výtvarný a hudobný talent si žiaci rozvíjajú v elokovanom pracovisku ZUŠ, ktoré funguje na našej škole už niekoľko rokov.
Pracovníčky CPPPaP realizovali počas troch mesiacov na
našej škole preventívny program „Ja a moja trieda“ na zlepšenie
správania sa a vzťahov v triednom kolektíve.
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Nadobudnuté vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky
na 1. stupni si otestovali piataci v Testovaní 5. Výsledky sa dozvedia o niekoľko týždňov.
Aj v minulom školskom roku sme úspešne plnili úlohy Zelenej
školy a za aktívnu činnosť sme získali certifikát na obdobie 2 rokov.
Dlhoročnou tradíciou v predvianočnom období je príchod
Mikuláša, anjela a čerta medzi deti v škole i materskej škole,
ktorým priniesli sladkosti. Malé prekvapenie priniesli i starkým v
DOS. Tradične navštevujeme firmy a úrady s koledou.
V spolupráci s RZ každoročne pripravujeme Vianočnú besiedku.
Deti si pod vedením triednych učiteľov pripravia pekný a bohatý
program. Na záver p. riaditeľka prezentuje rodičom všetky školské
aktivity, ktoré sa uskutočnili v končiacom sa roku. Rodičia pripravujú
malé pohostenie. Priestory na túto akciu nám poskytuje OcÚ v SD
v Novej Vsi n.V.
Mgr. Iveta Gajdošíková

Okienko do materskej školy
Po letných prázdninách sa deti opäť stretli so svojimi kamarátmi,
zvítali sa so svojou triedou, hračkami. 4. septembra 2017 sa naplnila
kapacita troch tried materskej školy. Deti sú rozdelené podľa vekových skupín a názvov tried. O ich výchovu a vzdelávanie sa stará 6
pani učiteliek.
Prvú triedu, nazvali sme ju „Lienkovo“, navštevujú 3 - 4 ročné deti,
ktoré vedú pani učiteľky Jana Polonská a Mgr. Silvia Šimončicová.
Druhú triedu sme nazvali „Včielkovo“, navštevujú ju 4 - 5 ročné deti,
ktoré vedú pani učiteľky Denisa Šelepáková a Silvia Gajdošíková.
Tretiu triedu s názvom „Mravčekovo“ navštevujú 5 - 6 ročné deti, ktoré
vedie pani zástupkyňa Bc. Lucia Fraňová a pani učiteľka Magdaléna
Čejteiová, ktorú sme v našom pedagogickom kolektíve privítali už
v priebehu minulého školského roka. O poriadok a technický chod
materskej školy sa stará pani školníčka Božena Mihálová.
Deti poznávali blízke okolie prostredníctvom zážitkového učenia.
5. októbra „včielky a mravčekov“ privítala na svojom malom
statku v Rakoľuboch rodina Dobrodenková. Deti sa zoznámili s chovom a starostlivosťou o troch oslíkov. Navštívili sme salaš neďaleko
Beckova „Stiborov dvor“. Deti boli nadšené z veľkého stáda oviec,
ktoré zaháňal bača pomocou troch smelých Dunčov. Ďalej sme mali
možnosť vidieť bažanty, sliepky, kohúta, prasiatka a exotické papagáje. Zaujímavá bola krátka prednáška o výrobe syra a bryndze, z
ktorých pripravujú miestne špeciality v blízkej reštaurácii.
Celý mesiac október sa niesol v znamení zdravej stravy. Deti
priniesli do škôlky rôzne druhy ovocia a zeleniny, z ktorých sme robili
šaláty bohaté na vitamíny. Deti sa naučili rozoznávať ovocie a zeleninu, ochutnávali rôzne sladké alebo kyslé chute a s pomocou pani
učiteliek nakrájali a naaranžovali všetky zdravé dobroty na taniere. Neodmysliteľnou súčasťou zdravej stravy v každej MŠ sú nátierky, ktoré nám na každú desiatu pripravujú naše pani kuchárky.
Preto sme sa tento rok opäť rozhodli, spolu s pani vedúcou jedálne,
ponúknuť malé chuťovky rodičom v priestoroch materskej školy. Na
„Deň mlieka“ deti v spolupráci s učiteľkami vyrobili a vyzdobili škôlku
výrobkami s tematikou mlieka a mliečnych výrobkov. Naše deti pijú
mlieko pravidelne počas celého roka.
Do súťaže „o najväčšie a najmenšie jablko“ sa zapojili všetky deti
v každej triede a rovnako bojovali o prvú cenu v súťaži „najkrajšia
tekvica“. Neďaleký park nás láka svojím nádherným prostredím a
jesennou atmosférou. Je zachytená aj na fotografiách detí zhotovených pani Lydkou Gocníkovou.
O zábavu sa nám postaralo aj divadlo Slniečko s predstavením
o zásadách slušného správania a hygienických návykov. Najstaršie
deti, predškoláci, reprezentovali materskú školu pri príležitosti „Úcty
k starším“ v KD Nová Ves nad Váhom.
V mesiaci december nás čaká jedno podujatie za druhým, divadielka, hudobné vystúpenie, privítanie Mikuláša, Vianočná besiedka
s rodičmi, pečenie vianočných koláčikov. Predškoláci navštívia betlehem v Novom Meste nad Váhom, pôjdu koledovať po obci a potom
konečne prídu vytúžené zimné prázdniny. Každé dieťa si zaslúži
prežiť sviatky pokoja a radosti v kruhu rodiny. Spoločne sa tešíme na
ďalšie zážitky v našej materskej škole.
Denisa Šelepáková, učiteľka MŠ
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Slávnostné stretnutie seniorov
Poslednú novembrovú nedeľu sme venovali našim seniorom.
Posedenie sa uskutočnilo v školskej jedálni, pretože náš
spoločenský dom ešte nie je možné využívať. A tak v nedeľu
popoludní smerovalo do školského areálu veľa sviatočne naladených ľudí. Jedáleň sa veľmi rýchlo naplnila a zakrátko boli obsadené všetky miesta, dokonca sme narýchlo prikladali stôl a
nosili stoličky.
Na úvod posedenia sa našim vzácnym hosťom predstavili žiačky
školy Alex Motolová a Lucka Petreková. V príhovore starosta obce
RNDr. Jozef Ševcech zdôraznil nutnosť neustálej úcty k seniorom,
k rešpektovaniu ich názorov a skúsenosti. Zároveň im poďakoval
za ich aktívny život v obci a zaželal im pevné zdravie a lásku ich
najbližších.

Po oficiálnej časti sa podávalo občerstvenie a, samozrejme,
nechýbala ani zábava. Akonáhle harmonikár pán Igor Jelínek
začal hrať, postupne sa spevom k nemu pridávali ostatní. Napokon spievala celá jedáleň. Pani Sládková vytiahla „Spevník“ a
piesne sa len tak sypali. K harmnonikárovi sa hneď pridal pán
Milan Pavlech s bubnom a pán Jozef Gába s činelami a kapela
bola zostavená! K posedeniu patrí aj dobrá kávička, ku ktorej sme
podávali vynikajúce veterníky od pani Anky Sedláčkovej z Beckovskej Viesky, ktoré všetkým chutili.
Milé dámy, milí páni, seniori, vážime si, že ste merali cestu do
školy na posedenie a ukázali ste nám, že sa stále viete dobre
zabaviť. Spoločne, ako výborná partia, ktorá sa stále cíti duchom
mladá.
Jánošíková

Nezvyčajné stretnutie
Je obyčajný zimný večer a ja si opäť líham do postele s teplým
čajom. Prikrytá hebkou dekou pomaly zaspávam.
Ráno namiesto budíka počuť kikiríkanie kohúta. Po chvíľke rozjímania sa prebúdzam v malej drevenej posteli prikrytá veľkou perinou. Pozriem sa pred seba a moje oči sa upriamia na veľký oblok.
,,Čo, kde som to!“ vykríknem. Vstávam z postele v krásnej nočnej
košeli. O chvíľu už vychádzam na ulicu plnú zmätku. ,,Všetko je tu
také, také iné!“
Zvonia zvony, ľudia sa náhlia do kostola. Po ulici kráčajú upravené
ženy v nádherných šatách a muži v úžasných klobúkoch. Prechádzam po ulici lemovanej starodávnymi drevenými domami. Konečne
mi dochádza, kde som sa to ocitla.
,,Predpokladám že som v 18. alebo 19. storočí.“ I keď sa to líši len
o dve storočia od nášho, všetko je tu úplne iné. Ľudia tu robia rôzne
remeslá. Jedni pracujú na poli, iní varia a pečú, ale najviac ma zau-

jal pán, ktorý sedí na lavičke. Len tak tíško sedí a pozoruje strom,
na ktorom sedí kukučka.
Cítim sa ako v rozprávke, lebo všetko je také, aké som si to predstavovala. Prichádzam k nemu, je to uhladený starší pán v kabáte s
klobúkom na hlave. Pozriem sa mu do tváre. Tá tvár je mi odniekiaľ
známa. I podľa jeho básne mi dochádza, že je to spisovateľ Ján
Botto. Prisadnem si a zvedavo sa pýtam:,, Ste to naozaj vy, ste
naozaj Ján Botto?“ Muž v klobúku jemne prikývne a pousmeje sa.
Začnem mu rozprávať, aké pekné oblečenie v budúcnosti bude,
akú novú techniku ľudia vymyslia. Aj on mi rozpráva, ako oni bojovali za slobodu.
Je to zvláštny pocit hovoriť s človekom, o ktorom sme sa tak veľa
učili. Ale viem, že keď precitnem zo sna, určite budem mať čo
povedať môjmu učiteľovi slovenčiny.
Karolína Štipanitzová, 7. A
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VOJTECH ZAMAROVSKÝ V RAKOĽUBOCH?
Vojtech Zamarovský, najväčší náš spisovateľ na poli literatúry
faktu, autor mnohých kníh o histórii starovekých kultúr. Jeho knihy
vyšli v mnohých jazykoch a stále vychádzajú v nových a nových
vydaniach v obrovských nákladoch, ktoré sú zakrátko beznádejne
rozobrané.
Kto z vás vie, že tento pán navštívil Rakoľuby, nech zdvihne ruku.
S menom toho spisovateľa som sa stretol prvýkrát niekedy v
sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Pôsobil som vtedy na
východnom Slovensku, v Prešove, a v miestnej knižnici ma zaujala
kniha s názvom Dejiny písané Rímom. A zaujala hneď od prvej
stránky, proste sme si sadli, jednoducho, tá kniha sa čítala sama.
Túto knihu chcem mať doma, povedal som si, no kúpiť sa nedalacelý náklad bol rozobraný. Ale túžba vlastniť jeden exemplár bola
taká silná, že som sa odhodlal k nekalému kroku - knihu proste
nevrátiť. Na svoju obhajobu musím uviesť aspoň malú poľahčujúcu
okolnosť - moji nadriadení mi tento krok uľahčili tým, že práve v tom
čase ma preložili z Prešova preč, na západné Slovensko.
Osud, ,,ktorý je mocnejší než všetci bohovia”, ako sa píše v
jednej stati tejto knihy, to zariadil tak, že som sa presťahoval do
Trenčína, rodného mesta pána Zamarovského, svoj prvý ateliér
som mal v zamarovskom kaštieli, ktorý kedysi patril jeho rodine.
A popritom som ,,hltal” jeho knihy a vždy netrpezlivo čakal na vydanie ďalšieho titulu. A ďakujem tomu zmienenému mocnému osudu, že to zariadil tak, aby som mohol stáť najskôr pri zakladaní
Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského, neskôr pri zrode múzea
nesúceho jeho meno.
Ale to už trochu predbieham. Medzitým som sa s pánom
Zamarovským zoznámil osobne a odvtedy sme sa stretávali pri
každej možnej príležitosti, či už v Prahe, kde vtedy žil a pracoval,
alebo v Trenčíne, kam sme ho často pozývali na besedy, prednášky
a rôzne iné akcie spojené s činnosťou múzea i klubu.
Spomínam si na úplne prvé stretnutie v Trenčíne, v hoteli Tatra.
Pod pazuchou som si niesol na podpis niekoľko kníh, v hrudi trému
zo stretnutia s tak významným človekom, čo sa prejavilo hneď pri
predstavovaní pri podávaní rúk sa mi knihy vyšmykli a zosypali sa
na podlahu. Pán Zamarovský, napriek svojej začínajúcej Parkinsonovej chorobe, jednu z nich zodvihol, pamätám si, že to bol práve
Grécky zázrak. A skôr ako doň vpísal svoj autogram s venovaním,
prebehol zopár listov. Keď uvidel podčiarknuté riadky a moje
poznámky, zobral ďalšiu knihu a ďalšiu a vždy sa to zopakovalo.
Komentoval to slovami - vidím, že tie knihy sú naozaj v dobrých
rukách. Tá veta bola vtedy pre mňa najväčším vyznamenaním.
(Dejiny písané Rímom som tam vtedy z pochopiteľných dôvodov
nevzal, ale neskôr, keď už sme sa s ,,Bélinkom” poznali bližšie,
som mu o tom svojom hriechu povedal.)
Po nejakom čase, v jedno letné nedeľné popoludnie sa zrazu
pán Zamarovský objavil v Rakoľuboch. Nečakane, bez ohlásenia, len odrazu stál u nás na dvore. Musím poznamenať, že si
veľmi nepotrpím na neohlásené návštevy (ohlásené naopak), ale
v tomto prípade moje prekvapenie a nadšenie nemalo konca, takej
nečakanej pocty sa mi touto návštevou dostalo. Pri fľaške vína
(pán Zamarovský sa veru nedal dvakrát ponúkať - k vínu, ale aj
tvrdšiemu mal pomerne kladný vzťah), sme presedeli popoludnie,
minul sa i podvečer. Stále sa bolo na čo pýtať z jeho bohatého
života. Veď on bol skvelý rozprávač, oplýval jemným vtipom (čo
robí, mimochodom, jeho knihy takými pútavými) a učaroval ním nielen mne, ale i mojej mame a synovi Jurajovi. Spomínam si na jeho
historku, ako pri návšteve Egypta bol taký zaujatý prehliadkou ,,interiéru” Cheopsovej pyramídy, že prestal vnímať čas a precitol až
dlho po zatváracích hodinách. A tak mu nezostalo iné, ako stráviť
noc v pyramíde. Nič dobrodružnejšie sa historikovi jeho formátu
nemohlo stať, myslím si. Dobrodružstvo je predsa správne pochopená nepríjemnosť.
Dohodli sme sa vtedy v Rakoľuboch na vymodelovaní Zama-

rovského portrétu. Pri najbližšej príležitosti mi mal sedieť modelom
a ja modelovať jeho bustu. K tomu však, vzhľadom k zhoršujúcemu
sa zdravotnému stavu, žiaľ už nedošlo. Preto som vytvoril aspoň
portrét reliéfny, no iba podľa fotografie. Okrem neho bronzovú
pamätnú tabuľu na spisovateľov rodný dom a pamätnú dosku s
logom na priečelie jeho múzea.
Určite ho postupujúca choroba veľmi trápila, lebo duch bol
stále svieži. Ale navonok to nedával znať, vždy to bral s humorom
a nazýval chorobu ,,môj priateľ Parkinson”. Ale tento jeho ,,priateľ”
sa priateľsky vôbec nesprával, naopak, sťažoval mu život, svalstvo
ochabovalo, prestávalo fungovať. Musel mať stálu ošetrovateľku,
do Prahy sme poňho chodili autom a do penziónu na Sihoti, kde
pravidelne počas pobytu v Trenčíne býval, sme ho vždy museli
doslova vyniesť. Ochabovali aj hlasivky, rozprával čoraz tichšie a
neskôr iba šepkal.
Vtedy prišla nečakaná správa. Mesto Atény udelilo Vojtechovi
Zamarovskému prestížnu medzinárodnú cenu za šírenie helénizmu vo svete. Súčasťou tohto ocenenia bolo pozvanie do Atén a
štvordňový pobyt pre neho a jeho doprovod, všetko na náklady
gréckeho hlavného mesta. Okrem Zamarovského cenu dostalo
ešte niekoľko ďalších osobností z celého sveta.
Bolo teda treba vycestovať do Grécka. A vtedy sa dostalo ďalšej
nečakanej pocty aj mne, keď si ma pán Zamarovský vybral, aby
som ho na tej ceste sprevádzal. Z Trenčína sme cestovali dvaja
- okrem mňa architekt Julo Bruna - duchovný otec, zakladateľ a
súčasný riaditeľ múzea. Pán Zamarovský s ošetrovateľkou Vierkou
leteli do Atén priamou linkou z Prahy, kým my dvaja z Bratislavy s
medzipristátím v Zurichu.
Prvá naša cesta priamo z letiska viedla na Slovenský konzulát,
kde nás prijala jeho excelencia veľvyslanec Slovenskej republiky
v Grécku.
Nasledujúci deň bol vyhradený na návštevu Národného archeologického múzea známeho najväčšou zbierkou antického umenia
na svete.
Jeho riaditeľ, hoci bola sobota, nás očakával so svojou suitou
už na schodisku pred múzeom. Predstavovanie nemalo konca,
Zamarovský tam bol osobnosťou číslo jedna. Potom si celú našu
skupinu, ktorú okrem nás štyroch zo Slovenska doplnili ešte ľudia z
nášho veľvyslanectva, vzal na starosť kustód múzea a začal pánovi
Zamarovskému dopodrobna vysvetľovať jednotlivé exponáty. Pán
Zamarovský, sediac v invalidnom vozíku, sa tváril mierne rozpačito
ale nevravel nič, len sa usmieval. Keď to trvalo už dlhšie, zavolal
si náš vicekonzul toho kustóda bokom, aby mu vysvetlil, kto to ten
Zamarovský vlastne je. Ukázal mu knihu Grécky zázrak preloženú
do gréčtiny a pripomenul, že jej autor pozná históriu Grécka lepšie
ako ktokoľvek z prítomných a exponáty v múzeu rovnako, ak nie
lepšie, ako on sám.
Škoda, že pán Zamarovský už neovládal svoje hlasivky natoľko,
aby nám mohol tie vystavené artefakty priblížiť sám.
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Ešte pár slov o knihe Grécky zázrak.
Zamarovského dcéra, ktorá žije aj s rodinou
na Cypre, v jeho Gréckej časti, nám potom
rozprávala, ako jej syn raz priniesol túto knihu
domov zo školy. Dostávali ju ako doplnkovú
učebnicu ku gréckym dejinám a žiačik vôbec
netušil, že jej autorom je jeho starý otec. Myslím, že toto nie je až také prekvapivé, ako fakt,
že to nevedel odborný pracovník múzea.
Je to nezabudnuteľný zážitok, tých niekoľko
gréckych dní, spomínam si ešte, ako sme
nasledujúci deň strávili celý spolu, ako som
spisovateľov vozík tlačil hore na akropolu, ako
sa mi snažil rukami pomáhať a keď som už hore,
priamo pred Parthenónom celý spotený zastal a
vydýchol si, Zamarovský mi pošepkal:
,,Toto nepatrí medzi sedem divov sveta, ale
ak by som ten rebríček zostavoval ja, bolo by
prvým z nich.”
Myslím, že tie zimomriavky, ktoré mi bežali po
celom tele, nemusím zdôvodňovať.
Ale príbeh tej knihy, ktorá stála na začiatku
tohto rozprávania, ešte nekončí. Dopoviem ho
obsiahlejším citátom z listu, ktorý som napísal
do prešovskej knižnice:
,,Aby som svoj priestupok odčinil, kúpil som
v kníhkupectve tento titul, pravda, už z ďalšieho
vydania, a posielam Vám ho s dodatočným ospravedlnením a vysvetlením. S tou prvou knihou
sa stále nedokážem rozlúčiť, i keď je na nej Vaša
pečiatka a identifikačné číslo. Kópiu tohto dopisu vložím do nej, aby som sa nemusel hanbiť
pred svojimi deťmi, vnúčatami, kamarátmi, ale
aj pred Vami. A ospravedlňujem sa aj všetkým
Vašim čitateľom, ktorí museli na ňu dlhšie čakať,
kým si ona hovela v mojej knihovni. Ale, verte, je
v dobrých rukách”.
“
Dejiny písané Rímom ako aj ďalšie knihy Vojtecha Zamarovského sú z toho najlepšieho, čím
Slovensko prispelo svetu.
Ján Hubinský, Rakoľuby, november 2017

Duchovné slovo
V týchto sviatočných dňoch si chceme
pripomenúť spôsoby myslenia a správania,
ktoré prinášajú do sveta pokrok v pravom
slova zmysle. Dieťa v jasliach nás učí, že
nie armáda, sebectvo ale darovaná almužna
pretvára našu planétu zem.
Sv. Augustín nám tiež pomáha pretrieť si
oči svojím postrehom smerovaným priamo
na koreň veci: „Lenže ty, pretože Boha ešte
nevidíš, láskou k blížnemu si zasluhuješ, že
ho raz budeš vidieť; láskou k blížnemu si
očisťuješ zrak, aby si mohol vidieť Boha“, ako
to jasne hovorí Ján: „Veď kto nemiluje brata,
ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého
nevidí.“ (porov. 1Jn 4,20).
Vianoce máme v obľube aj pre mnoho svetla, ktoré nám spríjemňuje dlhé zimné večery a
vlastne je aj predpokladom, aby sme lepšie
videli okolie a samozrejme aj naše ohodnotenie v očiach Najvyššieho.
ThLic. Ing. Mgr. Dušan Nemec
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Stretnutie po päťdesiatich rokoch
Dňa 6. 10. 2017 sme pripravili stretnutie spolužiakov zo Základnej deväťročnej
školy v Kočovciach, ktorí opustili jej lavice
v roku 1967. Stretli sme sa po tretí raz
po rokoch 1987 a 2007 vždy obe triedy
naraz.Stretli sme sa v škole, kde nám
v bývalom chemickom laboratóriu pani
riaditeľka Krajčiová premietla fotografie z
histórie školy. Bolo to aj symbolické, lebo
v tejto, vtedy ešte neprehradenej miestnosti s lavicami umiestnenými stupňovito
nahor, sedela v školskom roku 1966/67
naša deviata trieda, 9.A sedela na 1. poschodí vľavo naproti WC. Prezreli sme si
i priestory školy, hoci sa práve vymieňali
okná. Zaujalo nás farebné prevedenie
učební i veselé chodby. Okolie školy
sa veľmi zmenilo, zmizol škvarový
ovál i ihrisko na hádzanú /v zime na
korčuľovanie/ a najmä školská zeleninová záhrada, kde každá trieda pestovala nejaký druh zeleniny pre jedáleň. Pre
vysoké stromy pred vchodom do školy by
sme nemohli na jar pozorovať naháňajúce
sa zajace po poli. A jablone popri hlavnej
ceste, ktoré sú už rozkošatené sa za nás
akurát sadili.
Potom sme sa presunuli do urbárskeho
domu, ktorý nám výnimočne prepožičala
Urbárska spoločnosť, za čo im všetci
účastníci ďakujú. Väčšina účastníkov si
totiž želala, aby sme sa stretli i v škole
a miesto na posedenie neďaleko bývalej
školy nám veľmi vyhovovalo.
V úvode stretnutia nám myšlienky zaleteli na všetkých spolužiakov a učiteľov,
ktorí nás učili a už nie sú medzi živými.
Spomienkou na dobré i smutnejšie chvíle
sme si pripomenuli život na škole a zážitky
s tým spojené nemali konca. Boli sme a
sme dobrá partia, radi sme si vypočuli
životné osudy a cesty každého z nás,
kde všade nás osud zavial a čo všetko
sme v pracovnom živote dosiahli. Zasmiali sme sa a bolo cítiť, že tých niekoľko
spoločne prežitých rokov kedysi dávno
v nás zanechalo príjemné spomienky.
Vzhľadom na to, že skoro všetci sme
už dôchodcovia, naše rozprávanie sa
točilo najmä okolo vnúčat a záľub. Na pamiatku si všetci odnášame sklený pohár
s vygravírovanou 50, ktorý nám všetkým
venoval náš spolužiak Vladko Horňáček.
A teraz z histórie nášho ročníka.
Školu sme mali v Kočovciach, v
súčasnosti je v tejto budove Zariadenie
opatrovateľskej služby. Do prvého
ročníka základnej školy nás v roku
1967 začalo chodiť 29 detí z Viesky
a Kočoviec. Rakoľuby vtedy chodili
do Beckova a Nová Ves a Hôrka mali
vlastný prvý stupeň. V prvý deň školy
prváci vždy dostávali veľké kytice kvetov. Našou súdružkou učiteľkou bola
dva roky manželka riaditeľa školy p. Galbavá. Vyučovalo sa na smeny v dvoch

triedach. V triedach bola drevená čierna
podlaha napustená dechtom, na ktorú
sme nesmeli spadnúť, lebo zašpinené
oblečenie sa ťažko pralo. V zime sa kúrilo
vo veľkých liatinových kachliach drevom
alebo uhlím. Cez veľkú prestávku sme
sa hrávali na školskom dvore, hádzali si
s loptou, skákali cez švihadlo alebo sa
naháňali. Záchody boli drevené latríny
v pravom rohu školského dvora. Pokiaľ
sa pamätám, telocvik sme mávali podľa
počasia na školskom dvore.
Vzhľadom na to, že škola mala len 2
miestnosti, chodilo sa na smeny a každý
rok sa spájali dve najmenšie triedy. My
sme boli v tretej triede spojení s piatakmi, učila nás učiteľka pani Stará. Bolo to
veľmi zaujímavé, lebo sa každej triede
venovala len polovicu vyučovacej hodiny
a museli sme sa veľa učiť samostatne.
Už vtedy sa praktizovala triedna knižnica,
to znamená, že na začiatku roku učiteľka
priniesla knihy, ktoré sme si v určitý deň
v týždni navzájom vymieňali.
Oblečení sme chodili všelijako, najviac
v teplákoch a svetroch. Veľa sa nosilo po
starších súrodencoch. Zimy boli kruté,
často napadlo veľa snehu. Nosili sme
kožené šnurovacie topánky po členky,
ktoré sa rýchlo premočili. Neskôr sa
nosili topánky s hrubšou podrážkou, tzv.
bagandže. Na ne sa dali pripevniť korčule
tzv. kvichťáky. Topánky s korčuľami
pre chlapcov sa nosili až v polovici
šesťdesiatych rokov a volali sa „kanady“.
Dievčatá vtedy nosili krasokorčuliarske
topánky. V zime sme všetci nosili ako
„termoprádlo“ trigovicu. Bol to bavlnený
overal s dlhými rukávmi a dolu až po
členky, s otvorom medzi nohami a so
zapínaním vpredu na gombičky do pása.
Naň sme nosili bavlnené pančuchy, ktoré
sa zle obliekali a noha vyzerala hrboľato.
Navrch sa nosili tepláky. Všetky materiály boli prírodné a rozťahovacie, takže
už po prvom dni sme chodili rozgajdaní.
Malé dievčatá chodili do školy zabalené
vo vlniakoch. Do školy sme chodili všetci
peši.
V štvrtej triede v r. 1961/62 nebolo
možné triedy spájať, tak na jeden rok
prestavali na učebňu jednu veľkú sálu
v kaštieli vo Vieske. Mala vysoký strop
a bolo tam dosť zima. Kúrilo sa tiež v liatinových kachliach. Tabuľu sme mali v
stojane podobnom maliarskemu. V tomto
období sme ešte dostávali od štátu zadarmo zošity a písacie pomôcky, ktoré
boli voľne uložené v skrini. Tiež sme si
v tomto období sporili peniaze. Mali sme
malé knižočky, do ktorých nám p. učiteľka
Stará zapisovala vklady aj 1 alebo 2 Kčs.
Na konci roku sme mali nasporených
napr. až 150 Kčs. Telocvik sme mávali na
terase, cvičili sme v tom, v čom sme prišli
do školy. Vtedy sa ešte chodilo bežne do
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školy v teplákoch, neskôr to zakázali. Záchody pre nás postavili
drevené v rohu parku. Cez veľkú prestávku sme sa naháňali po
parku, keď učiteľka zapískala, chvíľu to trvalo, kým sme sa všetci
vrátili do triedy. V roku 1961 sme dostali koncoročné vysvedčenia
neskoro, pretože republika bola premenovaná na Československú
socialistickú republiku a neboli vyrobené pečiatky a vysvedčenia.
Naši spolužiaci z Novej Vsi nad Váhom chodili do malotriednej základnej školy pre 1-5. ročník vo vlastnej obci. Školu mali uprostred dediny a pozostávala tiež z dvoch učební a učili sa naraz
dva až tri ročníky. Vyučovali p. Majdánová a p. Červenák. Pri
sťahovaní školy do Kočoviec pomáhali najmä naši spolužiaci, lebo
boli najstarší. Na dvojkolesových káričkách presťahovali celú školu
- knihy, zošity, učebné pomôcky atď..
Do piatej triedy sme nastúpili v roku 1962 už do novej školy,
ktorú postavili za jeden rok a hovorilo sa, že za jeden milión Kčs.
Na tú dobu to bola supermoderná škola, mali sme veľké svetlé
učebne, splachovacie záchody a umývadlá s tečúcou vodou, bohato vybavenú telocvičňu, jedáleň i družinu. Do školy chodil zubný
lekár, ordináciu mal v malej miestnosti v telocvični. Praktický lekár
mal ordináciu v kočovskom kaštieli, kam sme chodili na pravidelné
priehliadky a na očkovania s malými lyžičkami. Postupne sa dobudovávala škola zvonku, pribudla aj ľahkoatletická škvarová dráha,
pieskové doskočisko, futbalové ihrisko. Do Kočoviec začali chodiť
aj žiaci z Novej Vsi nad Váhom a Rakoľúb a preto náš ročník rozdelili na dve triedy. Piatu triedu učil p. Ondrej Červenák a 5a p. Ernest Kováč. Piata trieda sedela na prízemí hneď vpravo od vchodu
a 5a sedela v miestnosti za kabinetmi učiteľov. Z tejto miestnosti
bola neskôr urobená pracovná dielňa, kde sme napr. obrábali kus
železa rašpľou alebo zohýbali drôt do nejakej podoby.
V šiestej triede k nám pribudli žiaci z Hôrky nad Váhom. Triednu
učiteľku v 6. tr. p. Matušovičovú sme mali veľmi radi, lebo bola milá
a pokojná, veľmi zaujímavo učila zemepis. Po roku však odišla
a v 7. a 8. triede učil Ján Šišovský, ktorého v 9. tr. nahradila p.
Křížková. Druhá trieda 6a mala od 6. do 9. tr. jednu triednu učiteľku
Annu Ostrovskú. V škole sa žilo od pondelka do soboty rôznymi
krúžkami, nepovinnými predmetmi a pionierskou organizáciou. Mali
sme zborový spev, výtvarné súťaže a v r. 1965 sme cvičili spartakiádu v okresnom kole. Niekedy v tomto období prišiel do školy telocvikár p. Kocián. Trénoval hádzanárske družstvá chlapcov a dievčat,
ktoré sa zúčastňovali okresnej ligy. Mnoho našich spolužiakov a
spolužiačiek sa stalo reprezentantmi školy. Hádzanárske ihrisko sa
vybudovalo s valom kolom dokola, na ktorom mohli sedieť diváci a
v zime sa napustilo vodou. Na klzisku sme sa učili korčuľovať.
V týchto časoch sme mali aj predmet pracovné vyučovaniestarostlivosť o domácnosť. Bola to dvojhodina raz za dva týždne
a venovali sme sa zeleninovej hriadke a spracovávaniu zeleniny a
ovocia pre jedáleň alebo úprave okolia školy. Vyzbierali sme vedrá
úlomkov a kamienkov zo stavby, trhali burinu z trávy, hrabali lístie
v parku alebo na atletickej dráhe. Je úsmevné teraz pozerať napr.
na hlavný vchod do školy, ktorý bol za našich čias prázdny, vidieť
bolo až na hádzanárske ihrisko. Pred školou sa vysádzali ovocné
stromčeky, žiaci z najvyšších ročníkov pomáhali pri asfaltovaní
cesty.
Pri rôznych výročiach škola pripravovala kultúrny program, kde
sme recitovali, spievali a hrali veselé scénky. Kočovská škola bola
známa ako liaheň talentov v prednese poézie a prózy, o čo sa
zaslúžili učiteľky p. Jurášová a p. Masariková.
Často spomíname na učiteľov. Mali sme veľmi dobrú učiteľku
slovenčiny p. Jurášovú. Tá nás drela gramatiku i literatúru. V ôsmej
triede 1965/66 sme sa učili „Štúrovcov“ a práve vtedy boli veľké
oslavy 150. výročia narodenia Ľ. Štúra. Učili sme sa básne vari od
každého básnika a ešte i doteraz vieme z nich recitovať úryvky.
Osobnitnou kapitolou bola gramatika. Veľa nás učila v poučkách.
Vybrané slová vo vetách si pamätajú asi všetky jej triedy, napr.:
B: Aby bystrý býk, byvol a kobyla spásli zbytok bylín. Bystrozraký obyvateľ dobýva obývaný byt v Bystrici.
P: Pyšný a pyskatý pytliak pyká so zapýrením. Za pýrom bolo
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kopyto omotané pytľom.
S: Sýty syn sypal sýkorkám sypký syr a vyháňal syčiaceho sysľa
do sychravého počasia, kde nič nevysychá.
Do školy sme si museli denne uväzovať pionierske šatky,
dokonca sa to denne kontrolovalo a vyhodnocovalo, ktorá trieda
je „najlepšia“. Tiež sme súťažili o poriadok v triede, cez veľkú
prestávku chodila „komisia“ a bodovala poriadok. V každej triede
bola nástenka a museli sme ju pripravovať k rôznym politickým
výročiam.
Škola nám dala výborné základy do ďalšieho štúdia. Jediné, čo
vtedy školstvo „nemohlo“ urobiť, bolo vyučovanie iného cudzieho
jazyka ako ruštiny, ktorú veľmi dobre vyučovala učiteľka Ostrovská.
Po odchode zo školy nám bývalí učitelia dávali najavo, že sme boli
výborný ročník, dobre sa s nami pracovalo. Myslím, že sme boli aj
dobrá partia, veď sme sa tridsiati piati stretli tretíkrát a už tešíme sa
na ďalšie stretnutia.
Eva Šebeňová, Mgr. Anežka Ilavská, Ing. Jozef Šimlovič
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Nezabúdajme na povinnosti
MIESTNE DANE - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Obec Kočovce Všeobecne záväzným nariadením obce č. 5/2012
zaviedla na svojom území tieto miestne dane - daň z nehnuteľnosti,
daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie. Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ukladá povinnosť daňovníkovi ohlásiť všetky zmeny vo vlastníctve
nehnuteľnosti správcovi dane, cit. zákona:
„§ 18 Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto
dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre
daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová
povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v
ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k
vydraženej nehnuteľnosti.“
DAŇ ZA PSA
Na daň za psa sa vzťahuje 3. časť zákona o miestnych daniach, cit.:
„§ 22 Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 23 Daňovník - Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 24 Základ dane - Základom dane je počet psov.
§ 25 Sadzba dane - Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného
psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(v Obci Kočovce je sadzba dane za psa 4,00 eura na rok).
§ 26 Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.“
Z uvedeného vyplývajú pre občanov povinnosti - pri akýchkoľvek
zmenách v miestnych daniach (kúpa, predaj, vydraženie, dedenie,
darovanie...) musí daňovník podať daňové priznanie (DP) do konca
januára kalendárneho roka. Táto povinnosť sa týka aj dane za psa.
Vlastník alebo držiteľ psa je povinný podať daňové priznanie (DP)
na daň za psa - na vznik aj zánik daňovej povinnosti. Nestačí iba
zavolať na obecný úrad s tým, že „Už nemám psa, tak ho platiť nebudem!“ Ak daňovník utratí psa (zanikne daňová povinnosť), musí
si podať ČIASTKOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE NA ZÁNIK DAŇOVEJ

POVINNOSTI do 30 dni odo dňa zániku daňovej povinnosti.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Pre daň za ubytovanie za vzťahuje 5. časť zákona 582/2004 Z. z., cit.:
§ 37 Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie
fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu
určuje osobitný predpis 23) (ďalej len “zariadenie”).
§ 38 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39 Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 40 Sadzba dane
1) Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.
2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu
sadzbu dane pre časti obce23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne
územia.
§ 41 Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 42 Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie
nachádza.
§ 43 Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením, najmä náležitosti
a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty
a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane
alebo zníženia dane.“
V obci Kočovce je daň za ubytovanie 0,50 eur za noc a osobu.
Všetky potrebné informácie sú uvedené vo VZN obce č. 5/2012
a jeho platných dodatkoch, ktoré sú uvedené na stránke obce
(www.kocovce.sk) v časti „Všeobecne záväzné nariadenia“.
ODPADY
Vo VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO a jeho dodatkoch sú uvedené bližšie podmienky
vyrubovania poplatku za odpad.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok odpustiť rozhodnutím. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady,
z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
obce a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby
alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou
formou,
c) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní mimo územia obce
(potvrdenie alebo doklad o ubytovaní v zahraničí, pracovná zmluva).
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa vyžaduje
úradný preklad.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok
na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. Žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku spĺňajúce podmienky príslušných
právnych ustanovení a tohto VZN individuálne posúdi a o výške
zníženia, prípadne o odpustení poplatku rozhodne starosta obce.
Jánošíková
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Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci
Štatistikaúēastivovoűbách
vobci

poēet
poēetvoliēov
zúēastnených
vokrsku
voliēov

ēíslookrsku
1ͲKoēovce
2ͲBeckovskáVieska
3ͲRakoűuby
spolu

427
478
341
1246

59
88
79
226

poēet
platných
hlasovna
poslancov
59
86
79
224

poēet
platných
hlasovna
predsedu
VÚC
59
88
79
226

PoēethlasovpreposlancovVÚC 
p.ē.
kandidáta Menokandidáta
1
PeterBaēa,Mgr.
2
JánBielik,doc.MUDr.,CSc.
3
JánBlaško
4
RastislavBobcký,Mgr.
5
DušanBublavý,Mgr.
6
VladimírFraŸo,JUDr.,LL.M.
7
PeterGablech
8
AnnaHalinárová,Ing.
9
KvetoslavaHejbalová,PhDr.
10
RadovanHorváth,Mgr.
11
IgorIvana
12
JánJanáē
13
AlexanderKoreŸ,PhDr.
14
BorisKrajēí,Mgr.
15
MilanKravárik
16
JánKubica,Mgr.
17
LukášKucharovic
18
@ubošMasár,Mgr.
19
NoraPániková
20
AlenaŠoltýsová,Ing.
21
MilanŠpánik,Ing.
22
JozefTrstenský,Ing.
23
MarcelUrban
24
JanaŽáková

Poēethlasovprekandidátovna
p.ē.
kandidát
a
1
2
3
4
5
6
7

predseduVÚC2017
menokandidáta

JaroslavBaška,Ing.
PetraHajšelová,Mgr.
RenátaKašēáková,Mgr.
NoraPániková
ŠtefanŠkultéty,PhDr.
IgorValko
FerdinandVavrík,Ing.

%úēasti

13,8
18,4
23,2
18,1


1Ͳ
2ͲBeckovská
Koēovce
Vieska
13
16
35
23
1
3
11
13
10
22
25
17
10
4
12
21
17
23
14
11
2
10
1
5
2
7
5
8
12
19
1
5
3
2
5
8
5
8
14
9
10
16
23
34
7
10
9
12

3Ͳ
Rakoűuby
4
38
3
18
16
16
14
10
13
12
5
2
7
1
16
5
1
8
3
16
15
26
6
7


spolu
33
96
7
42
48
58
28
43
53
37
17
8
16
14
47
11
6
21
16
39
41
83
23
28


3Ͳ
1Ͳ
2Ͳ
Koēovce Beckovská Rakoűuby
Vieska
23
40
24
2
7
5
18
24
31
0
5
0
14
8
13
0
2
0
2
2
2

spolu

87
14
73
5
35
2
6
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Futbal-Kočovce FC 1959
Mužstvo dospelých hralo jesennú časť 6. ligy striedavo. Pod
vedením trénera Jaroslava Sevalda ml. sa mužstvu na domácom ihrisku darilo a zdolali aj favoritov súťaže, ale u súperov to
nedokázalo zopakovať a po polovici súťaže je na 11.mieste so
ziskom 19 bodov. Treba dodať, že súťaž je veľmi vyrovnaná,
nakoľko Kočovce strácajú na 3. miesto len 7 bodov.
Do letnej prípravy nastúpilo aj novovzniknuté mužstvo
mladších žiakov. Zaregistrovali sme 18 chlapcov a 2 dievčatá.
Pod vedením trénerskej dvojice Peter Hrušík a Dušan Ondreička
postupne nadobúdajú skúsenosti s hrou na veľkom ihrisku,
keďže väčšina z nich postúpila z prípravky, kde hrali na rozmeroch malého ihriska. V jesennej časti súťaže žiakov neboli teda
v prvom rade cieľom výsledky, ale orientácia v priestore a zohrávanie sa kolektívu. Radosť z každého bodu, gólu, podarenej
akcie, ale aj radosť z dobre odvedeného tréningu a pohybu ako
takého, je to najpozitívnejšie čo môžu nateraz získať. My ostatní vrátane rodičov, bez ktorých pomoci by to bolo veľmi ťažké,
to prežívame spolu s nimi a ich elán, húževnatosť, odhodlanie
nadšenie...je pre nás povzbudením do ďalšej práce.
Aj napriek tomu, že sa založilo mužstvo žiakov, podarilo sa

udržať v spolupráci s OŠK Hôrka nad Váhom futbalovú prípravku
do ktorej chodilo 17 chlapcov a 2 dievčatá. Prípravka hrala
zápasy formou štyroch turnajov za účasti ďalších mužstiev z
Kálnice, Hrádku, Považian a Modrovej. Podobne aj tu viac ako
výsledky je podstatné, že deti športujú, učia sa tímovej hre a
disciplíne.
Na záver sa chceme poďakovať za podporu a spoluprácu
všetkým, ktorí sa pričinili o chod OZ Kočovce FC 1959.
Gajdošík Peter, Ondreička Dušan

Bezplatné právne poradenstvo

Termíny poskytovania bezplatného právneho poradenstva
na I. polrok 2018:

JUDr. Zuzana Loffayová ponúka občanom obce bezplatné
právne poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného a rodinného práva. Poradenstvo poskytuje v zasadačke Obecného úradu
v Kočovciach poslednú stredu v mesiaci.
JUDr. Zuzana Loffayová, advokátka, kontakt: 0905 861 895

Pozvánka na turnaj
Vianočný turnaj v stolnom tenise „O majstra Kočoviec“
sa bude konať v dňoch 29. a 30. decembra 2017
v telocvični ZŠ s MŠ v Kočovciach.
Pozývame všetkých, ktorým chýba cez vianočné sviatky pohyb,
aby si prišli zašportovať.
Prihlasovať sa môžete už teraz na t. č. 032/746 12 24.

31. 1. 2018
28. 2. 2018
28. 3. 2018
25. 4. 2018
30. 5. 2018
27. 6. 2018

od
od
od
od
od
od

15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.

do
do
do
do
do
do

17.30 hod.
17.30 hod.
17.30 hod.
17.30 hod.
17.30 hod.
17.30 hod.
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