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SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
Najskôr mi dovoľte všetkých Vás po−
zdraviť na začiatku ďalšieho funkčného
volebného obdobia, v ktorom sa aj naša
obec Kočovce nachádza. Ďakujem Vám
za dôveru, ktorú ste mi prejavili v minu−
lých komunálnych voľbách. Vďaka patrí
nielen tým, ktorí mi dali svoj hlas, ale
všetkým, ktorí ste sa volieb zúčastnili a
vyjadrili svoj názor. Plne si uvedomu−
jem, že som starostom všetkých obča−
nov, i tých, ktorí voliť neprišli, pretože si
možno nevedeli vybrať z možných kan−
didátov alebo mali iný osobný dôvod
volieb sa nezúčastniť.

Využijem tento priestor, aby som po−
ďakoval, a to nielen vedeniu obce v pre−
došlom volebnom období, ale pri hlbšom
pohľade do histórie našej obce všetkým
vedeniam obce od novodobého systému
fungovania samosprávy na Slovensku v
roku 1990. Je nutné si pripomenúť, že v
každom období obec Kočovce napredo−
vala prakticky vo všetkých sférach živo−
ta, nielen v oblasti veľkých investícií (ply−
nofikácia, obecný vodovod, kanalizácia),

ale vôbec po stránke všestranného roz−
voja. Preto si uvedomujem, že na týchto
hodnotách je možné stavať, z nich vy−
chádzať a všetko pozitívne zachovať.
Určite očakávate, aké bude ďalšie
smerovanie našej obce pre najbližšie ob−
dobie. Chcem Vás hneď na začiatku
ubezpečiť, že mám jasnú predstavu o
potrebách obce a jej obyvateľov, vychá−
dzajúc zo znalosti reálneho stavu, ako
som uviedol aj vo svojom volebnom
programe. Vždy som však tvrdil, že jed−
notlivec sám veľa nedokáže, preto pre−
ferujem kolektívnu prácu. Chcem Vás
poprosiť o trpezlivosť a pochopenie, aby
som mal možnosť detailne sa oboznámiť
s konkrétnym stavom v oblasti financií,
vrátane úverov, investícií, ľudských zdro−
jov a pod.. Následne po tejto analýze a
diskusii s poslancami obecného zastupi−
teľstva stanovíme ďalšie reálne kroky.
Budeme radi a veľmi oceníme, ak, vá−
žení občania, ponúknete svoje predsta−
vy, názory či pripomienky, ktorými sa radi
budeme zaoberať.
Sľubujem, že v nasledujúcich článkoch
nášho Informátora budem už písať kon−
krétne, vecne a otvorene k jednotlivým
problémom a otázkam života nás
všetkých. Zároveň pripomínam, že Vaše
otázky, problémy, ktoré sú riešiteľné na
obecnom úrade, resp. v spolupráci so
mnou osobne na iných orgánoch či inšti−
túciách verejnej správy Vám pomôžem
riešiť v rámci mojich kompetencií a mož−
ností. Nechcem, aby akákoľvek oblasť
môjho volebného programu ostala iba v
podobe sľubov, vrátane môjho osobného
prístupu ku každému z Vás.
Váš starosta obce

Obecné zastupiteľstvo informuje
Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 2. januára 2015
na I. ustanovujúcom zasadnutí nasledovné uzne−
senia:
Uznesenie č. 1 − Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do orgánov samo−
správy obce.
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Kočovce RNDr. Jozef
Ševcech zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Ko−
čovce zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecné−
ho zastupiteľstva: Peter Gajdošík, Ing. Monika Kopúnová,
Jozef Masarik, Mgr. Daniela Ondreičková, Ing. Jozef Šimlo−
vič, Zuzana Uhrinová, Andrea Vojtechová, Milan Záhu−
menský.
Uznesenie č. 2 − Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. schvaľuje: 1. program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Hlasovanie: Peter Gajdošík −
za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef Masarik − za, Mgr.
Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za, Zuza−
na Uhrinová, − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhu−
menský − za
Uznesenie č. 3 − obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. berie na vedomie: že zastupovaním starostu obce bola
na celé funkčné obdobie poverená Ing. Monika Kopúnová.
Uznesenie č. 4 − obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. p o v e r u j e: 1. poslanca Milana Záhumenského
zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípa−
doch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Peter Gajdošík, − za, Ing. Monika Kopúnová −
za, Jozef Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za,
Ing. Jozef Šimlovič − za, Zuzana Uhrinová − za, Andrea
Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 5 − Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. zriaďuje: 1. obecnú radu v zložení: Ing. Monika
Kopúnová, Ing. Jozef Šimlovič, Milan Záhumenský. Hla−
sovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za,
Jozef Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing.
Jozef Šimlovič − za, Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojte−
chová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 6 − Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. schvaľuje: a) mandátovú komisiu v zložení: Peter
Gajdošík, Jozef Masarik, Andrea Vojtechová
b) návrhovú komisiu v zložení Mgr. Daniela Ondreič−
ková, Ing. Jozef Šimlovič, Milan Záhumenský
c) volebnú komisiu v zložení: Ing. Monika Kopúnová,
Zuzana Uhrinová, Andrea Vojtechová
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúno−
vá − za, Jozef Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková −
za, Ing. Jozef Šimlovič − za, Zuzana Uhrinová − za, An−
drea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 7 − obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. zriaďuje komisie, a to:
1. finančná
2. stavebná a životného prostredia
3. kultúry a športu
4. na riešenie sťažností (podľa § 11 ods. 1 zákona č. 9/
2010 Z. z. o sťažnostiach)
5. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejných funkcionárov (podľa článku 5 ods. 5 písm.
a) zákona č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov v
znení neskorších predpisov)
6. pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov
7. ZPOZ
B. volí:
1. predsedu stavebnej komisie a životného prostredia:
Ing. Jozef Šimlovič
2. predsedu komisie kultúry a športu: Mgr. Daniela
Ondreičková
3. predsedu komisie na riešenie sťažností: Ing. Jozef
Šimlovič
(pokračovanie na str.2)
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(pokračovanie zo str.2)

4. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : Andrea Vojtecho−
vá(SNS), členov komisie: Peter Gajdošík (SMER−SD), Ing. Monika Kopú−
nová (SZ), Ing. Jozef Šimlovič (NEKA)
5. predsedu komisie pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov:
RNDr. Jozef Ševcech, členov komisie: Peter Gajdošík, Jozef Masarik,
Mgr. Daniela Ondreičková, Ing. Jozef Šimlovič, Zuzana Uhrinová, Andrea
Vojtechová, Milan Záhumenský.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 8 − obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. schvaľuje: pre volebné obdobie 2015 − 2018 sobášiacich: Ing. Jozef
Šimlovič, Milan Záhumenský.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 9 − obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. určuje: v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce RNDr.
Jozefovi Ševcechovi ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za pred−
chádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Kočovce je
1,98 násobok, zvýšeného o 40 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.
z. v znení neskorších predpisov. Priemerná mesačná mzda pracovníka v
národnom hospodárstve SR za rok 2013 je 824,00 eur X 1,98 násobok =
1631,52 eur, navýšenie o 652,61 eur, spolu: 2 285 eur (2284,13).
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Zapisovateľkou bola Viera Jánošíková,
overovateľmi Zuzana Uhrinová, Milan Záhumenský
Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 26. januára 2015 na II. zasadnu−
tí nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 10/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený a doplne−
ný program II. zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 11/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu hlavnej
kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z IX. zasadnutia OZ v roku
2014 a I. ustanovujúceho zasadnutia v roku 2015 a konštatuje, že uznese−
nia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plne−
ní. V plnení a sledovaní sú uznesenia OZ č. 65/2014, 78/2014, 79/2014, 81/
2014, 82/2014, 95/2014 a 96/2014.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 12/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Berie na vedomie:
• tabuľku vyhodnotenia pripomienok a stanovísk uplatnených pri prero−
kovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN − O Kočovce,
• správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN − O Kočovce.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
B/ Odsúhlasuje výroky k stanoviskám dotknutých orgánov, organizácií
susedných obcí, zaslaným pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.7
ÚPN − O Kočovce.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 13/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Vyhodnotenie
prevádzky spoločnosti OVKS SOCHOŇ s.r.o. za rok 2014.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
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Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 14/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje podľa § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Kočov−
ce na základe žiadosti manželov Jiřího a Věry Touseckých, bytom 916 31
Kočovce 283 zámer o odkúpenie časti pozemku registra „C“ KN par. č.
128/8 − zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v k. ú. Kočovce,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 43580718−S−Gp.F−195/2013
vyhotoveným firmou GEOSTA, Ing. Radovanom Stachom, autorizačne
overeným dňa 27.05.2013 a úradne overeným Okresným úradom Nové
Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom pod. č. 300/2013 dňa 27.06.2013
a to z pozemku registra „C“ KN par. č. 128/6 − zastavané plochy o výmere
144 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce vedené na liste vlastníctva č. 680.
Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov rozho−
dlo, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý odôvodňuje nasledov−
ne: Tento pozemok určený na predaj, obec dlhodobo nevyužíva a je sú−
časťou pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sú priľahlé k ich rodinné−
mu domu.
Ďalej sa bude postupovať v zmysle čl. 6 ods. 3 bodu e) platných Zásad
hospodárenia s majetkom Obce Kočovce.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 15/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje:
A/ 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 01. 02. 2015 do 31. 01. 2018. Starostu
poveruje podpísaním zmluvy.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
B/ Žiadosť pána Jiřího Touseckého o opakované uzavretie zmluvy o
nájme 2−izbového bytu č. 7 v bytovom dome s. č. 383. Nájomný pomer
bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2018.
Starostu poveruje podpísaním zmluvy.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 16/2015 − 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 No−
vom Meste nad Váhom na rok 2015 vo výške 71,50 na jedného žiaka,
spolu vo výške 357,50  na päť žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území
obce. Starostu poverujú podpísaním zmluvy.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 17/2015 − 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 navštevu−
júce 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 2015
vo výške 71,50  na jedného žiaka, spolu vo výške 858,−  na dvanásť
žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce. Starostu poverujú podpísa−
ním zmluvy.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 18/2015 − OZ
Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Kočovce schvaľujú určenie jed−
notlivých obvodov pre volebné obdobie 2014−2018 nasledovne:
• obvod č. 1 − Peter Gajdošík
• obvod č. 2 − Mgr. Daniela Ondreičková
• obvod č. 3 − Ing. Monika Kopúnová
• obvod č. 4 − Zuzana Uhrinová
• obvod č. 5 − Jozef Masarik
• obvod č. 6 − Milan Záhumenský
• obvod č. 7 − Ing. Jozef Šimlovič
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• obvod č. 8 − Andrea Vojtechová
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 19/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje:
A/ Pre volebné obdobie 2014 − 2018 za predsedníčku finančnej komisie
Andreu Vojtechovú.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
B/ Pre volebné obdobie 2014 − 2018 členov komisií pri obecnom zastu−
piteľstve v nasledovnom zložení:
Finančná komisia: Ing. Monika Kopúnová, Ing. Silvia Surdová, Zuzana
Uhrinová
Stavebná komisia a životného prostredia: Jozef Masarik, Ing. Pavol
Gondár, Anton Motola
Komisia kultúry a športu: MVDr. Milena Holotová, Viera Jánošíková,
Jana Kročitá, Kamila Nemšáková, Denisa Ondreičková, Jitka Trebatická,
Zuzana Uhrinová
Komisia na riešenie sťažností: Ing. Monika Kopúnová, JUDr. Zuzana
Loffayová
Komisia na ochranu verejného záujmu: Ing. Monika Kopúnová, Ing.
Jozef Šimlovič, Peter Gajdošík
Komisia pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov:

Viete, kto je Vašim poslancom?
15. novembra 2014 sa konali komunálne voľby, v ktorých si ob−
čania volili starostu obce a poslancov. Podrobné výsledky hlasova−
nia boli zverejnené na stránke obce.
Za poslancov boli zvolení nasledovní poslanci − za časť obce Ko−
čovce Peter Gajdošík, Ing. Monika Kopúnová a Mgr. Daniela Ondreič−
ková. V Beckovskej Vieske sa poslanci nemenili – Jozef Masarik,
Zuzana Uhrinová a Milan Záhumenský, v časti Rakoľuby boli zvolení
noví poslanci – Ing. Jozef Šimlovič a Andrea Vojtechová.
Na II. zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili vo−
lebné obvody. „Staronoví“ poslanci si ponechali obvody, tak ako
mali predchádzajúce roky, v Kočovciach p. Kopúnová prevzala VO
po predchádzajúcom poslancovi a v Rakoľuboch si noví poslanci
rozdelili podľa miesta ich bydliska.
Prinášame Vám konkrétne rozdelenie obvodov podľa čísel do−
mov, aby ste vedeli, na ktorého poslanca môžete obrátiť pri riešení
vašich problémov a požiadaviek.
Volebný obvod 1 – Peter Gajdošík (Kočovce)
s. č. 1 – 10, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 266 – 276, 197 – 314
Volebný obvod 2 – Mgr. Daniela Ondreičková (Kočovce)
s. č. 12, 19, 315 – 352, 414 – 443
Volebný obvod 3 – Ing. Monika Kopúnová (Kočovce)
s. č. 17, 20, 26, 353 – 413
Volebný obvod 4 – Zuzana Uhrinová (Beckovská Vieska)
102, 103, 107, 123, 142, 446 – 496
Volebný obvod 5 – Jozef Masarik (Beckovská Vieska)
105, 109 – 125, 134 – 141,
Volebný obvod 6 – Milan Záhumenský (Beckovská Vieska)
129, 130, 131, 132, 133, 143, 550 – 573, 612 − 645
Volebný obvod 7 – Ing. Jozef Šimlovič (Rakoľuby)
220 – 229, 232, 239, 240, 246, 247, 250 – 257, 646 – 681, 771
Volebný obvod 8 – Andrea Vojtechová (Rakoľuby)
215, 216, 217, 230, 233 – 238, 242, 243, 249, 682 – 768
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Ing. Monika Kopúnová, Mgr. Daniela Ondreičková, Peter Gajdošík, Zuzana
Uhrinová, Jozef Masarik, Milan Záhumenský, Ing. Jozef Šimlovič, Andrea
Vojtechová
Zbor pre občianske záležitosti: Marta Blažejová, Miluša Dobriková,
Jana Durecová, Mária Hrádelová, Viera Jánošíková, Jana Ježovicová,
Ivana Kopúnová, Monika Kopúnová, Ing. Monika Kopúnová, Dávid Krajči,
Soňa Krajčiová, Mgr. Daniela Ondreičková, Mgr. Marta Pekarovičová, Mgr.
Zuzana Štreicherová, Ing. Jozef Šimlovič, RNDr. Jozef Ševcech, Jitka
Trebatická, Zdenko Uhrina, Andrea Vojtechová, Milan Záhumenský.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Uznesenie č. 20/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán akcií Komisie kultúry a športu pri
OZ v Kočovciach na rok 2015 (plán v prílohe). Plán bude v priebehu roka
doplnený o akcie cezhraničnej spolupráce a v prípade zmeny termínov
akcií upravený.
Hlasovanie: Peter Gajdošík − za, Ing. Monika Kopúnová − za, Jozef
Masarik − za, Mgr. Daniela Ondreičková − za, Ing. Jozef Šimlovič − za,
Zuzana Uhrinová − za, Andrea Vojtechová − za, Milan Záhumenský − za
Zapisovateľkou bola Jana Durecová,
overovateľmi Mgr. Daniela Ondreičková, Peter Gajdošík.
Úplné znenia zápisníc zo zasadnutí OZ nájdete na www.kocovce.sk, v
časti miestna samospráva/obecné zastupiteľstvo.
Jana Durecová

Plán činnosti Komisie kultúry a športu
pri OZ v Kočovciach na rok 2015
Kultúrny program zahŕňa väčšinou už tradičné podujatia.
Niektoré akcie sme do vydania tohto čísla už absolvovali. Naj−
bližšie náš čaká kladenie vencov 7. apríla o 10,00 hod. pri
Trojkríži v Rakoľuboch. Všetkých Vás naň pozývame. Prie−
bežne budeme dopĺňať aktivity v rámci cezhraničnej spolu−
práce. Privítame aj ďalšie návrhy na nové aktivity a nápady
na vylepšenie podujatí.
3.1.2015 − trojkráľový výstup na Ostrý vrch
(zimný športový deň − podľa počasia)
13.2.2015 − pochovávanie basy, tanečná zábava
Február
25.3.2015
7.4.2015
30.4.2015

−
−
−
−

stolnotenisový turnaj mikroregiónu − Hrádok
Deň učiteľov
kladenie vencov pri Trojkríži v Rakoľuboch
stavanie mája

8.5.2015
17.5.2015
30.5.2015
20.6.2015

−
−
−
−

výstup na Tematín − turistika
Deň matiek
(alebo 06.06.2015) − MDD − Barina
stretnutie Viesok − Považany

Júl 2015
15.8.2015
14.−16.8.2015
8.10.2015

−
−
−
−

Deň obce
hodová súťaž o Pohár starostu obce
hodové zábavy v Beckovskej Vieske na Barine
Mesiac úcty k starším

21.11.2015 − advent − výzdoba adventného venca,
výstava úrody, spevokol
5.12.2015 − Mikulášske posedenie
29.−30.12.2015 − vianočný turnaj v stolnom tenise
“O majstra Kočoviec“
Mgr. Daniela Ondreičková
predsedníčka komisie kultúry a športu
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SPOLU OBJAVME VODNÝ SVET
V poslednom čísle Informátora Vás vtedajší starosta Ing. Ján
Tupý informoval o ďalšom projekte v rámci cezhraničnej spoluprá−
ce s názvom „Společně objevme vodní svět“, ktorého vedúcim part−
nerom je Vzdelávacie a informačné stredisko Bílé Karpaty so síd−
lom vo Veselí nad Moravou. Projekt v celkovej výške 47 030,− eur
bol úspešný a ako hlavný cezhraničný partner sme mali možnosť
zabezpečiť 100 žiakom základnej školy a ich pedagógom v termíne
november 2014 – február 2015 päť štvordňových kurzov so špeci−
fickým zameraním na vodu v celkovej výške 7 360,− eur.
V rámci štvordňového výučbového programu o vode mali žiaci
možnosť vžiť sa do úlohy vedcov prostredníctvom netradičnej formy
výučby, tzv. projektovej a bádateľsky orientovanej výučby. Žiaci sa
zamerali na najrôznejšie aspekty vody – jej jedinečnosť, dôležitosť
a nenahraditeľnosť. Počas kurzu využili nielen informačné techno−
lógie (prácu s tabletami a internetom), ale aj literatúru, ktorá im bola
k dispozícii. V priebehu programu žiaci tiež absolvovali jednodňovú
exkurziu za poznaním vodného sveta, protipovodňových opatrení a
unikátnej stavby Baťovho kanála. Pre rozvoj tímovej spolupráce a
kreativity bolo vytvorených niekoľko vedeckých tímov zložených z
českých a slovenských žiakov, ktorí mali za úlohu spoločne vyriešiť
jednotlivé úlohy súvisiace s vodou. Činnosť tímov bola monitorova−
ná skupinou novinárov zostavených zo žiakov priebežne zverejňu−
júcich krátke tlačové multimediálne správy a reportáže.
Práca vedcov bude vyhodnotená na záverečnej konferencii, kde
budú jednotlivé skupiny prezentovať svoje výsledky formou prezen−
tácie posterov.
Ako inak, kurzy sa realizovali v Envirocentre Karpaty v Novej

Lhote. Žiaci boli ubytovaní v priestoroch bývalej fary, kde mali popri
školských povinnostiach aj dostatok času na voľný čas a zábavu.
Celodenné stravovanie mali zabezpečené v jedálni základnej školy.
V rámci projektu mali celý pobyt, teda stravu, ubytovanie, dopravu a
výučbu bezplatne. Uhrádzali si len náklady na cestovné poistenie.
V tomto prípade išlo o poslednú sériu rozpracovaných kurzov v
rámci projektov cezhraničnej spolupráce. Či sa obec bude do ta−
kýchto projektov zapájať aj naďalej, bude závisieť od ochoty a chce−
nia súčasného vedenia obce. Zahŕňa to vymýšľanie nových nápa−
dov, písanie projektov a vyhľadávanie tých správnych ľudí, ktorých
projekt osloví. V neposlednom rade bude dôležitý dostatok času,
ktorý si bude treba na takéto aktivity nájsť. Mnohí sú stále v do−
mnienke, že práca na projekte je len dobrý biznis pre tých, ktorí ho
realizujú. Tu si dovolím kritikom pripomenúť, že hodiny strávené od
vymýšľania projektu, cez jeho realizáciu až po náročnú administra−
tívu pri ukončení projektu sa nedajú zaplatiť žiadnymi peniazmi. A
možno mi neuveríte, no najkrajšou odmenou bolo vždy pre mňa
osobne to, že projekty boli úspešné. Každý sme vždy stihli naplá−
novať a zrealizovať. Že sme ich vždy administratívne zvládli bez
akýchkoľvek väčších problémov. A najväčšou odmenou bola spo−
kojnosť tých, pre ktorých bol projekt určený.
Touto cestou chcem poďakovať v svojom mene a určite aj v
mene rodičov detí, Ing. Jánovi Tupému za tvorivé nápady, písa−
nie projektov, intenzívnu spoluprácu s cezhraničným partnerom
a ochotu kedykoľvek poradiť a pomôcť pri všetkých doposiaľ rea−
lizovaných projektoch.
Jana Durecová, koordinátorka projektu

Spoločne sme objavovali vodný svet
V dňoch 10. − 13. februára 2015 sme my – deviataci − ako po−
slední zo školy navštívili Novú Lhotu. Opäť sme sa stretli so známy−
mi lektormi zo Vzdelávacieho a informačného strediska Bílé Karpa−
ty. Tentoraz nám v rámci nového projektu cezhraničnej spolupráce

obcí Kočovce a Nová Lhota pripravili novú tému ,,Společně ob−
jevme vodní svět“. Náš posledný environmentálny kurz bol najdlhší
zo všetkých, ktoré sme v Novej Lhote zažili. Trval až 4 dni.
Hneď po príchode sme navštívili Ekocentrum Karpaty, kde sme
pozerali film ,,Vodný svet“. Po skončení výučby sme sa išli prejsť po
dedine a večer sme spoločne hrali zábavné hry. Počas nášho po−

sledného vzdelávacieho pobytu na Novej Lhote sme zažili veľa
zaujímavých aktivít. Spoločne sme sa dohodli, že dáme lektorom
Péťovi a Milanovi darček na pamiatku.
Taktiež sme navštívili v Modrej neďaleko Uherského Hradišťa
expozíciu ,,Živá voda“. Tu nám lektori rozprávali o rybách, ktoré
sme mali možnosť vidieť na vlastné oči v tuneli pod hladinou rybní−
ka. S novými informáciami o rybách a plní nadšenia sme sa vrátili
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späť. Podľa zadaní sme robili rôzne pokusy s vodou. Na ďalší deň sme pokusy
popísali a dali do projektu. Posledný deň kurzu sme v skupinkách projekty prezen−
tovali.
Po úspešnom závere nášho posledného kurzu sme všetci poupratovali izby a
popoludní sme sa vrátili späť na Slovensko.
Aneta Gajdošechová, 9. A trieda

S VAMI A PRE VÁS
Tak ako kvapka vody vymieľa kameň častým padaním, tak aj
miestne noviny Informátor sa postupne dostali do pozornosti a priaz−
ne občanom našej obce.
V auguste v roku 1993 pri jeho zrode stáli členovia obecného
zastupiteľstva a redakčná rada, ktorí verili, že to bude zdroj dobrých
myšlienok, informácií, nápadov a hlavne most medzi vedením obce
a občanmi.
„Už si dobre nespomínam na ten prvotný impulz a nápad akým
spôsobom sme sa dopracovali k vydávaniu miestnych novín. Myš−
lienka ale stále tkvela v predstavách. Je možné, že inšpiráciou boli
aj Kálnické ozveny. Takáto forma informovania nebola zaužívaná v
obciach. Skôr sa to všetko iba rozbiehalo. Prežívali sa zmeny vo
všetkých sférach života, kde bola citeľná potreba kontaktu vedenia
obce a občanov“, hovorí vtedajší a súčasný starosta obce RNDr.
Jozef Ševcech. Postupne sa hľadala vhodná forma obsahu. Prvé
číslo bolo vytlačené v 300 exemplároch. V Novom Meste nad Vá−
hom urobili prípravu na tlač a na úrade v obci sa kopírovali
ďalšie výtlačky. Distribúcia sa uskutočnila prostredníctvom ob−
chodov v jednotlivých častiach obce. Titulnú a poslednú stra−
nu novín zdobila kresba dominanty Kočoviec, barokového
kaštieľa, nakreslená perom kočovského rodáka Petra Ďuríka.
Na začiatku boli publikované informácie o činnosti obecného
zastupiteľstva, o podnikateľských subjektoch, o pôsobení obec−
nej knižnice. Športové správy a spoločenská rubrika si tiež
našli zastúpenie v novinách. V tú dobu nebolo zákonom za−
kázané zverejňovanie osobných údajov ako dnes. Na poba−
venie a trochu aj výzvu sa publikovali citáty známych osob−
ností, rubrika s receptami jedál a upútala aj krížovka, ktorej
vylúštenie bolo vecne odmeňované. Do novín prispievali aj
renomovaní dopisovatelia a spisovatelia odbornými článka−
mi. Postupne perokresbu na obálke vystriedali fotografie, kto−
ré živo prezentovali aktivity a život v obci. Niekedy sa použili
archívne obrázky, ale čoraz viacej už miesto vedľa článkov
nachádzali aktuálne fotografické záznamy. Záujem o noviny
stále vzrastal. Ich cena sa z dvoch zvýšila na štyri a neskôr
päť korún. Cena informátora nepokryla náklady na tlač a obec−
ný úrad finančne prispieval. Počas vývoja novín sa menila

obsahová náplň, prispôsoboval sa formát a náklad. Zmenou vede−
nia na Obecnom úrade v roku 2006, sa noviny začali distribuovať
zadarmo do každej domácnosti vo všetkých miestnych častiach. Aj
v tomto prípade sa potvrdilo staré známe porekadlo. Kto verí doli−
nám, zvládne každý kopec. Miestne noviny iba zásluhou tvorivých
a vytrvalých ľudí dostali dnešnú podobu. Pestrosťou a pravidelnos−
ťou sa stali vítaným hosťom, spoločníkom a zdrojom informácií pre
občanov. Tak ako pri ich zrode bol zámer. Súčasný náklad občas−
níka je 550 výtlačkov a dopyt sa zvyšuje. Starosta RNDr. Jozef
Ševcech progres novín hodnotí pozitívne a aj naďalej, spolu s ve−
dením obce, chce prirodzenou cestou pokračovať vo vývoji. Ocenil
by zapájanie poslancov z pohľadu mandátu a aktivitu mladých ľudí
pri tvorení príspevkov. Tiež by privítal viacej podnetov a kritickosti
zo strany všetkých občanov. Zastáva názor, že cestu nájdeme iba
spoločne, keď budeme potrebovať na ňu stúpiť.
Miluša Dobriková
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Čo je nové v našej základnej škole...
V tomto školskom roku navštevuje základnú školu 179 žiakov.
Privítali sme 27 prvákov, ktorí sa učia v dvoch triedach. V pedago−
gickom kolektíve sme prijali novú kolegyňu Mgr. Annu Majerovú,
ktorá vyučuje v 1.B. Aj tento rok žiaci navštevujú krúžky, mali mož−
nosť vybrať si z 12 krúžkov.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti si pedagógovia
pripravili aktivity zamerané na podporu a zvýšenie gramotnosti –
čitateľskej, matematickej, finančnej a informačnej.
Na hodinách anglického jazyka počas Európskeho dňa jazykov
sa žiaci zoznámili s tradíciami v Anglicku.

Už niekoľko rokov sa žiaci 3.−9. ročníka zapájajú do matematic−
ko−logickej súťaže iBobor. Súťaž prebieha cez internet, opäť sme
mali viac úspešných riešiteľov.
Vedomosti z geografie, anglického i slovenského jazyka si pre−
verili niektorí žiaci v okresných kolách. V silnej konkurencii sa im
nepodarilo umiestniť na vyšších miestach.
Vyučujúce slovenského jazyka pripravili žiakov na recitačnú súťaž
povesti Šaliansky Maťko a do školského kola recitácie poézie a
prózy Podjavorinskej Bzince. Úspešní recitátori sa zúčastnili ob−
vodného kola v Novom Meste nad Váhom. V tomto kole sa umiest−
nila M. Ježovicová na 2. mieste a postúpila do okresného kola.
Žiaci spevácko−dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky
pripravili v októbri kultúrny program pre našich starkých, pred Via−
nocami koledovali na OÚ v našej obci i susedných obciach, v MŠ,
v DOS v Kočovciach, vo firmách...
Deviataci pripravili pre žiakov Jesenné slávnosti. Škola ožila vý−
robkami, aranžmánmi z jesenných plodov, tie najkrajšie boli odme−
nené. Pred Vianocami sme si pozreli v SD v Kočovciach výstavu
adventných vencov a vianočné aranžmány.
Na Vianočnú besiedku pre rodičov si žiaci 1.−9. ročníka pod ve−
dením triednych učiteľov pripravili program plný vianočných kolied,
piesní, scénok...
V januári absolvovali 10 žiaci 5.−8. ročníka lyžiarsky výcvik v
zasneženej Bachledovej doline na lyžiach a snowboardoch.

Zapojili sme sa do projektu Hovorme o jedle. Počas jedného týž−
dňa sa žiaci dozvedali o správnom stravovaní, plnili zaujímavé aktivity.
V Beckove sme sa zúčastnili koncertu zameraného na ekológiu,
ktorý organizovala umelecká spoločnosť LETart.
Predvianočnú atmosféru nám navodili na medzinárodnom vý−
chovnom koncerte Vladimír Boldt z Nemecka a Lilia Saltaeva z
Ruska. Koncert zožal veľký úspech.
O živote, zvyklostiach a školskom systéme v Británii sa dozvedeli
žiaci na besede s rodinou Sparks, ktorých syn navštevuje našu
základnú školu.
Žiaci sa zapojili do športových súťaží. Chlapci odohrali florbal,
Coca−Cola Cup futbal, MINI volejbal. V streľbe zo vzduchovky sa
družstvo mladších žiakov umiestnilo na 1. mieste a postúpili do
krajského kola. Dievčatá odohrali MINI volejbal. Okresné kolo vo−

lejbalu i OK bedmintonu dievčat bolo pre naše žiačky úspešné, v
oboch súťažiach získali 2. miesto.
V súťaží zručností na SOŠ Bzinská získala v kategórii informa−
tika 1. miesto B. Valušiaková (9.tr.).

Pre deviatakov nastalo rozhodujúce obdobie − kam po skončení
základnej školy. Inšpirovať sa mohli počas Dňa otvorených dverí na
rôznych školách. Informácie získali i počas preventívneho progra−
mu Čím budem a na besede so zástupkyňami SOŠ Bzinská a per−
sonálnou riaditeľkou firmy Hella.
Environmentálne kurzy v Novej Lhote pokračovali i tento školský
rok. V jeseni boli kurzy zamerané na spoznávanie pôdy a vody.
Absolvovali ich žiaci 2.−9. ročníka.
Tretiaci a štvrtáci boli na exkurzii vo Viedni, pozreli si park a ZOO
v Schőnbrunne. V Kitsee videli výrobu čokolády, ochutnali rôzne
druhy.
V rámci Marca – mesiaca knihy žiaci 1.−8. ročníka sa zúčastnili
besied v Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Vá−
hom. Pracovníčky pripravili pre deti zaujímavý čitateľský program.
Prváci a druháci si pozreli bábkové predstavenie O lúke, motýľo−
vi a kvetinovej víle v Novom Meste nad Váhom. Tretiaci a štvrtáci
zasa v Nitre navštívili predstavenie v kamennom divadle.
Blíži sa koniec školského roka. V prvom polroku 179 našich žia−
kov vymeškalo spolu 8 509 hodín, priemerne 47,53 hodín na 1
žiaka. Mali sme 1 neospravedlnenú hodinu. S vyznamenaním pro−
spelo 103 žiakov, z toho samé jednotky malo 59 žiakov, neprospeli
5−ti žiaci. Bolo udelených 9 výchovných opatrení, 61 pochvál.
Mgr. Iveta Gajdošíková, kronikárka školy
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Čo to znamená, že naša škola je „zelená“
Okrem toho, že niekoľkohektárový areál základnej školy je plný
zelene, naša škola sa už desiaty rok pýši titulom Zelená škola.
Návštevníkom školy to pripomína nielen vlajka umiestnená na chod−
be, ale aj krásna detská kresba na budove v školskom dvore.
Žiaci, členovia Kolégia, spolu s koordinátorkou Zelenej školy
v septembri 2013 vytvorili environmentálny akčný plán
vzdelávacích aktivít na dvojročné certifikačné obdo−
bie s prioritnou témou Odpad. Koncom školské−
ho roka nás spolu s regionálnym koordináto−
rom čaká jeho hodnotenie.
Postupnou realizáciou aktivít z plánu sa okrem
iného snažíme o zlepšenie kvality triedenia od−
padu. Prostredníctvom rovesníckeho učenia žiač−
ky 9. ročníka vzdelávajú mladších žiakov 1., 2.
ročníka i deti MŠ o triedení a recyklácii odpadu.
Každoročne sa v našej škole koná zber papiera,
gaštanov a batérií. Tak ako minulý školský rok, aj
tento rok navštívime útulok opustených a týraných
psíkov v Novom Meste nad Váhom, ktorým prine−
sieme granule, cestoviny, deky a hračky.
Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pravidelne čistia zeleň
v okolí školy a v prírodnej lokalite Skalka. Minulý
školský rok žiaci 7. ročníka navštívili čističku odpadových vôd v
Hrádku, kde sa uskutočnila aj beseda s p. Rudolfom Čehákom.
Každoročne v apríli naša škola oslavuje Deň Zeme. V predchá−
dzajúcom školskom roku si každá trieda pod vedením triednych
učiteľov vytvorila infostánok s aktivitami pre ostatných na tému opä−
tovné využitie odpadu. Hodnotili sme aj výtvarnú súťaž, ktorej úlo−
hou pre žiakov bolo nakresliť návrh veľkoplošného obrazu na tému
odpad. V súčasnosti ho žiaci 5. ročníka tvoria na pracovnom vyučo−
vaní z plastových vrchnáčikov. Obraz vznikol podľa víťaznej výtvar−
nej predlohy žiačky 4. triedy K. Bubeníkovej.

Tento školský rok opäť v apríli oslávime Deň Zeme a pokúsime
sa vytvoriť na futbalovom ihrisku živý znak recyklácie. V tento deň
žiaci pod vedením triednych učiteľov budú objavovať a fotodoku−
mentovať v okolí školy i v našej obci čierne skládky odpadu. Deň
Zeme sa zavŕši vyhodnotením výtvarnej súťaže jednotlivých tried na
tému: „Aká je budúcnosť našej Zeme?“. Žiaci budú kresliť
na recyklovaný papier, ktorý si musia vopred vyrobiť
na pracovnom vyučovaní.
Tak ako minulý školský rok, aj tento rok, sa
postupne triedy 2. stupňa zúčastnili environmen−
tálneho vzdelávacieho kurzu na Novej Lhote, kde
sa žiaci učili o vode. Žiaci navštívili sladkovodnú
expozíciu Živá voda v Modrej, kde sa oboznámili
so životom vo vode.
Netradične sa ocitli v tuneli pod hladinou ryb−
níka v hĺbke 3,5 metra. Deti v ňom mali mož−
nosť pozorovať veľké kapry, jesetery i vyzu veľ−
kú – najväčšiu sladkovodnú rybu sveta. Počas
tohto environmentálneho kurzu žiaci zažili ak−
tívne učenie počas herných, dramatických, vý−
tvarných aktivít i vedeckej formy výučby. Pozo−
rovaním a súčasne priamym kontaktom s okoli−
tou krajinou si žiaci rozšírili svoje znalosti a prehĺbili pozitívny
vzťah k prírode.
Zelená škola, tento najväčší výchovno−vzdelávací ekoprogram
na svete, je určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré
chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora škôl,
kde žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej
školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Myšlienky Zelenej
školy sú súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu. Verí−
me, že nájdu odozvu v budúcom živote našich detí.
Mgr. Jarmila Dujková, koordinátorka environmentálnej výchovy

OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY
Vítame Vás opäť v našom okienku. Čo všetko sme od poslednej
návštevy zažili?
V decembri sme privítali medzi nami Mikuláša s jeho pomocníkmi,
ktorí deťom rozdali balíčky plné sladkostí. Vianoce sme v materskej
škole oslávili zdobením stromčeka, pečením medovníčkov, koledo−
vaním v obci a Vianočnou besiedkou pre rodičov v SD v Kočovciach.

Navštívili sme tanečné vystúpenie v Novom Meste nad Váhom pod
názvom Crazy Chichi. Taktiež sme si boli pozrieť betlehem v múzeu a
z dreva vyrezaný na námestí. Dopriali sme si aj zákusok v cukrárni.
Po prázdninách plných zážitkov a krásnych chvíľ nás čakali dar−
čeky pod stromčekom. Keďže bolo aj dostatok snehu, deti ho využili
na stavanie snehuliakov, zimné hry a bobovanie v parku.
V januári nastúpili do škôlky nové detičky, takže náš počet stúpol
na 68. V tomto mesiaci nás navštívil aj BIMBO – kúzelnícke a žonglér−
ske predstavenie pre deti. Deti sa s radosťou zapájali do vystúpenia.
Keďže sa blížil Zápis detí do 1. ročníka ZŠ, spoločne s predško−

lákmi sme navštívili prváčikov. Pani učiteľky nám spolu s deťmi uká−
zali, čo všetko sa naši kamaráti už v škole naučili.
V materskej škole sme pre rodičov predškolákov zorganizovali
stretnutie s pani učiteľkami prváčikov v základnej škole a pracovníč−
kami zo ŠCPPP, aby získali informácie o tom, čo deti v škole čaká a
ako pracovali na stimulačnom programe, ktorý u nás prebiehal.
Začiatkom februára sme mali Karneval – deti sa preobliekli za
rôzne rozprávkové postavičky a veľmi dobre sa po celý deň zabávali.
Počas jarných prázdnin bola prevádzka MŠ zatvorená z dôvodu
veľkej chorobnosti detí. Aj mnohé vystúpenia boli preložené.
V prvých dňoch mesiaca marec prebiehal Zápis detí do MŠ, na
ktorý prichádzali rodičia s novými deťmi – oboznámili sa s informácia−
mi, deťmi, prostredím. Nové detičky medzi sebou veľmi radi privítame.
Onedlho nás čaká divadelné predstavenie Na Traky, Pod hrí−
bom (spolupráca s MŠ Hrádok a Hôrka), exkurzia v knižnici v obci,
ale aj v Novom
Meste n. V., be−
seda o zdraví s
pani doktorkou
a mnohé iné
akcie, na ktoré
sa všetci veľmi
tešíme a bude−
me sa pripra−
vovať na veľko−
nočné sviatky.
Bc. Lucia
Fraňová – zá−
stupkyňa pre
MŠ
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VANDALIZMUS V OBCI
Vandalizmus..., čo vlastne toto slovo znamená? Každý z nás
určite vie, že je to niečo zlé, niečo nepríjemné. V dostupných zdro−
joch je uvedené: „Vandalizmus je svojvoľné poškodzovanie a niče−
nie verejného alebo súkromného majetku, väčšinou kvôli vlastné−
mu potešeniu alebo sebarealizácii. Pre takýto čin väčšinou chýba
nejaký jasný motív.“
Rozbité osvetlenie v oddychovej zóne na Barine v Beckovskej Vieske,
ukradnuté dve kamery... Rozbité 3 informačné tabule náučného chod−
níka v Kočovciach, vytrhané a zničené všetky označníky k náučnému
chodníku... s celkovou odhadnutou výškou škody 1.820,− eur. Aj toto
sú dôsledky vandalizmu v našej obci. Informačné tabule majú na
svedomí jednoznačne maloletí a mladiství z našej a susednej obce.
Sú to jedni z tých, čo sa po večeroch bezcieľne s kapucňami na
hlavách potĺkajú po uliciach, verejných priestranstvách a miestnych
pohostinstvách. Takýto stav pozorujeme za posledné obdobie v
našej obci.
„Mená podozrivých, ktoré som sa dozvedel od ich kamarátov a
spoluobčanov, som nahlásil vyšetrovateľke, keď som bol ako sve−
dok teraz vo februári na výsluchu. Výsledok vyšetrovania neviem,
údajne sa niektorý z dotyčných k vandalizmu priznal. Nakoľko výš−
ka škody je v tomto prípade len 338,− eur, jedná sa o priestupok, nie
trestný čin alebo prečin. Mená páchateľov, ktorí kameňmi rozbili
lampy osvetlenia na Barine, som sa ani od spoluobčanov nedozve−
del. Riešenie priestupkov mladistvých a maloletých v tomto prípade
znamená, že som sa asi zbytočne namáhal, naše zákony totiž ta−
kýchto vandalov a barbarov chránia.“ Takto sa vyjadril bývalý sta−
rosta obce na otázku, či nemá informácie z vyšetrovania, keď on
osobne v čase, keď bol ešte vo funkcii v roku 2014, oznámenie na
políciu podal.
Tu je treba pripomenúť, že maloletý páchateľ je osoba, ktorá
spáchala čin inak trestný predtým, ako dovŕšila fyzický vek 14 ro−
kov. Podľa Trestného zákona maloletá osoba nie je trestne zodpo−
vedná, z čoho vyplýva neprípustnosť trestného stíhania tejto osoby,
a teda nie je ani považovaná za páchateľa. Mladistvý páchateľ je
osoba, ktorá spáchala trestný čin po dovŕšení 14. roku života a
neprekročila fyzický vek 18 rokov. Podľa Trestného zákona je mla−

distvá osoba trestne zodpovedná, pričom sa na ňu vzťahujú osobit−
né ustanovenia o stíhaní mladistvých.
Takže ďalšie výčiny, ako posprejované tabule, dopravné značky,
čakárne autobusových zastávok, steny budov, porozbíjané vývesné
skrinky, zničené smetné nádoby, označníky protipožiarnych uzáve−
rov, turistické označníky, zdevastovaná verejná zeleň a mnohé iné
nebudú posudzované ako prečin alebo trestný čin, keď výška škody
nedosiahne určitú úroveň danú zákonom. A ak škodu spôsobí žiak,
ktorý ešte nemá 14 rokov, tak sa nedeje celkom nič. Preto, nerob−
me si nádeje, že proti vandalizmu v našej obci nám pomôže zákon.
Nie, to nečakajme. Nanajvýš bude nejaké „no, no,no,...“, ale aj to až
vtedy, keď bude páchateľ priamo prichytený pri čine, lebo neskoršie
dokazovanie, ako nám ukázala prax, je veľmi problematické. V tom−
to prípade je to skôr o svedomí a to nie o svedomí toho mladého
vandala alebo svedomí tlupy tých detí ulice, ktoré sa vo večerných
hodinách unudené potulujú po obci, ale o svedomí ich zákonných
zástupcov a o tom, ako sa k tomu postavia.
„Riešenie jednoznačne vidím v tom, že pred týmito problémami
nebudeme strkať hlavu do piesku. Vandali v obci páchajú protizá−
konnú činnosť predovšetkým v nočných hodinách a je nutné pove−
dať, že často na miestach, kde sa domnievam, že nie je možné, aby
ste takéto vyčíňanie vandalov neregistrovali. Hlavne verejnosť, Vy,
spoluobčania, preto nesmiete dať priestor vandalizmu a je nevy−
hnutné, aby ste pri potláčaní, či eliminovaní všetkých foriem vanda−
lizmu úzko spolupracovali s vedením obce a akékoľvek priestupky
bezodkladne nahlasovali. Inak sa toho nezbavíme“, povedal bývalý
starosta obce.
V týchto dňoch bolo obci doručené oznámenie vyšetrovateľa
o prerušení konania, v ktorom je uvedené, že sa nepodarilo
zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné oznámenie voči
určitej osobe.
Neviem, či si tí, ktorí sa pričinili o daný stav v našej obci, tento
príspevok prečítajú, no pýtam sa ich: „Čo ste cítili, keď ste rozbíjali
informačné tabule? Bola to radosť, pocit moci, pocit slobody, zúfal−
stvo alebo je to Váš životný štýl?“
Jana Durecová, Ing. Ján Tupý

OHNIVKÁ S MINULOSŤOU
Vždy som si myslela, že čím viac času uplynie, tým sa pa−
miatky stávajú vzácnejšie, obdivovanejšie. Ako je to dnes?
Nastal pravý opak. Národ sa kŕmi hmotárstvom a cudzími vplyv−
mi, rodáci sa hanbia za materinskú reč a deti nevedia kto sú
ich predkovia. Vyvinuli sme sa do podoby, že si
už pomaly niet čo uctiť. Prestávame byť nositeľmi
svojej vlastnej kultúry.
Rubrikou Ohnivká s minulosťou by sme radi chceli
túto skutočnosť aspoň trochu napraviť. Priblížiť
všetkým skadiaľ pochádzame. Kam budeme sme−
rovať, to už záleží na každom z nás. Našou snahou
je prebudiť hrdosť tunajších ľudí na vlastných pred−
kov. Na to čo robili a čo nám zanechali. Svoju his−
tóriu nestačí iba poznať, ale si ju treba vedieť aj
vážiť a nenechať upadnúť do zabudnutia. Chcela
by som vás všetkých poprosiť o spoluprácu a po−
moc. Ak máte k dispozícii nejaké pamätihodnosti a
historické písomnosti, aby ste sa s nimi podelili o
ich vzácnosť. Nenechajte ich na povale zapadnúť
prachom! Autentické dobové fotografie sú tiež zr−
kadlom doby a radi by sme im s patričnou úctou
našli miesto aj v obecnej kronike. A najmä vy pa−
mätníci, vás chcem osloviť. Porozprávajte nám o
sebe, vy ste tie ohnivká, ktoré potrebujeme, aby
sme sa našli.

Prostredníctvom tejto rubriky by sme spoločne bádali a skladali
čriepky minulosti.
Miluša Dobriková
Prvým príspevkom, dúfam že v sérii ďalších, je príspevok o
marhuli. S hrdosťou ju môžeme považovať za kočovskú.
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Fašiangy − Spoločenské zvyky našich predkov
Fašiangy majú pôvod v Egypte. Preniesli sa do Téb v Grécku a
počas krátkej doby prekročili Jadranské more, prišli do Ríma a od−
tiaľ postupne do takmer všetkých kútov Európy. Na tomto území boli
akýmsi spojivom medzi vážnym obdobím Vianoc a Veľkej noci. Sláv−
nosti boli kedysi neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života.
Spojené sú s prelomom zimy a jari a boli to najveselšie dni roka.

Zvyklo sa hovoriť: „Na fašengi viskaj, v posce bruch sciskaj.“
V Kočovciach sa tradícia sprievodu a pochovávania basy veľmi
neujala. Kde hľadať príčinu nezáujmu o zachovanie toho krásneho
a vlastného? Môžeme sa iba domnievať, že by to mohlo byť rôzno−
rodosťou obyvateľov, ktorí na statky kočovských zemepánov prišli
pracovať a každý si so sebou priniesol iné zvyky. Iný kraj, iný mrav,
iný zaužívaný priebeh osláv. Spoločný si však nevytvorili, aj keď o
kúsok ďalej, cez chotár, sa dedovizeň zachovala. „Chodili sme do
Kálnice. Tam sa každý rok oslavy konali. Po sprievode bola zába−
va. Veru sme sa vytancovali“, nezabúdajú pamätníci. „Pred pôstom
v pohostinstve bývali zábavy“, spomína si na mládenecké dni pán
Janko Pisklák. „Účasť bola hojná. Muzikanti nemali hudobné vzde−
lanie, ale pobavili ľudí.“ Prvý pokus o pochovávanie basy zaviedla
mladšia generácia. Aj to sa udržalo iba krátko. Zábava sa už orga−
nizovala v Spoločenskom dome pravidelne.
Organizácie zabíjačky, pochovávania basy a zábavy sa pred štyr−
mi rokmi ujal Obecný úrad. Nechýbala vyzdobená basa na márach
ani smútočný sprievod, farár, plačky a zaznelo aj neodmysliteľné

O fašiangoch sa dozvedáme z písomností už z 13. storočia. Naši
dávni predkovia sa na bujaré oslavy veľmi tešili, čo bolo ale tŕňom
v oku pre cirkev. Vtedy bývali fašiangy oveľa hlučnejšie ako dnes.
Každý sa snažil užiť si tieto krátke chvíle ako najlepšie vedel. Vese−
lil sa bohatý aj chudobný, pán aj sluha, majster aj tovariš. Každý
jedol fašiangové šišky, veselo popíjal, spieval a tancoval pri hudbe.
Naši predkovia spevom a tancom odprevádzali studené obdobie a
tešili sa na príchod teplejších dní. Voľakedy si ľudia na fašiangové
slávnosti veľmi potrpeli. Oslavovali ich hravosťou a bez spytovania
svedomia neboli žiadne pôsty. Naopak z komôr zmizlo veľa mäsa a
pitia. Na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava. Sprievod
v symbolických maskách, obchádzanie domov a tradičné pochová−
vanie basy. Priebeh slávností a zvyky v regiónoch Slovenska boli

dosť podobné, aj keď sa vyskytovali isté odlišnosti. Obdobie fašian−
gov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok cirkev−
ného pôstu a to po Popolcovú, tiež nazývanú Krivú alebo Škaredú
stredu. Pre kresťanov sa týmto dňom začína obdobie štyridsaťdňo−
vého pôstu.

Dolóres, dolóres, naučia ťa v pekle móres. Snaha o udržanie tradič−
ných zvykov sa podarila ale zdá sa, že nás všetko rýchlo omrzí.
Dňa 13.2.2015 sa uskutočnilo podobné podujatie, ale záujem o
slová a sám akt pochovávania prítomných akoby nezaujímal. Prího−
vor z príležitosti osláv fašiangov si kvôli hluku obecenstva nevypo−
čuli pri mikrofónovom zosilnení ani tí, ktorých to zaujímalo. Ako po−
hostenie sa tento krát podávala kapustnica a nechýbali ani chutné
tradičné šišky. Sami aktéri sprievodu neskrývali sklamanie po obra−
de. V tichosti si zbalili kostýmy a pýtali sa, či ozaj nie je záujem o
tradície a trochu slušnosti oceniť snahu tých, čo venovali čas na
prípravu programu.
V niektorých vidieckych lokalitách si záver fašiangov dodnes
zachováva svoju špecifickú atmosféru. Napríklad aj pochovávanie
basy zostáva stále živou a obľúbenou tradíciou. Niekde sa vykoná−
vajú i keď už v redukovanej forme obchôdzky po dedine, s maska−
mi i bez nich. Čo by sme si teda mohli z fašiangových tradícií pre−
niesť do dnešnej doby?
Môžeme si podobropriať, ako zvykli ľudia kedysi „Dajže Bože,
dobrý deň, aby vás nestihla povodeň.” „Bodaj by vám zdravie slúži−
lo a nie sucho, ale dážď pole rosilo.” „Láska a zmierlivosť, nech je
váš stály hosť.”
Dúfam, že fašiangové slávnosti sa v Kočovciach nestanú už len
spomienkou a že si budeme vedieť vážiť duchovné hodnoty. Popra−
jeme si teda aj medzi sebou dobro a svornosť nielen v rodinnom
kruhu, ale v celej spoločnosti.
Miluša Dobriková
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ČINNOSŤ KLUBU DÔCHODCOV
Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnila výročná schôdza Klubu
dôchodcov pri Obecnom úrade v Kočovciach. Za účasti 62 členov
bolo zvolené nové vedenie klubu. Výbor sa po trinásťročnom pôso−
bení a po odstúpení pani Márie Pavlíkovej z funkcie predsedníčky,
najprv Jednoty dôchodcov Slovenska, neskôr Klubu dôchodcov pri
obci Kočovce rozhodol, odovzdať príležitosť vedenia novým, mlad−
ším členom organizácie.

ako aj priestor na stretnutia a organizovanie podujatí, ktoré sa stali
peknou tradíciou.
Ako prvá akcia podporená Obecným úradom bola usporiada−
ná z príležitosti zaznamenávania osláv Medzinárodného dňa žien.
Oslavy sa zúčastnil aj novozvolený starosta obce RNDr. Jozef
Ševcech. Všetkým ženám pogratuloval k ich sviatku a slávnost−
ne odovzdal kvet úcty. Príležitostne poďakoval bývalej predsed−
níčke Klubu pani Márii Pavlíkovej za dlhoročnú prácu nielen pre
Klub dôchodcov, ale aj za prácu na kronike obce a v knižnici.
Krásnou orchideou jej vyjadril spoločnú vďačnosť. Prisľúbil aj
naďalej pomoc obce pri organizovaní akcií klubu a príspevok na
tradičný autobusový zájazd. Za klub sa pani Pavlíkovej poďako−
vala a odovzdala kyticu pani Šebeňová a vyjadrila nádej, že
pani Pavlíková sa bude aj naďalej zúčastňovať na akciách klubu
a bude pomáhať na základe získaných skúseností. Oslava po−
kračovala drobným pohostením pri družnej vrave.
Obecný úrad ponúka aj iné možnosti spolupráce s Klubom dô−
chodcov. Uverejňovanie a medializácia o činnosti a aktivite organi−
zácie, po dohode s výborom a členmi, má možnosť elektronického
informovania. Veríme, že aj touto formou sa rozšíri záujem o členstvo
a aktívny život v dôchodcovskom veku. Členské v klube je 3 eura.

Hlasovaním bola za novú predsedníčku zvolená pani Eva Šebe−
ňová a do výboru vedenia klubu menovali za Kočovce Annu Briš−
kovú a Žofiu Bystričanovú, Oľgu Lackovú a Annu Nemčekovú za
Beckovskú Viesku a Rakoľuby budú zastupovať pani Mária Kravá−
riková a Štefánia Vašíčková.
Okrem zaužívaných stretnutí v Spoločenskom dome, ktoré sa
konajú každý štvrtok o 14. hodine od Všechsvätých do Veľkej noci,
nový výbor je rozhodnutý organizovať ďalšie akcie, ktoré vyplývajú
najmä z možnosti cestovania vlakom zdarma. V medziobdobí plá−
nujú stretnutia, aspoň raz do mesiaca, v jednotlivých častiach obce.

„V budúcnosti si predstavujem väčšie zapojenie dôchodcov z
Rakoľúb“, vyjadrila svoje prianie pani Šebeňová, na základe dote−
rajšieho slabšieho záujmu o činnosť klubu v obci.
Nové vedenie obce prisľúbilo aj naďalej podporu dôchodcom,

Podľa slov novej predsedníčky klubu sa už uskutočnili poznáva−
cie a zaujímavé výlety na ktorých sa zúčastnili občania obce. Na−
štartovala sa nová aktivita, ale zúčastnil sa jej malý počet členov.
Čo sa týka ďalších podujatí a zúčastňovania sa členov klubu na
nich, pani Šebeňová vyzýva dôchodcov. „Začiatkom apríla bude v
Rakoľuboch na križovatke, ako každoročne, slávnosť kladenia ven−
cov padlým rumunským vojakom, za účasti rumunského veľvyslan−
ca. Prosím, zúčastnime sa v hojnom počte. Pri tejto príležitosti sa
môžeme dohodnúť na trase aprílového výletu. Na aprílovom stret−
nutí v Beckovskej Vieske si dohodneme výlet v máji. Výbor nechce
organizovať všetky akcie podľa seba, privítame námety od všetkých
členov klubu.
Odporúčam dôchodcom, ktorí váhajú so vstupom do klubu, aby
sa s nami zúčastnili na výletoch vlakom alebo spoločných posede−
niach v jednotlivých častiach obce.
Účasť na všetkých akciách je dobrovoľná, nemáme prezenčné
listiny okrem potreby zúčtovania finančných nákladov z pokladne.
Ide nám o to, aby sme prerušili určitý zabehaný stereotyp života a
občas si išli pozrieť niečo zaujímavé so známymi z obce.“
Miluša Dobriková
Informácie poskytla Eva Šebeňová
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MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI
V sobotu 6. decembra obec zorganizovala pre našich naj−
menších občanov stretnutie s Mikulášom.
Od poobedia prichádzali deti spolu s rodičmi do spoločen−
ského domu. Po privítaní dostali farbičky a farebné lístočky − po−
zdravy. Menšie deti s pomocou rodičov, väčšie už samostatne
nakreslili, aký darček by si želali dostať od Ježiška. Potom všetci
netrpezlivo očakávali Mikuláša. Ten sa netradične objavil pred
spoločenským domom v spoločnosti anjela i čerta a vozíkom
plným balíčkov. Na nádvorí sa mu deti predstavili, zaspievali i
zarecitovali. Odovzdali Mikulášovi svoje prianie pre Ježiška, kto−
rý ich zavesil na vysvietený stromček a každému odovzdal balí−
ček sladkostí.
Pred rozlúčkou rozsvietil obecný stromček a zaželal všetkým
pekné prežitie vianočných sviatkov.
Mgr. Daniela Ondreičková

www.kocovce.sk

11.

TROJKRÁĹOVÝ VÝSTUP
Už tradične sa v našej obci v prvú januárovú sobotu organizoval
turistický výlet. Trojkráľová výprava mala namierené na Izbu a Pan−
skú Javorinu. Večer pred akciou začal padať mrznúci dážď a na
cestách sa vytvorila poľadovica. S obavami sme očakávali ďalší
vývoj počasia, no zároveň sme si uvedomovali, že vyššie by mohlo
byť viac snehu ako ľadu.

V nasledujúce ráno 3. januára sme sa autami dopravili do Kálni−
ce. Poľadovica nám nedovolila vyviezť sa až po rampu, ale autá
sme odstavili už na rázcestí za lyžiarskym vlekom. Odtiaľ sa 52
účastníkov dalo na pochod. Spočiatku bola cesta dosť zľadovatela.
S pribúdajúcou nadmorskou výškou pribúdal na ceste sneh. Stretli
sme sa viaceré generácie, malé deti i dôchodcovia. Najmladší člen,
ročný Adamko, spokojne podriemkaval v nosiči na otcovom chrbte.
Počasie nám prialo, dokonca začalo vykúkať aj slniečko, pod noha−
mi nám vŕzgal sneh...

Asi po dvoch hodinách sme prišli do základného tábora, na útul−
ňu Izbu. Odtiaľ sme mohli obdivovať krásny výhľad na Považský
Inovec, no najmä druhú stranu nášho Sohoňa. Pred chatkou sme
rozložili oheň na opekanie, vo vnútri sa varilo voňavé hriate s me−
dom. Po krátkom odpočinku sme sa asi 15−členná skupina začali
vystupovať na vrch Panská Javorina.
Ku veži s rohľadňou sme sa dostali asi o hodinu. Po zľadovate−
ných schodíkoch sme opatrne vyšli hore, odtiaľ sa nám naskytol
nádherný výhľad. Videli sme Topoľčany, Trenčianske Jastrabie,
Jaslovské Bohunice, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Na Izbu
sme sa vrátili po 15−tej hodine a začali sme sa zberať domov. Cesta
späť nám ubehla pomerne rýchlo. Keď sme prišli k autám už sa
začínalo stmievať.
Po vianočných sviatkoch to bola príjemná zmena na čerstvom
vzduchu. Tešíme sa o rok.
Mgr. Daniela Ondreičková
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Pozvanie na stretnutie
„Viesok na Slovensku“
Stretnutie „Viesok na Slovensku“ bude v tomto roku 20. júna v
Považanoch. Z tejto akcie sa stala krásna tradícia, ktoré si našla
svoje miesto nielen v našom pracovnom kalendári,ale aj vo va−
šich srdciach. Minulý rok sa stretnutia zúčastnilo 14 obcí, tento
rok pribudla Domaniža, ktorá sa niekoľko krát Viesok zúčastnila
neoficiálne.

Organizačný maratón Kočovce úspešne absolvovali vlani.
Takto hodnotili naše „Viesky“ starostovia združenia „Viesok na
Slovensku“, ktorí sa stretli na pracovnom stretnutí 26. a 27. mar−
ca 2015 v Považanoch. Starostka obce Mgr. Eva Ninisová pred−
stavila zúčastneným svoju obec, priestory na športové aktivity.
Súťažiť sa bude v minifutbale, nohejbale, stolnom tenise, love
rýb, tenise a varení gulášu. Na spestrenie dňa pripravujú aj drobné
súťaže, ktoré sú zatiaľ tajomstvom. Do všetkých športových súťa−
ží a kultúrneho programu sa môžete zapojiť aj vy, vážení obča−
nia, stačí sa prihlásiť na t. č. 032/7461224 na obecnom úrade.

číslo 1 − apríl 2015

Turistické vychádzky „Viešťanských tulákov“
pokračujú aj v novom roku. Po výstupe na útulňu Izba sme si
urobili v zimnom období aj vychádzku na salaš za Rakoľubami.
Cestou za Štvrťami sme sa cez lávku dostali pod Sohoň a odtiaľ
pohodovým tempom (ktorému som takmer stačila) ku kálnickému
lyžiarskemu vleku. Prešli sme krížom cez obec na protiľahlú stranu.
A od vinohradu sme sa spustili priamo k salašu. Príjemná vychádz−
ka, dobré počasie, výborná partia, čo viac treba na pekný deň...?

Druhý krásny výlet sme absolvovali na prelome mesiacov január
– február. Jožko, ako hlavný organizátor, zaistil ubytovanie v prí−
jemnej domácnosti Kokyovcov v Novej Lesnej. Priamo pod Hre−
bienkom, kde sa konala medzinárodná súťaž vo vyrezávaní ľado−
vých sôch. Nasadli sme do vlaku a natlačení v jednom kupé sme
nostalgicky spomínali na školské výlety. A v takomto duchu sa nies−
li aj ostatné dni, ibaže hlavnou témou neboli „veľké problémy štu−
dentov“, ale práca, deti, starosti, choroby... No, čas nezastavíš.

Ľadové sochy na Hrebienku boli krásne, majstrom z pod rúk
vychádzali úžasné diela. Jednou témou súťaže bol medveď, dru−
hou prezentácia svojej krajiny a bolo na čo pozerať. Súťažiaci boli
nielen z tradičných severských krajín, ale aj z Malajzie, Japonska,
Veľkej Británie. Mrazivý opar, ktorý trocha narúšal pohodu, sa po−
poludní rozplynul a Vysoké Tatry sa nám ukázali v plnej kráse.
Popoludnie sme vyplnili krátkou vychádzkou na Reinerovu chatu.
V piatok, keď sme vyrazili dobyť Tatry, bola snehová kalamita.
Diaľnica bola neprejazdná a aj hory nás privítali záplavou nového
snehu. Veľké vločky zasypávali cesty i chodníky – skrátka idylka.
Hlavné cesty v dedine mali odhrnuté. Popoludní miestni obyvatelia,
ako prichádzali z práce, povyťahovali lopaty a odpratávali sneh. Nie
5 – 10 cm vrstvu, ale polmetrové kopy. A nielen z chodníkov, ale celé
ulice i príjazdové cesty k bytom. Pre nás je sneh romantika, pre nich
tvrdá realita. Je to daň za život v turisticky atraktívnom regióne.
Už dávno som nebola v Tatrách v zime, preto som bola zvedavá,
ako sa zmenili. Aj keď sme stretali všade veľa turistov, dýchal na mňa
zovšadiaľ pokoj, pohoda, cítila som silu prírody, ktorá ticho odpočívala
pod snehovou perinou. A keď slnko „nasvietilo“ vrcholky štítov, zážitok
bol dokonalý. Vďaka Ti, príroda, za pekné dni!
Viera Jánošíková
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ŠIKOVNÉ RUKY NAŠICH DIEVČAT A ŽIEN
V predvianočnom čase komisia kultúry usporiadala výstavu prác
s adventnou a vianočnou tématikou, aby sme pred príchodom sviat−
kov priniesli vianočnú náladu do domácnosti. Veď práve pred Via−
nocami, v adventnom čase, ľudia hľadajú pokoj a pohodu po hek−
tickom roku, aby v kruhu blízkych prežili najkrajšie sviatky roka.

materiálov, šité hračky, rôzne dekorácie ukázala Janka Širková. Ruč−
né práce vystavila aj p. Marta Brezányová. Radka Smetanová doma
vyrába mydielka, šije šaty, zaujímavé boli aj ručne maľované vianoč−
né ozdoby. Zručnosť a fantáziu ukázala aj Zuzka Vernerová, ktorá sa
prezentovala krásnou bižutériou. Veľkým lákadlom, hlavne pre deti,
boli medovníčky od Zuzky Bartošovej, ktoré lahodili nielen oku, ale i
detským jazýčkom. Danka Pavlíková zas ponúkala zdobené kvetiná−
če, maľované tričká a šály, vence zo sušených kvetov a listov.
Svojim sladkým umením sa prezentovala p. Kováčiková. Jej pro−
fesionálne zdobené perníčky boli malými umeleckými dielami. Náv−
števníci výstavy si mohli pozrieť aj jej fotografie tort, ktoré svojim
prevedením vyrážali dych.
Na výstavu prispeli aj klienti zo Zariadenia opatrovateľskej služby,
ktorí sa pod vedením p. Mgr. Pekyovej venujú aj ručným prácam.

Advent začína 4 týždne pred Vianocami a jeho začiatky slávenia
siaha až do 4. storočia. Ľudová kultúra mu pripisuje magický cha−
rakter, kedy nadprirodzené sily mohli ovplyvniť budúcnosť. Moder−
ným symbolom adventu sa stal adventný veniec ozdobený 4 svie−
cami (symbolizujú 4 adventné nedele).
29.− 30.11.2014 sa náš SD v Kočovciach roztrblietal vo vianoč−
nom duchu. Vence, sviečky, vianočné ozdoby žiarili v svetle lámp,
perníčky rozvoniavali po celej sále. Naše slečny a ženy ukázali, čo
ich šikovné ruky dokážu vytvoriť. Hlavným cieľom tejto výstavy bolo
ukázať, že aj v dnešnej pretechnizovanej dobe sa veľa ľudí venuje
ručným a domácim prácam, aby si nielen vyplnili čas, ale svojim
výrobkom potešili srdcia druhých.
Bohatú kolekciu vianočných dekorácii priniesli Lenka Záhumen−
ská, Mária Pekyová a Lenka Miháliková, úžitkové a ozdobné pred−
mety zdobené servítkovou technikou a rôzne vianočné dekorácie
vystavovali Katka Dovinová a Monika Ondreičková. Venčeky zo živých

V slávnostnej atmosfére si návštevníci prezreli výstavu, niektorí
sa zastavili aj v nedeľu. Domov si odniesli vianočnú náladu, ale aj
venčeky na posvätenie a malú pozornosť pre svojich blízkych pod
stromček, aby potešili ich srdcia.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi výrobkami na toto podu−
jatie a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.
Viera Jánošíková

Rozpis zápasov 7.liga dospeli JUH, jarná časť

Rozpis zápasov 7.liga dorast JUH, jarná časť

Kolo.
16.
17.

Kočovce
Lúka

Turá Lúka
Kočovce

2:1
0:1
1:0

18.

Kočovce

Stará Turá B

19.
20.

Hrašné
Kočovce

Kočovce
Bzince p/J.

0:2
05.04.2015 − 15.30 h

21.

Kočovce

Vrbovce

12.04.2015 − 15.30 h

22.
23.

Kálnica
Kočovce

Kočovce
Brestovec

19.04.2015 − 16.00 h
26.04.2015 − 16.00 h

24.

Polianka

Kočovce

03.05.2015 − 16.30 h

25.
26.

Kočovce
Krajné

Potvorice
Kočovce

10.05.2015 − 16.30 h
17.05.2015 − 17.00 h

27.

Kočovce

Tr. Bohuslavice

24.05.2015 − 17.00 h

28. Nová Ves n/V.
29.
Kočovce

Kočovce
Považany

31.05.2015 − 17.00 h
07.06.2015 − 17.00 h

30.

Kočovce

14.06.2015 − 17.00 h

Hrádok

Kolo.
2.
Kočovce
3.
Podolie
4.
Kočovce
5.
Bzince p/J.
6.
Kočovce
7. ZDD Brezová
8.
Kočovce
9.
ZDD Hrašné
10.
Kočovce
11. ZDD H. Streda
12.
Kočovce
13.
Kočovce
14.
Kočovce

ZDD Hrašne
Kočovce
ZDD H. Streda
Kočovce
Voľno
Kočovce
ZDD Brezova
Kočovce
Podolie
Kočovce
Bzince p/J.
Voľno
Voľno

1:1
3:2
04.04.2015 − 15.30 h
12.04.2015 − 13.00 h
19.04.2015
25.04.2015 − 14.00 h
02.05.2015 − 16.30 h
10.05.2015 − 14.00 h
16.05.2015 − 17.00 h
24.05.2015 − 14.30 h
30.05.2015 − 17.00 h
07.06.2015
14.06.2015

Mužstvo dorastu odohrá domace zápasy v sobotu.
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RAKOVSKÉHO MARHUĽA
Staré odrody ovocných stromov sa niekoľko desaťročí pestovali v
našich záhradách, boli obľúbené, mali typické chuťové vlastnosti,
boli prispôsobené pre naše pôdno−klimatické podmienky, odolnej−
šie proti chorobám, no dnes ich v škôlkach bežne nedostaneme.
Tak to je aj s marhuľou, ktorú tu v Kočovciach vypestoval pán Gejza
Rakovský (1845 − 1911), o ktorom vieme, že jeho záľubou bolo aj
ovocinárstvo a šľachtiteľstvo.
Ja som sa po dlhšom pátraní dostal k sadeniciam Rakovského
marhule. Bolo mojou túžbou dostať späť do Kočoviec to, čo sa tu
počas aktívneho života Gejzu Rakovského zrodilo. Od malička som
o nej počúval, ale v tých časoch som to bral asi tak „marhuľa ako
marhuľa, čo je na nej také zvláštne“.
Keď sme v Kočovciach pripravovali ob−
sah tabúľ náučného chodníka, dostalo
sa mi do ruky veľa zaujímavých histo−
rických materiálov. Okrem iného aj in−
formácie o koncepciách nielen parko−
vej výsadby okolo kaštieľa, ale aj o vi−
niciach a rozsiahlych ovocných sadoch.
Na tých miestach, kde kedysi rástli vy−
šľachtené marhule, máme teraz posta−
vené rodinné domy.
Pred cca 50−timi rokmi založil vtedaj−
ší riaditeľ Základnej deväťročnej školy v
Kočovciach pán Štefan Vydarený v škol−
skom areáli ovocný sad, ktorého jednu
sekciu tvorili aj marhule. Čas urobil svoje
a stromy postupne vyhynuli. Možno bola
medzi nimi i Rakovského marhuľa, kto−
rá sa postupne vytratila aj z našich ko−
čovských záhrad. Mne sa na jeseň v roku 2013 podarilo sad v areáli
školy zrevitalizovať, lepšie povedané, založiť nový. Teraz sa v sade
nachádza100 ks mladých stromčekov, spolu 6 odrôd. Sú to odrody
rôznorodé, skoré i neskoršie, ktoré by logicky mali v marhuľovej se−
zóne dozrievať postupne. O pár rokov naša snaha prinesie prvé ovo−
cie. Potom uvidíme, čo mi vlastne vo Veselom pri Piešťanoch predali.
Mňa zaujíma hlavne porovnanie kvality Rakovského marhule s tými
ostatnými, novými odrodami. Budeme ich mať pred očami práve na
tom mieste, kde pán Rakovský robil s nimi prvé pokusy. A budú ich
mať pred očami hlavne naše deti, deti Zelenej školy. Budeme ich mať
pred očami my, ktorým by na zachovaní národného dedičstva, ale aj
na zachovaní úcty k tým ľuďom, ktorí pre našu obec niečo pozitívne
spravili, malo záležať.
Začiatok rodivosti je pri marhuliach rozličný podľa kultivarov. S
hospodársky významnou rodivosťou sa počíta až od 4. – 5. roku po
vysadení, čo je v našom prípade odteraz cca o 3 roky. Verím, že ak
sa budeme o naše stromčeky dobre starať, odvďačia sa nám. Prvé
kroky k tomu sme urobili. Mne sa v súčasnosti nejedná o extrémne
výnosy. Vieme, že k tomu, aby nám stromy zarodili, potrebujú byť
opelené. Marhule sú samoopelivé, niektoré odrody sú však čiastoč−
ne samoopelivé a preto je vhodné, aby mali vo svojom okolí svojich
opeľovačov napr. v podobe inej odrody, kvitnúcej v tom istom čase.
Preto som navrhol zmiešaný sad s viacerými odrodami a myslím,
že aj tých pár mojich včelích rodín, ktoré sa nachádzajú cca 200 m
od sadu, k opeleniu stromčekov prispeje. Zvlášť preto, že napr.
Rakovského marhuľa je typická aj tým, že kvitnutie kvetov a teda aj
dozrievanie plodov je postupné. To má svoje výhody aj pri pôsobe−
ní jarných mrazíkov.
Keď som chcel vedieť o našej marhuli viac, začal som sprvu
pátrať medzi spoluobčanmi, ale zvlášť na internete. Jednou z infor−
mácií, ktorá sa zhodovala s tými, ktoré hovorili naši pamätníci bola
táto: “Tato odrůda měla před 40 lety u mne obrovský úspěch.
Samozřejmě, ta doba je pryč, mám posledního roubovaného po−
tomka. Jo, kdyby tak byly pořádné rouby.(Ty meruňky byly jak
tenisáky a chuť? To se dnes nevidí.”
Postupne som sa dostal k fundovaným informáciám. Charakte−
ristiku Rakovského marhule mi poskytli výskumní pracovníci z Vý−
skumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (VÚRV Piešťany),
konkrétne pani docentka Ing. Benedíková, PhD., vedúca Génovej
banky SR, kurátorka marhúľ. V podstate sa charakteristika nelíši od

tých textov, ktoré už dávno niekto poopisoval a zverejnil na interne−
te. Z poskytnutého textu vyberám:
„Marhuľa Rakovská pochádza z obce Kočovce, kde vznikla
ako náhodný semenáč, do pestovania ju zaviedol Gejza Rakov−
ský. Synonyum: Abricot Rakovszky....”
“V minulosti sa táto odroda spolu s Maďarskou pestovala
najviac, v súčasnosti ju radíme už len do kolekcie historic−
kých odrôd ...”
“V kolekcii genetických zdrojov marhúľ ju máme zaradenú a
pestujeme ju v Piešťanoch na NPPC−VURV. V historických po−
mológiách sa nachádza jej popis.”
Z charakteristiky Rakovského mar−
hule vyplýva, že jej plody sú stredne
veľké až veľké, kužeľovité, niektoré až
hrotité. Súmernosť plodu je porušená
slabším vyvinutím jednej polovice. Cit−
rónová až oranžovožltá šupka je stred−
ne hrubá, hladká, pokrytá chĺpkami a
temenná časť je zelenkastá. Krycia far−
ba je červená, na oslnenej strane až
fialovočervená. Dužina je oranžovožl−
tá, dosť pevná, šťavnatá, s obsahom
hrubšej vlákniny. Má výrazne aroma−
tickú chuť. Ovocie dozrieva v druhej po−
lovici marhuľovej sezóny, plody má vý−
bornej chuti, vhodné na priemyselné
spracovanie (zaváranie, ale i výrobu
destilátu). Odporúča sa na pestovanie
aj v okrajových marhuliarskych oblas−
tiach.
Je to tak, ... z počutia, ale aj z vlastnej skúsenosti z detstva viem,
že naša marhuľa bola odolná voči mrazom, dobre išla od kôstky,
plod dozrieval nerovnomerne, hroty vyzrievali neskôr, čo sa v sú−
časnosti považuje za hlavný nedostatok. Ovocie na strome dozrie−
valo postupne, čo považujem za pozitívnu vlastnosť, pretože v lete
bolo dostatočne dlho k dispozícii čerstvé na rozdiel od iných odrôd,
kedy nám všetko, čo je na strome, dozreje skoro v ten istý deň a
vtedy treba konať, rýchlo oberať a ihneď spracovať. Vy, čo vlastníte
aspoň jeden marhuľový strom, viete, o čom hovorím.
Z pomerne obsiahleho textu, ktorý som z VÚVR získal, ma zau−
jala okrem iného aj skutočnosť, že naša marhuľa bola vyšľachtená
z náhodného semenáča. V pestovateľskej praxi to znamená, že
pravdepodobne v Kočovciach niekto, napr. jeden z mnohých hostí
rakovského panstva, odhodil kôstku z neznámej marhule a vyrástol
z toho stromček, ktorý si všimol sám pán Gejza Rakovský, alebo si
on osobne kôstku odložil z dovezeného ovocia, ktoré nikdy nechý−
balo na bohatom stole rodiny. Čo nasledovalo ďalej, je už jasné.
Aj všeobecne známe odrody hrušiek ako zimná odroda Lucaso−
va, alebo maslovka Williamsova, prípadne jabloň Jonathan, ktoré
určite mnohí poznáte, ale i marhuľa Sabinovská a mnohé ďalšie,
boli tiež vypestované a vyšľachtené z náhodných semenáčov. Tak−
že ani v našom prípade sa nejednalo o náhodu, ale cieľavedomé
šľachtenie.
V súlade s cieľmi a potrebami Národného programu zhromažďo−
vania, uchovávania a využívania genetických zdrojov v SR, zabez−
pečuje Génová banka Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Pieš−
ťanoch dlhodobé uchovávanie genofondov rastlín pre potreby bu−
dúcich generácií a využitie v súčasnom šľachtení a výskume. Okrem
uchovávania semenných zdrojov v laboratórnych podmienkach
spadajú pod ochranu a uchovávanie genetického dedičstva aj ve−
getatívne rozmnožované druhy v poľných kolekciách (repozitóriá) a
v sadoch (staré domáce odrody), ktoré sa rozprestierajú na ploche
125 ha. Do Národného programu je zapojených 23 pracovísk, z
ktorých sa asi 10 zaoberá záhradníckou činnosťou. Marhuliam sa
na Slovensku venuje a s génovou bankou úzko spolupracuje VŠS
Veselé pri Piešťanoch, odkiaľ máme v našom sade zakúpených 10
ks Rakovského marhule.
Záverom: Zachovajme genofond starých krajových odrôd ovoc−
ných stromov. Ako? Stačí, keď sa vo vašich záhradách opäť objaví
Rakovského marhuľa.
Ing. Ján Tupý
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Zmeny v obecnej knižnici

Slovo na obohatenie
Veľkú noc charakterizuje tiež ako vianoce mnoho ľudových
zvykov a tradícii (nehýbať zemou na Veľký piatok, posvätenie
typicky veľkonočných jedál na veľkonočnú vigíliu, šibačka a ob−
lievačka na veľkonočný pondelok a mnohé ďalšie). Ich veľkole−
posť a pôvab však prekrýva a zatieňuje krása a vôňa prebúdza−
júcej sa prírody. Všetko naberá novú chuť žiť. Príroda – dielo
múdrosti a lásky Stvoriteľa nám ponúka prebudenie sa z hľada−
nia šťastia len v pozemskej rovine a obracia náš pohľad na toho,
ktorého On poslal, svojho Syna, v ktorom prejavil nesmierny zá−
ujem o každého jedného človeka, o jeho život, o jeho osudy.
Nech sa v tohtoročných veľkonočných sviatkoch (Ježiš Kristus
mal čas byť s nami a trpieť s nami a pre nás) neutopíme v staros−
tiach, ale nech sú ako pre našich predkov zdrojom nášho vše−
stranného obohatenia. Máme telo, ale aj dušu. Nech získame
novú chuť žiť, žiť večne.
ThLic. Ing. Mgr. Dušan Nemec, správca farnosti

Október − mesiac úcty k starším
Deň 28. október bol v našej obci venovaný našim seniorom.
Po krátkom privítaní a úvodných slovách im za ich lásku a obeta−
vosť prišli poďakovať svojim milým vystúpením deti z materskej a
základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek.
Zvlášť boli pozvaní a privítaní naši 62−roční občania, vstupujú−
ci do dôchodkového veku. Zároveň boli pozvaní do Klubu dô−
chodcov, ktorý pôsobí pri obecnom zastupiteľstve.
Po kultúrnom programe a občerstvení sa o zábavu postaral
pán Sloboda so svojou harmonikou. Panovala dobrá nálada,
spievali sa piesne známe i na želanie. Niektorí sa stretli po dlh−
šej dobe a tak si zaspomínali na staré časy i spoločné zážitky.
Mgr. Daniela Ondreičková

Nový rok nám priniesol niekoľko zmien. K 31. decembru 2014
skončila s prácou knihovníčky pani Pavlíková, ktorá ju viedla od
r. 2003. Od 1. 1. 2015 som bola poverená vedením knižnice.
Knižnica je otvorená každý utorok od 10,30 hod. do 17,00 hod..
V knižnici je evidovaných 8675 zväzkov. Z toho je 1623 ks
odborná literatúra, 492 ks odborná literatúra pre deti, beletria
tvorí 4279 kusov a detská a mládežnícka literatúra 2281 kusov.
Je to pomerne veľký knižný fond so širokou škálou titulov. Ale...
Pri predbežnej prehliadke kníh som našla diela, ktoré nikto z
návštevníkov nečítal, odkedy boli zakúpené, nachádzajú sa tam
aj duplicitné zväzky, mnohé sú zničené používaním, iné zasa
neaktuálne.
So zmenou doby, rozvojom spoločnosti aj kniha mení svoju
hodnotu, podlieha móde. Deťom sa nechce čítať siahodlhé texty,
viac ich v knihe upúta farebný obrázok a málo slov. O Verneovky
a STOPY nikto nezavadil už niekoľko rokov, príchodom „stýlo−
viek“ sa zmenil vkus čitateľov. V kurze sú oddychové romány z
dnešnej doby a krásne historické romány sa požičiavajú menej.
Aj preto, že ich máme prečítané možno niekoľko krát. Taká je
skutočnosť. Nechcem sa tým nikoho dotknúť, jednoducho sa menej
číta, pretože je všetko na nete, informácie sú pre mládež dostup−
nejšie, v televízii máme na výber z toľkých kanálov, že nevieme,
čo si večer vybrať.
Tento rok plánujeme urobiť v knižnici veľkú inventarizáciu kniž−
ného fondu, vyradiť knihy, ktoré nie sú pre návštevníkov zaují−
mavé, aby sa urobil priestor pre ďalšie nové knihy, o ktoré by
mali čitatelia väčší záujem. A tým by sme, aspoň dúfam, trochu
odpútali, hlavne deti a mládež, od počítača a tabletu.
Priestor knižnice tiež vyžaduje modernizáciu a rekonštrukciu.
Obec bude hľadať prostriedky a možnosti na realizáciu týchto
plánov, pretože pre tento rok neboli na tento účel v rozpočte
vyčlenené finančné prostriedky. Knižnica by mala byť súčasťou
kultúrneho vyžitia v obci. Atraktívne, zaujímavejšie a dôstojnej−
šie prostredie bude poskytovať širšie možnosti využitia.
Viera Jánošíková

Výsledky hlasovania v referende
Dňa 7. februára 2015 sa konalo referendum „o rodine“ a občania odpovedali
na nasledovné otázky:
1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolu−
žitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesú−
hlasia s obsahom vyučovania?“
Prinášame Vám výsledky hlasovania v referende v našej obci.
Účasť na hlasovaní podľa okrskov
Okrsky
Počet zapísaných v zozname
Kočovce
418
Beck. Vieska 467
Rakoľuby
326
1211
Hlasovanie pri
Číslo otázky
1
2
3

účasť
80
104
95
279

15.

počet platných HL
80
103
94
277

jednotlivých otázkach celkove za obec
áno
nie
256
21
256
19
252
23
Viera Jánošíková
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VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2014
Spôsob ako žijeme naše dni, je spôsob akým žijeme naše živo−
ty. Keď prehovoria stolnotenisová raketa a loptička a pridáme k
tomu plné športové nasadenie, chuť hrať, zmerať si sily so športový−
mi priateľmi, jednoznačne hovoríme aj o turnaji v Kočovciach, ktorý
sa už tradične uskutočňuje na sklonku roka. Komisia kultúry a špor−
tu pri Obecnom úrade usporiadala v dňoch 27. a 28.12.2014 ôsmy
ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise o majstra Kočoviec.
Ako po uplynulé roky tak aj teraz sa športového podujatia zúčastnili

aj skorej narodených účastníkov, ktorí športovanie a pohyb považu−
jú za príjemnú činnosť a príležitosť urobiť niečo pre zdravší život.
Miluša Dobriková

Stolnotenisový turnaj mikroregiónu

nielen domáci hráči, ale aj hostia, ktorých oslovila dobrá organizá−
cia turnaja a priateľská atmosféra počas dvoch dní zápolenia. V
Spoločenskom dome sa 27.12.2014 o ôsmej hodine uskutočnilo
žrebovanie a do súťaže sa prihlásilo dvadsať hráčov. Turnaj mal od
začiatku vysokú úroveň hry a taktiež aj návštevníci patrične po−
vzbudzovali. Férovú rivalitu hráčov a priateľstvo priaznivcov stolno−
tenisového športu umocňovala sviatočná atmosféra. Pre súťažia−
cich ako aj pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie.
Do finálovej osmičky sa prebojovali: Quan Nguyen, Ján Kročitý,
Marek Kročitý, Ján Vaško, Roman Uhrin, Patrik Madara, Pavol Šutov−
ský a Vladimír Kramárik. Že sa neoplatí kalkulovať a spoliehať sa na
náhodu pri kaž−
doročnom zvyšo−
vaní úrovne hry
na tomto turnaji
sa presvedčil aj
Ján Dvoran, kto−
rý minulý rok ob−
sadil
druhé
miesto v poradí.
Vynechané zápa−
sy ho vyradili z
druhého dňa sú−
ťaže.
V celkovom
umiestnení prvé miesto obsadil Quan Nguyen, nasledoval ho Ján
Kročitý. Trojicu uzavrel Marek Kročitý. Pohár a titul Majstra Kočo−
viec ročníka 2014 si prevzal Ján Kročitý.
Všetci súťažiaci boli odmenený vecnými cenami. Po sviatočnom
obede a pohostení si v rebríčku najvyššie nasadení súťažiaci na
záver zahrali priateľský zápas.
Skupina žien si zašportovala 31.12.2014 a stretnutie splnilo účel.
Turnaja sa zúčastnili Denisa a Monika Ondreičkové, Jana Kročitá a
Viera Jánošíková.
Dúfame, že na budúci rok si aj ženy zahrajú súťažne a že sa
budeme tešiť z narastania záujmu a priazne nových, mladých, ale

Tradičný stolnotenisový turnaj v Hrádku sa konal 21.februára
2015. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev nášho mikroregiónu. Kočovce
reprezentovali Ján Vaško, Roman Uhrín a Tomáš Vaško. Na po−
slednú chvíľu zložené družstvo nestíhalo na kvalitu hráčov z iných
obcí, a hoci skončili na šiestom mieste, celkovú úroveň turnaja vy−
soko hodnotili.
Možnosť trénovať stolný tenis v Kočovciach majú záujemcovia
celoročne. Niektorí to aj využívajú, hlavne počas zimných mesia−
cov. Kľúče od spoločenského domu požičiava p. Mgr. Ondreičková
(tel. 0911733322).
Možno by stálo za to, aby sa „pingpongári“ zaktivizovali, oslovili
aj iné obce a vytvorili si malú medziobecnú ligu, aby zvyšovali svo−
ju hráčsku úroveň. A potom by sme mohli pokukovať aj po vyšších
priečkach.
Viera Jánošíková
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