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Všade znie ozvena vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,
prišiel čas obrátiť aj list v kalendári.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
zaslúžený oddych a načerpanie nových síl
na pokojný vstup do roku 2016 želajú
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci Obce Kočovce

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
V nasledujúcich riadkoch Vám poskytnem infor−
mácie týkajúce sa najmä investičných aktivít v našej
obci v 2. polroku tohto roka.
V minulom čísle Informátora som uviedol, že sa
začala realizácia stavby „Kočovce – rozšírenie ka−
nalizácie DN 300 ČS – lokalita pri štadióne“. V sú−
časnosti môžem konštatovať, že stavba z pohľadu
obce je realizačne ukončená, v skúšobnej prevádz−
ke a každý sa v danej lokalite môže pripojiť na obec−
nú kanalizáciu. Nasledovať bude kolaudácia pred−
metnej stavby prostredníctvom odboru starostlivosti
o životné prostredie v Novom Meste nad Váhom a
hľadanie finančných zdrojov na budúcu terénnu
úpravu tejto komunikácie s prípadným vytvorením
parkoviska pri miestnom štadióne. Riešenie postup−
nej rekonštrukcie našej ZŠ je v štádiu prípravy ve−
rejného obstarávania v zmysle príslušnej legislatí−
vy, súvisiacej s výzvou k možnosti čerpaniu finanč−
ných prostriedkov.
V Kočovciach sme ukončili premiestnenie súso−
šia sv. Trojice, spojené s komplexnými reštaurátor−
skými prácami tohto diela. Ak si niekto myslí, že táto
akcia bola jednoduchá, veľmi sa mýli. Pôvodne bolo
naplánované ju ponechať a zastabilizovať na pô−
vodnom mieste. Po diskusiách so správcom farnos−
ti, p. Jankom Hubinským v úlohe výtvarníka a vlast−
níkmi rodinného domu v blízkosti súsošia rodinou
Motolovcov, došlo k dohode o premiestnení do are−
álu v okolí obecného úradu. Hlavným dôvodom bolo
nájsť dôstojnejšie miesto, ktoré si táto „pamiatka
obce“ z roku 1818 zaslúži, napriek rizikám, ktoré
boli spojené s technickým zabezpečením prepravy.
Veľmi ma teší pochvala, ktorú často počúvam. Fi−
nancovanie akcie je doteraz zabezpečené Farským
úradom v Novej Vsi n. V. vo výške 2000,00 eur,
ktoré boli formou dotácie Obce Kočovce poskytnuté
na tento účel. Chcem úprimne poďakovať p. farárovi
farnosti Nová Ves nad Váhom, Mgr. Ing. Dušanovi
Nemcovi, J. Hubinskému a ďalším za pochopenie a
(pokračovanie na strane 2)
spoluprácu.
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Koncom augusta a začiatkom septembra sa uskutočnili rekon−
štrukčné práce dočasnej úpravy miestnych komunikácií v lokalite
Barina a cesty smerom k cintorínu v Rakoľuboch, vzhľadom na ich
havarijný stav. Celkové náklady predstavujú sumu 17.944,18 eur.
Prácu vykonala firma ZEMPRES s.r.o., Piešťany. Obec zároveň po−
skytla občanom v lokalite Barina stavebnú drť, vhodnú na dočasnú
úpravu vjazdov do dvorov rodinných domov.
V Spoločenskom klube v Beckovskej Vieske sme sa rozhodli
vykonať stavebné úpravy, ktoré sa týkajú stropu s osadením sadro−
kartónu s novými svietidlami a tiež úpravy podlahy a to položením
novej dlažby. Náklady potrebné na tieto práce sú zmluvne dohod−
nuté vo výške 2.420,− eur. Materiál je kupovaný priebežne z fy.
TRIAL, takže celkovú sumu ešte nemáme. Myslím, že tieto práce
boli veľmi potrebné vzhľadom na možnosti, ktoré tieto priestory po−
núkajú (rodinné oslavy, kary, činnosť Klubu dôchodcov a pod.)

Vzhľadom k havarijnému stavu častí Domu rozlúčky v Rakoľu−
boch (zatekanie) bolo nutné realizovať potrebné stavebné opatre−
nia. Spočívali vo výmene strešnej krytiny v určitej časti strechy a
výmeny poškodenej drevenej výstuhy. Zároveň sme túto situáciu
využili na prestrešenie vstupnej časti stavby, z dôvodu ochrany pred
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Náklady predstavujú čiast−
ku 12.520,− eur a dodávateľom stavby je firma GREŠKOSTAV s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom. Verím, že tieto opatrenia prispejú ešte k
dôstojnejšiemu priebehu smútočných obradov, k čomu sú tieto
priestory určené.
Uviedol som stručný prehľad zrealizovaných investičných akcií v
našej obci v posledných mesiacoch. Samozrejme, že počas mojich
častých peších prechádzok obcou (všetko má aj svoje pozitíva...) mi
kladiete veľa otázok a podnetov napr.: Kedy bude riešená cesta s
chodníkom k ZŠ v Kočovciach vzhľadom k vysokej frekventovanosti
osôb i vozidiel? Budú sa niekedy čistiť vsakovačky v obci? Nepatria
na autobusové zástavky, síce pekne natreté, ešte odpadkové koše?
A čo s knižnicou? Otázok veľa....
Iste uznáte, že nie všetko sa dá riešiť okamžite. Vedenie obce sa
snažilo a snaží pristupovať k problémom z hľadiska možných rizík,
havarijného stavu a pod. Potrebu riešenia miestnej komunikácie od
pošty k ZŠ i celej lokality hlavne z dôvodu bezpečnosti si uvedomu−
jem a písal som o potrebných krokoch už v minulom čísle Informá−
tora. Postupné čistenie vsakovačiek dávame do finančného plánu
pre rok 2016 (začínajúc kritickým miestom v Kočovciach od KLK
takmer celé “esíčko” na ceste II/507). Odpadkové koše boli zakúpe−
né ešte koncom októbra a predpokladám, že v čase, keď čítate tieto
riadky sú už namontované. Knižnicu chceme postupne komplexne
modernizovať vrátane priestorov, ponúkaného knižničného fondu i
celého systému služieb (je dokúpený nový knižničný nábytok – re−
gály, nový software do ktorého sa postupne dopĺňa zoznam všetkých
kníh a obnovuje sa knižničný fond).
Zatiaľ toľko. Verím, že tieto informácie sú postačujúce. Keďže
sa ťažko dá všetko vtesnať do týchto riadkov, v prípade vašich
ďalších otázok, alebo podrobnejších odpovedí sú pre vás moje
dvere otvorené.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenia Obecného zastupiteľstva (zasadnutie konané dňa
29.6.2015)
Uznesenie č 41/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený, doplnený a zme−
nený program V. zasadnutia OZ bez pripomienok.
Uznesenie č. 42/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie sprá−
vu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z IV.
neplánovaného zasadnutie OZ v roku 2015 a konštatuje, že uzne−
senia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú splnené
alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú uznesenia č. 78/2014−
OZ, 81/2014−OZ, 82/2014−OZ, 96/2014−OZ, 38/2015−OZ.
Uznesenie č. 43/2015 − OZ
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce „Ná−
sledná kontrola došlých faktúr č. 4.1.2015.“
Uznesenie č. 44/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlav−
nej kontrolórky obce na II. polrok 2015 nasledovne:
1. Kontrola dodržiavania zákona 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti.
2. Kontrola uznesení na zasadnutiach OZ počas II. polroka 2015.
3. Kontrola dodržiavania platnosti zákona 307/2014 Z. z. –

Povinnosti zamestnávateľov podľa zákona o oznamovaní pro−
tispoločenskej činnosti.
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok
2016 v súlade s ods. 1 písm.c) § 18f zák. č. 369/1990 Zb. z. o
obecnom zriadení.
Uznesenie č. 45/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislé−
ho audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Obce Kočovce
za rok 2014.
Uznesenie č. 46/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k Záverečnému účtu Obce Kočovce za rok 2014.
B/ Schvaľuje Záverečný účet Obce Kočovce a celoročné hos−
podárenie za rok 2014 bez výhrad.
C/ Schvaľuje rozdelenie prebytku rozpočtového hospodáre−
nia za rok 2014 na:
• tvorbu rezervného fondu vo výške 47 668,63 eura
• tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
výške 6 041,66 eura
D/ schvaľuje použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájom−
ných bytov v celej výške (10 693,30 eur) na úhradu všetkých
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nákladov spojených s prevádzkou, údržbou a opravami budov,
strojov a zariadení nájomných bytov.
Uznesenie č. 47/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Účtovnú závierku ZŠ
s MŠ Kočovce k 31.12.2014.
Uznesenie č. 48/2015 − OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Účtovnú závierku spo−
ločnosti OVKS SOCHOŇ s.r.o. k 31.12.2014.
Uznesenie č. 49/2015 −OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu
obce a Základnej školy s materskou školou Kočovce k 19.6.2015.
Uznesenie č. 50/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu č.2 Finančného roz−
počtu Obce Kočovce tak, ako bola predložená na schválenie.
1. Príspevok školským zariadeniam – originálne kompetencie
schvaľuje vo výške 144.557,− eur, z toho pre materskú školu 80.631,−
eur, pre školský klub detí 22.497,− eur a školskú jedáleň 41.429,−
eur. Rozdiel za I. polrok 2015 vzniknutý navýšením rozpočtu, bude
doplatený vo výške 90 % v samostatnej splátke do 31. 07. 2015.
V oznámení o schválenej výške príspevku bude uvedený aj roz−
pis finančných prostriedkov pre jednotlivé zariadenia.
Zmena č. 2 Finančného rozpočtu Obce Kočovce tvorí prílohu
uznesenia.
Uznesenie č. 51/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o pôžičke me−
dzi veriteľom SANIS s.r.o. a spol. OVKS SOCHOŇ s.r.o., ktorej
predmetom je peňažná pôžička vo výške 10.000 eur na kúpu
pásového lisu s príslušenstvom, bez výhrad.
Uznesenie č. 52/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o dielo č. 2015/
061 medzi spol. GREEN MONT TECHNOLOGY s.r.o. a spol.
OVKS SOCHOŇ s.r.o., ktorej predmetom je kúpa pásového lisu
a príslušenstva, bez výhrad.
Uznesenie č. 53/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 1 v byto−
vom dome s. č. 20 o výpovedi nájmu k 31.8.2015 a ukladá po−
vinnosť nájomníkovi uviesť byt do pôvodného stavu a v pôvod−
nom stave ho odovzdať k 31.8.2015.
B/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 17 v byto−
vom dome s. č. 20 o výpovedi nájmu k 31.7.2015.
C/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome s. č. 20 pani
Eve Balažovičovej, bytom Kočovce 20, 916 31 Kočovce. Nájom
bude uzavretý na dobu určitú od 1.9.2015 do 31. 08. 2018 v zmysle
ustanovení VZN č. 04/2012 Zásady prideľovania obecných ná−
jomných bytov. Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy.
D/ Neschvaľuje žiadosť pána Ladislava Baláža, bytom Slo−
venské Ďarmoty 74, 99107 o pridelenie 3−izbového bytu č. 1 v
bytovom dome s. č. 20.
E/ Neschvaľuje žiadosť pani Moniky Čukanovej, bytom Dolné
Srnie 377, 91641 o pridelenie 3−izbového bytu č. 1 v bytovom
dome s. č. 20.
F/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 17 v bytovom dome s. č. 20 pani
Lei Moravčíkovej, bytom Rakoľuby 750, 916 31 Kočovce. Nájom
bude uzavretý na dobu určitú od 1.8.2015 do 31.7.2018 v zmysle
ustanovení VZN č. 04/2012 Zásady prideľovania obecných ná−
jomných bytov. Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy.
G/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 7 v bytovom dome s. č. 20 pani
Mgr. Lucii Kováčovej, bytom Kálnica 155, 916 37 Kálnica. Nájom
bude uzavretý na dobu určitú od 1.9.2015 do 31.8.2018 v zmysle
ustanovení VZN č. 04/2012 Zásady prideľovania obecných ná−
jomných bytov. Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy.
H/ Neschvaľuje žiadosť pani Mariky Holcovej, bytom Kálnica
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101, 916 37 Kálnica, o pridelenie 2−izbového bytu č. 17 a č. 7 v
bytovom dome s. č. 20.
Uznesenie č. 54/2015 – OZ
OZ odkladá schválenie žiadosti o predĺženie nájmu nebyto−
vých priestorov spol. GAZ Klub o.z. na nasledujúce zasadnutie
OZ, po dohodnutí stretnutia s p. Malým a starostom Obce Kočov−
ce, kde p. Malý vydokladuje a vyčísli všetky opravy, ktoré v pre−
najatom priestore vykonal a kde sa dohodnú nové podmienky
nájomnej zmluvy. Termín stretnutia je do 15.7.2015 a stretnutie
zabezpečí starosta. OZ tiež rozhodlo, aby boli spol. GAZ Klub o.z.
dofakturované všetky energie súvisiace s prenajatým priestorom,
ktoré neboli počas trvania zmluvy vyfakturované a zaplatené.
Uznesenie č. 55/2015 – OZ
OZ schvaľuje nový sadzobník služieb Obce Kočovce platný
od 30.6.2015. Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 04/2009 –
OZ a uznesenie č. 40/2015 – OZ.
Uznesenie č. 56/2015 − OZ
OZ schvaľuje vypracovanie podkladov k výzve na predklada−
nie ponúk k zákazke „ Rekonštrukcia miestnych komunikácii v
Beckovskej Vieske – časť Barina a v Rakoľuboch – miestna ko−
munikácia k cintorínu. Podmienky budú stanovené na základe
konzultácie s odborne spôsobilou osobou v oblasti stavebníctva.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva (zasadnutie konané dňa
28.9.2015)
Uznesenie č. 57/2015 – OZ
Obecná zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený a
doplnený program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bez
pripomienok.
Uznesenie č. 58/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie sprá−
vu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z V.
zasadnutia OZ v roku 2015 a konštatuje, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plnení. V
plnení a sledovaní sú uznesenia č. 78/2014 – OZ, 81/2014 – OZ,
82/2014 – OZ, 96/2014 – OZ, 54/2015 – OZ.
Uznesenie č. 59/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
o výsledku kontroly 1.II.2015 hlavnej kontrolórky obce „Kontrola do−
držiavania zákona 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.“
Uznesenie č. 60/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno−vzdelá−
vacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Kočovce
za školský rok 2014/2015.
Uznesenie č. 61/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu č.3 Finančného roz−
počtu Obce Kočovce tak, ako bola predložená na schválenie.
Zmena č. 3 Finančného rozpočtu Obce Kočovce tvorí prílohu
uznesenia.
Uznesenie č. 62/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 02/2015 o podmienkach poskytova−
nia dotácií z prostriedkov Obce Kočovce. Prijatím tohto VZN č.
02/2015 o podmienkach poskytovania dotácií sa ruší VZN č. XX/
2006 vrátane jeho dodatku č.1.
Uznesenie č. 63/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje dodatok č. 2
k VZN č. 02/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške prí−
spevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a škol−
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kočovce.
Uznesenie č. 64/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce schvaľuje návrh Zmluvy
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o spolupráci pri realizácii investičného zámeru „Stavba miestnej
cestnej komunikácie“ so spoločnosťou SLOVENSKÉ ŠTRKOPIES−
KY s.r.o., Veľký Slávkov s tým, že v zmluve bude uvedené, že
preprava nákladnými vozidlami spol. SLOVENSKÉ ŠTRKOPIES−
KY s.r.o., bude realizovaná výlučne po miestnej cestnej komuni−
kácii (mimo zastavanej časti obce), ktorá je predmetom Zmluvy o
spolupráci pri realizácii investičného zámeru, t. z. po miestnej
cestnej komunikácii, ktorú vybuduje spol. SLOVENSKÉ ŠTRKO−
PIESKY s.r.o.. Starostu obce poverujú k podpísaniu takejto Zmluvy
o spolupráci pri realizácii investičného zámeru „Stavba miestnej
cestnej komunikácie“.
Uznesenie č. 65/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spo−
ločnosti AZ BETON s.r.o. o opakované uzavretie zmluvy o nájme
nebytových priestorov. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú t.j.
od 1.1.2016 do 30.6.2016. Starostu obce poverujú podpísaním
Zmluvy o nájme nebytových priestorov a odmene za služby spo−
jené s užívaním nebytových priestorov.
Uznesenie č. 66/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spo−
ločnosti Pretium Natura, s.r.o. o opakované uzavretie zmluvy o
nájme nebytových priestorov. Zmluva bude uzavretá na dobu
určitú t.j. od 1.12.2015 do 30.11.2016. Starostu obce poverujú
podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priestorov a odmene za
služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Uznesenie č. 67/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spo−
ločnosti Nutrivital Slovakia s.r.o. o opakované uzavretie zmluvy
o nájme nebytových priestorov. Zmluva bude uzavretá na dobu
určitú t.j. od 01.12.2015 do 30.11.2016. Starostu obce poverujú
podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priestorov a odmene za
služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
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Uznesenie č. 68/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť pani
Aleny Šeligovej o opakované uzavretie zmluvy o nájme 2−izbo−
vého bytu č. 2 v bytovom dome s. č. 383. Nájomný pomer bude
uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01.12.2015 do 30.11.2018. Sta−
rostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
Uznesenie č. 69/2015 − OZ
OZ súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy za týchto
podmienok: dĺžka nájmu 1 rok, do nájmu sa zahrnie výška ná−
kladov spojených s vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej prí−
pojky a hradenie prevádzkových nákladov. Starostu obce pove−
rili k podpísaniu takejto Zmluvy o nájme nebytových priestorov
so spol. GAZ Klub Slovakia, o.z.
Uznesenie č. 70/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje návrh inven−
tarizačných komisií a ich členov bez pripomienok tak, ako boli
predložené na schválenie.
Uznesenie č. 71/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce stanovuje likvidačnú ko−
misiu na vyradenie a následnú likvidáciu majetku ZŠ Kočovce v
zložení predsedníčka p. Zuzana Uhrinová a členovia p. Zdenko
Uhrina a p. Vladimír Wollemann.
Uznesenie č. 72/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce stanovuje komisiu na
ohodnotenie majetku – futbalových striedačiek na futbalovom
ihrisku v Kočovciach v zložení: predsedníčka p. Andrea Vojte−
chová a členovia p. Peter Gajdošík a p. Ján Nedbal.
Uznesenie č. 73/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce podľa §10 ods. 2 a §14
ods. 1 Zákona č 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení ruší Obec−
nú radu Obce Kočovce.
Zapísala: Katarína Blažejová

ZÁCHRANNÝ VOZÍK PRE KOČOVCE
Dňa 9. Októbra 2015 sme boli v Trenčíne pre našu obec prevziať
z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka do výpožičky „Súpravu
povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky“ v obstaráva−
cej hodnote 14.359 eur. Účelom výpožičky je užívanie zariadenia

na plnenie úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi podľa záko−
na č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade s vykonáva−
ním záchranných prác pri živelných povodniach a iných mimoriad−
nych udalostiach vrátane odbornej prípravy a výcviku. V zozname
technickej výbavy tohto záchranného vozíka je okrem iného moto−
rové kalové čerpadlo, elektrické kalové ponorné čerpadlo, elektro−
centrála, plávajúce čerpadlo, prenosná protipovodňová zábrana atď.
Celá súprava je použiteľná v čase povodňových stavov, ale i pri
iných situáciách v rámci potreby obce a jej obyvateľov.
starosta obce
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DEŇ OBCE 2015
V júli (25.7.2015) sa konal v našej obci už 7. ročník Dňa obce v
priestoroch Bariny v Beckovskej Vieske. Pre návštevníkov bol pri−
pravený bohatý program, dobrú náladu a pohodu si počas popo−
ludnia vytvorili hostia sami.

Deň obce sa začal súťažou vo varení gulášu. Od 13,00 hod. si
súťažiaci začali privážať materiál a suroviny a vyberať si vhodné
stanovište. Všetci hľadali tieň, pretože letné slnko pálilo viac ako
oheň pod kotlíkmi. Potešilo nás, že súťažiacich bolo napokon viac,
ako sa nám vopred prihlásilo. Po odštartovaní súťaže nastúpili gu−
lášnici a k dymu spod kotlov sa miešala vôňa cibule, korenia a
mäsa. A s vôňou stúpala chuť do jedla a na chladené pivko.
Ako prvý sa nám do súťaže prihlásil Janko Kročitý s družstvom
FAMILIA, varil „rodinný guláš“, čo sa ukázalo po jeho dovarení a
kotol mu obsadila „rodina“. GRAPAJOVCI pod vedením Jožka Va−
lušiaka sľúbili „mäsový guláš“ a mali pravdu. Cítili, že deň bude
horúci a prezieravo sa zabezpečili chladenými nápojmi z vlastnej
chladničky, ktorú mali so sebou. Lukáš Chudý s otcom varili „hovä−
dzí špeciál“ a veľmi sa im darilo. Veľké zastúpenie mali Rakoľuby.
JEŽURI pod vedením Reného Ježovicu uvarili výbornú kapustnicu,
ktorá bola určite najlepšia (a ozaj chutila vynikajúco). Družstvo
MÄSIAROV, ktoré viedol Paľko Kramárik, pripravovalo „najlepší“

guláš. Profesionálne upravené stanovisko dávalo tušiť, že si veria.
Snahu o získanie si sympatií súperov podporili domácou klobáskou
a ďalšími mäsovými špecialitami. PUPKÁČI – Janko Nedbal a Emil−
ko Mikulec pripravili fantastickú držkovú. Štýlová výzdoba kotla dá−
vala tušiť, že sa na akciu dobre pripravili (bravčové uši boli naozaj
vyčistené). Janko so Žofkou varili hovädzí guláš s dubákmi a Milan
s Tomášom ako A−TEAM zas bravčový maďarský. Team Kráska a
Netvor (Katka s Tónom) vyčarili originál kotlíkový. Záhadne pôsobil
aj názov guláša Erika Hlávku s partiou kolegov – firemný. Mladý,
viacnásobný otec zrejme varenie v kotlíku už začína trénovať a až
synovia odrastú, bude pripravený riadne ich nasýtiť. Napokon jeho
guláš porota ohodnotila jednoznačne ako najlepší a dala mu naj−
viac bodov. Plážové dievčatá dlho nechceli prezradiť ingrediencie,

ktoré potajme dávali do kotla, nakoniec ich vegetariánsky guláš bol
odhalený a vysoko bodoval. Zaujímavý bol aj guláš Ivana Kelešiho
– paprčkový je u nás novinka. Jeho partia najviac zaujala svojim
väzenským outfitom a osobitým štýlom spestrili celé popoludnie. Na
ich stanovišti nechýbal ani ventilátor, zásobník s utierkami na ruky a
nadhľad nad vecou.

Celkové výsledky – 1. miesto Erik Hlávka, 2. miesto Paľko Kra−
márik, 3. miesto Zuzka a Danka
Prihlásené družstvá:
1. Janko Kročitý – FAMILIA – rodinný
2. Jožko Valušiak – GRAPAJOVCI – mäsový
3. Lukáš Chudý – Mladá budúcnosť – hovädzí špeciál
4. René Ježovica – JEŽÚRI – kapustnica
5. Paľko Kramárik – MASIARI – najlepší
6. Janko Nedbal a Emilko Mikulec – PUPKÁČI – držková
7. Janko Nemšák a Žofka – HIPŠOVCI –
8. Zuzka Uhrinová a Danka Ondreičková – Plážové dievčatá –
TAJOMNÝ
9. Ivan Keleši – Väzenský guláš – paprčkový
10. Tóno Motola – Kráska a Netvor – kotlíkový
11. Milan a Tomáš – A−TEAM – maďarský
12. Erik Hlávka – FIREMNÝ – reklamný
Popoludnie bolo spestrené zábavnými súťažami. Tri družstvá si
zmerali sily a šikovnosť v bowlingu s pomarančom, v triedení lenti−
liek, triafaní loptičiek do pohárov. Tí zdatnejší napli svoje svaly pri
držaní pohára s pivom. Zvíťazila skúsenosť a vytrvalosť, ktorá sa
získava vekom a tréningom. Najväčšiu pozornosť pútal vodný fut−
bal, kde sa v horúcom popoludní schladili deti i dospelí. K dobrej
atmosfére prispela aj kapela DUO Jančovci, ktorá hrala do nesko−
rej noci.
Aj tento rok bol Deň obce priniesol obyvateľom možnosť stretnúť
sa, posedieť a zabaviť sa spolu. Veríme, že sa postupne stáva pek−
nou tradíciou a spoločenskou udalosťou, ktorá zbližuje susedov.
Preto radi uvítame aj na iných akciách nových občanov, ktorí sa
usadili v Kočovciach.
Viera Jánošíková
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HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR STAROSTU OBCE“
V rámci hodových osláv v Beckovskej Vieske sa uskutočnil aj
futbalový turnaj v priestoroch multifunkčného ihriska na Barine. Mojou
snahou pri organizovaní tohto turnaja bol návrat k systému z
90−tich rokov, kedy sa turnaj konal medzi futbalovými mužstvami
jednotlivých častí našej obce.

Konečné umiestnenie družstiev:
1. Beckovská Vieska II, 2. Kočovce III, 3. Beckovská Vieska I
4. Kočovce II, 5. Rakoľuby, 6. Kočovce I
Na záver sa ešte uskutočnila súťaž v kopaní „7 metrových“
kopov, ktorého sa zúčastnilo 27 strelcov s výsledným poradím:
1. Jozef Mašán, 2. Alex Drexler, 3. Jozef Ševcech
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne tohto podujatia zú−
častnili, pretože sa museli okrem únavy popasovať aj extrémne
horúcim počasím. Som rád, že sa v pravom duchu mohla ukázať
rivalita medzi jednotlivými časťami obce. Verím, že sa všetci tešíme
na budúci ročník.
starosta obce
Štatistické údaje turnaja:
„A“ Skupina − Beckovská Vieska I, Beckovská Vieska II, Rakoľuby
„B“ Skupina – Kočovce I, Kočovce II, Kočovce III

Samozrejme, že časy a podmienky sa menia, ale za pokus to
stálo. Podmienky sa zmenili jednak v priestoroch, keďže na toto
futbalové podujatie sa doslova ponúkal areál na Barine. No a tiež
nastali pochopiteľné zmeny vo vekových možnostiach jednotlivých
mužstiev. Nakoniec sa organizátorom podarilo vytvoriť nasledovné
zloženie družstiev:
Kočovce I – Jozef Maco – kapitán, Pavol Šutovský, Anton Moto−
la, Ľubo Sládek, Rado Motola, Marek Trebatický
Kočovce II − Matúš Dovina – kapitán, Lukáš Chudý, Adam Papp,
David Jurík, Marek Lintner, Roman Uhrín, Erik Bajzík
Kočovce III – Janko Minárik – kapitán, Paľko Maco, Jožko Lau−
renčík, Dušan Ondreička, Igor Kotleba, Vladimír Michalec, Ivan Vlna
Beckovská Vieska I – Peťo Roško – kapitán, Tomáš Roško,
Janko Kročitý, Marek Kročitý, David Madara, Lukáš Hanáček, Du−
šan Pavlík, Milan Martiška
Beckovská Vieska II – Michal Zemaník – kapitán, Jozef Mašán,
David Lopušan, Adam Vido, Paťo Madara, Majo Kanáloš, Alex Drexler
Rakoľuby – Marián Ivana – kapitán, Marián Ivana ml., Jaro−
slav Moravčík, Lukáš Pista, Martin Ševčík, Jozef Vojtech, Michal
Vojtech, Jozef Kubovičc, Ľuboš Bulko, Pavol Kunda, Janko Kotu−
la, Dano Kotula.

Po zaujímavých zápasoch sa vo finále stretli Beckovská Vieska
II a Kočovce III s výsledkom 3:2 (góly Kohút, Yogi, Hanáček –
Michalec, Laurenčík).

Zápasy – A skupina
Beckovská Vieska I – Beckovská Vieska II – 1:5 (góly: Drexler –
Yogi 4, Hanáček)
Beckovská Vieska II – Rakoľuby – 6:1 (góly Yogi 3, Hanáček –
Vojtech Michal)
Rakoľuby – Beckovská Vieska I – 1:3 (góly Maco – Lopušan 2,
Drexler)
Zápasy − B skupina
Kočovce I – Kočovce II – 2:2 (góly Motloa Rado 2, Dovina, Papp)
Kočovce III – Kočovce II – 3:2 (góly Maco, Michalec, Laurenčík –
Marat, Lintner, Dovina)
Kočovce III – Kočovce I – 10:2 (góly Maco 2, Michalec 6, Lauren−
čík, 1 vlastný – Motola Rado 2)
Umiestnenie v skupinách
„A“ – 1. Beckovská Vieska II – 6 b., skóre 11:2, 2. Beckovská
Vieska I – 3 b., skóre 4:6, 3. Rakoľuby – 0 b., skóre 2:9
„B“ − 1. Kočovce III – 6 b., skóre 13:4, 2. Kočovce II – 1 b., skóre
4:5, 3. Kočovce I – 1 b., skóre 4:12
O 5. miesto bojovali družstvá Rakoľuby a Kočovce I s výsledkom
5:2 (góly Vojtech Michal 2, Ivana Marián ml., Kubovic, Ševčík –
Motola R. 2)
O 3. Miesto − Beckovská Vieska I a Kočovce II s výsledkom 9:1
(góly Lopušan 4, Zemaník, Vido 2, Kanaloš 1, Mašan 1 – Chudý)
O 1. miesto – Beckovská Vieska II – Kočovce III s výsledkom 3:2
(góly Kohút, Yogi, Hanáček – Michalec, Laurenčík)
Finálové zápasy rozhodovali Peťo Roško a Maraz.
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DUCHOVNÉ SLOVO
Už sú tu opäť Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sviatky Narodenia Pána, keď sa Boh zo vznešeného majestátu svojej
slávy skláňa k človeku. To je pravý dôvod krásy stvorenia, krásy, ktorú človek vo svojom poznávaní objavuje v prírode ale
aj v sebe samom a na sebe samom, ktorú zhmotnil v mnohých umeleckých dielach a odhalil vo vedeckých objavoch
posledných storočí. Ony nám otvárajú vstup do Jeho nádhery a predsa On, Všemocný Pán sveta, si najviac cení krásu
vytváranú človekom v jeho medziľudských vzťahoch. Vianoce nám jemne a jasne našepkávajú ako vstupuje Božia krása
do nášho srdca, do nášho života, do našej rodiny, do ľudského jednania.
Mgr. Dušan Nemec, správca farnosti

VIANOČNÉ TRADÍCIE ZANIKAJÚ
Po roku sa opäť pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku – Via−
noce. Okrem neopakovateľných chvíľ, strávených v kruhu tých naj−
bližších, je ich atmosféra spojená aj s rúškom tajomnosti. S týmto
dňami sa totiž už po stáročia spájajú mystické tradície a zvyky.
Moderná doba už mnohé vytlačila a pomaly sa na ne zabúda. Škoda,
čaro Vianoc sa pomaly vytráca...
V niektorých rodinách si tradície uchovali svoje miesto. Ktoré
zvyky ešte stále pretrvali a nemali by chýbať ani u vás?
• šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na
štedrovečernom stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine
počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupi−
nu následne dáva do peňaženky. V tento zvyk verí, resp. dúfa ešte
aj dnes asi najviac ľudí. Veď kto by si neprial zlepšiť rodinný rozpo−
čet, najmä v tak ťažkej dobe, v akej žijeme?
• cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných
liekov mal zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasle−
dujúceho roka,
• med – tento tradičný sladký produkt mal v nadväznosti na svoju
chuť zabezpečiť dobrotu, hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal
to, aby ste celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho rodín si ešte
pred štedrou večerou robí z medu krížik na čelo, čo symbolizuje
požehnanie v spojitosti s dobrotou,
• jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré

sa vždy po večeri rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v
tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol
jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, alebo
dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko kúskov, koľko
členov rodiny bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť rodiny,
• modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďa−
kovať za jedlo, ktoré máte a spoločne sa pomodliť,
• orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani
orechy, ktoré sa po nej nahádžu do každého kúta v príbytku, aby
bola v dome rovnaká hojnosť ako na štedrý deň, tak aj počas celé−
ho roka,
• jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa
ľudí. Podľa starej zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj
pre náhodného hosťa. Jedná sa o symbol milosrdenstva a spolu−
patričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zosnulými
členmi rodiny, pre ktorých je prestreté.
Pečenie medvedích labiek, lineckého, či medovníčkov vnáša do
domu, do rodiny pocit radostného očakávania vianočných sviatkov.
Obrusujú sa hrany správania sa voči ľuďom okolo nás. Je to dobré.
Aspoň na niekoľko dní v roku by sme sa mali pozrieť do svojho
vnútra, prehodnotiť svoje zlé návyky. Nájdime v sebe silu a chuť byť
tolerantnejší, ústretovejší a milší k druhým v novom roku.
Viera Jánošíková

SYMBOLY VIANOC
Adventný kalendár
Prvý známy adventný kalendár, ktorý bol urobený ručne, je z
roku 1851. Dovtedy si ľudia robili po stene len kriedové čiary za
každý deň v decembri až do Štedrého dňa. Prvý tlačený kalen−
dár vyrobil nemecký tlačiar Later Lang v roku 1908, bol však bez
otváracích okienok − nazval ho Mníchovský Vianočný kalendár.
V roku 1921 však Lang vyrobil adventný kalendár aj s malými
okienkami na otváranie. Okienka naplnené čokoládou však boli
v predaji až v roku 1958. Takýmto adventným kalendárom sa
tešia hlavne deti, ktoré si každý deň otvoria jedno okienko, z
ktorého si vytiahnu nejakú tú maškrtu.
Adventný kalendár je odmenou za dobré skutky.

Betlehem
Tradíciu betlehemov zaviedol svätý František z Assisi na Via−
noce v roku 1223, keď pripravil v jaskyni v talianskom mestečku
Greccia živý betlehem. Do jaslí uložil živé dieťa, vedľa stála Má−
ria i Jozef, bol tam dokonca aj osol a vôl. Prišli aj traja mudrci
Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí odovzdali vzácne dary − zlato,
kadidlo a myrhu. Odvtedy si ľudia do domov dávajú betlehemy,
či už drevené alebo papierové. Na námestiach môžeme vídať tie
najväčšie − vyrezané z dreva, ale tiež aj so živými hercami.
Betlehem je symbol stredobodu nášho bytia.

Anjeli
Tieto duchovné netelesné bytosti priniesli Márii posolstvo o

príchode a narodení Ježiša Krista − Božieho syna. Anjeli rozpre−
stierajú nad všetkými ľuďmi svoje ochranné krídla, pomáhajú im,
a tiež ich chránia pred zlom. Mať v domácnosti akéhokoľvek an−
jela − malého, či väčšieho, skleneného, či hlineného znamená
dobro pre všetkých ľudí pri štedrovečernom stole.
Anjeli sú zosobnením dobra.

Imelo
Rastlina, ktorá je vždy zelená pripadala tajomná už naším
predkom. Rastie vysoko v korunách stromov a plody imela, ktoré
sa podobajú perlám, dozrievajú práve v decembri. Ľudia dote−
raz veria, že imelo chráni pred ohňom alebo pred zlým duchom,
a že prináša veľké šťastie. Preto pobozkanie svojho partnera
pod vetvičkou imela prináša trvalú lásku. Imelo však nemôže
kupovať pani domu, ale musí ním byť obdarovaná − tak prinesie
lásku a šťastie.
Imelo prináša do domu šťastie, trvalú lásku a zaisťuje plod−
nosť.

Vianočná hviezda
Nebeský jav, o ktorom hovorí aj Biblia, priviedla troch mudr−
cov z východu až do Betlehemu. Mudrci išli za hviezdou, ktorá
im ukázala cestu až k miestu narodenia Ježiša Krista. Hviezda
symbolizuje neisté úseky života každého z nás, kedy treba ísť za
svojím snom, až dosiahnete svoj cieľ.
Hviezda ukazuje cestu.
(inet)
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ČO JE NOVÉ V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE...
Horúce letné prázdniny sa pominuli veľmi rýchlo a my sme sa
opäť ocitli na prahu nového školského roka. V tomto školskom roku
do lavíc našej školy zasadlo 188 žiakov. Medzi nimi sme privítali 23
najmenších žiačikov – prváčikov. Do vyšších ročníkov pribudlo 10
nových žiakov.
V tomto školskom roku v ZŠ a MŠ pracujú pedagogickí i nepeda−
gogickí zamestnanci bezo zmien. Do školskej jedálne, na miesto
pomocnej pracovnej sily, sme prijali p. Boženu Godálovú.

Teoretické vedomosti budú môcť využiť počas praxe vo firmách, s
ktorou bude mať stredná škola zmluvu.

V rámci Dňa európskych jazykov si štvrtáci až ôsmaci na hodi−
nách nemeckého a anglického jazyka rozširovali vedomosti počas
rôznych zaujímavých aktivít, didaktických hier a na osvieženie pri−
pravili pravý anglický čaj s mliekom.
V okresnom kole cezpoľného behu nás reprezentovali dve troj−
členné družstvá dievčat a chlapcov. Neumiestnili sa na popred−
ných miestach.
Pre žiakov druhého stupňa pripravili pracovníčky RUVZ v Trenčí−
ne prednášky o Zdravom životnom štýle, Dospievaní a vzťahoch.
V tomto školskom roku sme prijali zmeny v školskom vzdeláva−
com programe, podľa ktorého sa učia žiaci 1. a 5. ročníka.
Vedomosti si budú žiaci rozvíjať nielen v školskom prostredí, ale
i prostredníctvom exkurzií, súťaží, výstav a didaktických hier. Zorga−
nizujeme kultúrne a rôzne iné podujatia, ktorých cieľom bude zvýšiť
vedomostnú úroveň žiakov. Nezabudneme i na rozvoj fyzických síl
v rámci športových aktivít i súťaží. K tomu prispievajú aj záujmové
krúžky, ktoré vedú naši učitelia. Žiaci mali možnosť vybrať si z 12
krúžkov. Na krúžkovú činnosť boli vydané vzdelávacie poukazy.
Už ôsmy rok sme u nás otvorili elokované pracovisko ZUŠ J.
Kréna. Vo výtvarnom a hudobnom odbore sa zdokonaľuje 72 žia−
kov 1.−9. ročníka.
V rámci plnenia úloh prierezovej témy Ochrana života a zdravia
sme absolvovali po teoretickej príprave branný deň v prírode.
Deviataci a ôsmaci sa zúčastnili aktivít medzinárodnej konferen−
cie o duálnom vzdelávaní na SPŠ v Novm Meste nad Váhom. Boli
im poskytnuté informácie o možnosti štúdia v rôznych odboroch.
Aj minulom školskom roku sme úspešne plnili úlohy Zelenej školy
a za aktívnu činnosť sme získali Certifikát. V Piešťanoch ho prebera−
la koordinátorka Zelenej školy a p. riaditeľka.
Tradične v jesenných mesiacoch zberáme gaštany pre zvieratá
vo zverinci Sochoň. Počas mesiaca žiaci i deti z MŠ nazberali
1.921 kg. Do Vianoc nás čaká ešte jesenné kolo zberu papiera.
Peniaze za zbery idú na účet rodičovského združenia a to ich opä−
tovne vracia do školy formou odmien pre deti v rôznych súťažiach,
preplácania cestovného, príspevkov na záujmovú činnosť alebo zlep−
šenie vybavenia školy.
V Spoločenskom dome pri príležitosti Mesiaca úcty starším po−
zdravili seniorov z našej obce deti z MŠ a žiaci ZŠ pekným kultúr−
nym programom.
Pri príležitosti 70. výročia školského stravovania sme sa v škol−
skej jedálni jeden týždeň stravovali podľa nových receptúr vyda−
ných Ministerstvom školstva. Aj niektoré vyučovacie hodiny sme
zamerali na zdravé stravovanie.
Piataci a šiestaci sa zúčastnili divadelného predstavenia na Novej
(dokoncenie na str. 9)
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scéne o Čarodejníkovi z krajiny Oz. Žiaci 1. stupňa zasa videli pred−
stavenie folklórneho súboru Čakanka v Novom Meste nad Váhom.
Chlapci 7.−9. ročníka sa v predkole florbalu umiestnili na 4. mies−
te. Druhá skupina chlapcov 6.−8. ročníka na 5. mieste. Zapojili sme
sa aj do obvodných kôl súťaží vo futbale a bedmintone.
V čase jesene deviataci zorganizovali Slávnosti jesene − výstavu
výrobkov z jesenných plodov. Na dolnej chodbe si mohli výstavu
pozrieť rodičia i návštevníci školy. Najkrajšie výrobky boli odmene−
né, hlasovanie organizoval žiacky parlament.
V októbri si štyria žiaci zmerali sily v Súťaži zručnosti na SPŠ v
NMnV, v kategórii informatika a strojárstvo. Vo veľkej konkurencii sa
neumiestnili.
Deviataci absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slo−
venského jazyka KOMPARO, kde si overili svoje vedomosti pred
TESTOVANÍM 9, ktoré ich čaká v marci.
Po prvýkrát i piataci na celom Slovensku absolvovali TESTOVA−
NIE 5 z matematiky a slovenského jazyka.
V predvianočnom čase si všetky triedy pripravili vianočné deko−
rácie, ktoré predávali rodičom počas rodičovského združenia na
Vianočnej burze. Ako každý rok, tak i tento, organizujeme v spolu−
práci s rodičovským združením vianočnú besiedku pre rodičov v
Spoločenskom dome v Novej Vsi nad Váhom.
Mgr. Iveta Gajdošíková, kronikárka školy
Domáca úloha vypracovaná žiačkou 8. ročníka Deniskou Jam−
borovou. Zadanie znelo: „Vytvor reklamu pre svoju školu ľubo−
voľnou formou /leták, slohová práca, pútač, atď./.“

SUPER ŠKOLA
Kočovská škola je jedna z najlepších škôl v okolí. Má veľa
výhod. Je priamo v dedine, je blízko prírody a jej okolie je
očarujúce.
Škola je dostatočne veľká a má množstvo krásnych slneč−
ných tried. Každý ročník má svoju triedu. Každá trieda je pes−
trofarebne vymaľovaná, vybavená novým voňavým nábytkom
z dreva. Skoro každá má modernú interaktívnu tabuľu. Triedy
prvého stupňa majú famózne vyzdobené vstupné dvere do
triedy. Milé pani učiteľky sa každoročne prekonávajú vo vý−
zdobe a fantázii. Sú plné elánu a chuti do práce.
Chodby školy sú dlhé, presvetlené krásnymi slnečnými lúč−
mi. Škola má dve poschodia. Poschodia s triedami sú nad
sebou a na bočných poschodiach sú riaditeľňa, zborovňa,
kabinety a jazykové triedy.
Vo dvore školy sa nachádza telocvičňa, jedáleň a trieda
pre výtvarný a hudobný odbor ZUŠ. Vo výtvarnej triede, deti
všetkých ročníkov, tvoria rôzne diela. Sú to obrazy, ktoré sú
plné lásky a nehy. V krúžku hudobnej výchovy učí pán učiteľ
deti hrať na rôzne hudobné nástroje a deti dokážu vykúzliť
nejeden hudobný zázrak.
Telocvičňa je taktiež vynovená a opravená. Vedľa telocvič−
ne je nádherne multifunkčné ihrisko, ktoré slúži všetkým žia−
kom školy, ale aj deťom a dospelým z okolitých dedín. Za
telocvičňou je školské ihrisko, na ktorom cvičíme, beháme a
skáčeme počas telesnej výchovy. Medzi telocvičňou a jedál−
ňou je vysadený marhuľový sad, sú v ňom odrody vyšľachte−
né rodom Rakovským. Vedľa je altánok, kde sa v prírode aj
učíme.
Okolie školy je upravené trávnikom, bylinkovým záhonom,
ovocím a množstvom inej krásy v podobe prírody. Školu na−
vštevovali i ľudia dnes uznávaní – dnes sú z nich lekári, učite−
lia, kňazi, inžinieri, vedci. Chodili do nej aj naši starostovia a
mnohí poslanci.
Môžem povedať, že táto škola je super.
Denisa Jamborová, 8. A
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MOJA MAMA
(Charakteristika)
Mamu opisujem preto, lebo sa o mňa stará a zaujíma. Sledoval
som mamu, keď si čítala knižku. Všimol som si jej štíhlu postavu.
Videl som, že nosí pekné farebné oblečenie ako pestrá záhrada.
Vlasy má tmavej farby s melírom. Po ráne jej vlasy vyzerajú ako
vtáčie hniezdo. Keď niečo potrebujem, pozerá sa na mňa svojimi
hnedozelenými očami. Vždy mi pomôže a poradí to, čo potrebujem.
Mama svojím malým nosom rada vonia kvety, ktoré pestuje vo svo−
jej domácej záhrade. Veľmi sa jej páčia. Pri čítaní sa občas usmie−
va milými ústami.
Svojimi šikovnými rukami drží knihu. V lete so mnou chodí na
kúpalisko a tiež sa so mnou bicykluje. Mama na jar rada sadí kvety
a zeleninu. Maminu prácu vidím v celom dome. Keď mama dočítala
knižku, išli sme na bicykloch do prírody. Mama vie byť prísna, ale aj
dobrá a milá.
Šimon Adamčík, 7. A
Milá moja mamička,
pobozkám Ťa na líčka.
Uvaríš mi to, čo chcem,
je to výborné – a tak to zjem.
Pomôžeš mi pri učení,
aj keď ma to vôbec nebaví.
Bude zo mňa dobrý žiak,
vďaka Tebe − mám Ťa rád!

Ondrej Jurík, 6. A

Slohová úloha žiaka ZŠ na tému

MOJI RODIČIA
Rodičia sa delia na dve časti: matku a otca.
Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a v zamestnaní.
Doma sa potom ešte skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovač−
ky, práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky ... ostatné si
nepamätám, ale mama toho vie vymenovať viac, ako napr. slúžka,
otrok a iné. Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na
viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli myslieť na sto vecí, pri−
čom desať vecí robí súčasne. Vidím na vlastné oči, ako po návrate zo
zamestnania dá variť vodu na sporák, zatiaľ čo zamiesi cesto na
rezance. Pritom jej ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň,
mne vymýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a našu
Olinku skúša z veľkej násobilky. Že potom prebalí malého Karolka a
zarobí mu na Sunar s krupicou, to ani nezbadám. Dve oči mi na to
nestačia. Lebo, keď potom zasadnem k večeri, už je namletý mak aj
orechy na varené rezance a ja mám na kolenách teplákov zašité
nové diery. Olinka má umyté vlasy a bielizeň je rozvešaná na balkó−
ne. Darmo si mamu potajme obzerám. Mama má naozaj len dve
ruky... a predsa, keď príde domov z roboty, má v jednej veľkú a malú
kabelku, v druhej dve sieťovky s nákupom a v tretej ... nie, veď som
už povedal, že má len dve ruky, ale nesie aj Karolka s fusakom.
Otec sa neskladá ani nerozdeľuje. Nachádza sa v zamestnaní a
doma, ale doma ho nájdete málokedy. Okrem raňajkovania a veče−
rania, keď sedí pri stole, vyskytuje sa obyčajne v kresle, alebo na
gauči a býva zakrytý novinami. Zanecháva po sebe vždy tie isté
stopy: roztvorené, prevrátené noviny a cigaretový popol, niekedy aj
v popolníku. Na rozdiel od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza
domov s rukami prázdnymi. Či vie násobilku, neviem, ale písať asi
nevie, lebo žiacku knižku mi ešte ani raz nepodpísal. Ani to ešte nie
je preskúmané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské
združenie vôbec nechodí.
Pán učiteľ povedal, aby sme sa pri písaní tejto úlohy zamysleli
nad prácou svojich rodičov. V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne
nepracuje, čiže neučí sa, dobrému a usilovnému žiakovi, aby sa pri
ňom niečo naučil. A tak si myslím, že pri sobáši prideľujú mužov
ženám, aby ich ženy niečomu dobrému naučili a mali na nich dobrý
vplyv. Mojej mame sa to zatiaľ žiaľ nepodarilo.
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V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Vítame Vás v našom okienku, kde Vám prinášame informácie o
našej materskej škole v Kočovciach.
2. septembra sme otvorili našu bránu a privítali sme deti a ich
rodičov. Nastúpilo 60 detí, niektoré sa iba vrátili do známych priestorov
po prázdninách a niektoré deti prišli po prvý krát. Adaptačný proces
majú deti veľmi dobre zvládnutý už v každej triede.

Deti sú rozdelené do troch tried: Lienkovo, Včielkovo a Mravče−
kovo. V každej triede sa deťom venujú dve pani učiteľky, ktoré sa
starajú o ich výchovu a vzdelávanie. Naďalej pracujeme podľa Škol−
ského vzdelávacieho programu „Spoznávaj svet hrou“. Zameriava−
me sa na environmentálnu výchovu a zdravie detí.

V našej materskej škole organizujeme a pripravujeme pre deti
rôzne akcie a aktivity, ktoré vyvolávajú u detí príjemné zážitky.
V septembri sa rodičia oboznámili s chodom a organizáciou
materskej školy na schôdzi RZ.
Otvorili sme aj krúžkovú činnosť: Oboznamovanie s anglickým
jazykom a Tanečný kurz. Tieto krúžky vedie lektorka Mgr. Monika
Gáborová, z Jazykovej školy Pro Americana. Pripravila pre rodičov
otvorenú hodinu, na základe ktorej sa rodičia rozhodli, do akého
krúžku dieťa zapíšu.
Deti predškolského veku navštívili už po druhý raz Nové Mesto
nad Váhom. Zúčastnili sa divadelného predstavenia „Sen jedného
duba“ a „Čakanka“ im ukázala ľudové a kultúrne tradície.
Poznatky o správaní sa v premávke a o zdraví človeka si deti
prehĺbili besedou „Dopravná výchova“.
Vstupnú depistáž komunikačných schopností detí u nás vykona−
la pani logopedička Zuzana Predná z Nového Mesta nad Váhom.
Pripravili sme jesennú súťaž „Jablko“ a „Tekvica“, kde deti spolu−
pracujú so svojimi rodičmi. Zo svojej záhrady priniesli najväčšie a
najmenšie jablko a vyzdobenú, vyrezávajú tekvicu. Venujeme sa aj
jesennej tematike – zbierame prírodniny, gaštany, listy, vyrábame
šarkany, pripravili sme týždeň vitamínovej stravy a ochutnávku ná−
tierok.
A začíname organizovať aj zimné aktivity – návšteva Mikuláša,
pečenie vianočných koláčikov, koledovanie, výroba darčekov, ex−
kurzia betlehemu a príprava vianočnej besiedky pre rodičov.
Na všetky aktivity sa veľmi tešíme a budeme Vás naďalej infor−
movať.
Bc. Lucia Fraňová – zástupkyňa pre MŠ

STRAVUJEME SA ZDRAVO
Prvý novembrový týždeň sme v materskej škole, v rámci výchov−
no – vzdelávacej činnosti, pripravili Týždeň vitamínovej stravy. Po−
čas týchto dní sa deti učili o zdravej výžive a o vitamínoch. Pozná−
vali, čo je dôležité pre ich zdravie, čo by mali jesť, aby neboli choré.
Rozlišovali zdravé a nie príliš zdravé potraviny, ovocie a zeleninu.
Zapojili sme aj rodičov – priniesli nám z domu ovocie a zeleninu
alebo rôzne výrobky z nich.

Deti rozoznávali ovocie a zeleninu hmatom, vôňou, zrakom, ale
aj chuťou. Podľa vekových kategórií, zručností a schopností, sme si
spoločne vyrobili ovocné a zeleninové šalátiky, ktoré deťom veľmi
chutili. Deti pochopili, že vitamíny sú veľmi dôležité pre ich zdravie.
Aj strava detí v materskej škole je pripravovaná v súlade s nor−
mami zdravej výživy. V spolupráci so školskou jedálňou sme zorga−
nizovali Ochutnávku nátierok pre rodičov, ktorá sa konala 4. no−
vembra. Priestory spojovacej chodby sme vyzdobili prácami a vý−
robkami detí, na stoloch boli naaranžované tácky s jednohubkami.

Niektorí rodičia nám priniesli výrobky z domu, napr. včelí med, me−
dovkový sirup, rakytníkový džem a sirup.
Tety kuchárky pod vedením pani vedúcej pripravili 9 druhov nátie−
rok. Rodičia, ktorí prišli pre svoje deti, ich mohli ochutnať na toasto−
vých chlebíkoch a bagetkách. Na výber boli nátierky: z rybieho filé,
z ovsených vločiek s kápiou, kuracia, avokádová, špenátová, hra−
chová, cícerová, fazuľová a šošovicová nátierka. Pani vedúca jedál−
ne im vysvetľovala zloženie nátierok a ponúkala recepty. Veľmi nás
teší, že na ochutnávku prišiel aj pán starosta Kočoviec a naša pani
riaditeľka. Táto akcia mala veľký úspech a nátierky všetkým chutili.
V mene celého kolektívu materskej školy a školskej jedálne
chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám toto podujatie
pomohli pripraviť a aj tým, ktorí ho podporili svojou účasťou.
Bc. Lucia Fraňová, zástupkyňa pre MŠ
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Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV
Členovia klubu dôchodcov v Kočovciach sa v prvom polroku
stretávali pravidelne vo štvrtok o 14,00 hodine v klube v budove
spoločenského domu v Kočovciach. Nakoľko sa táto miestnosť v
budúcnosti bude používať ako čitáreň pri knižnici, obecný úrad nám
ponúkol náhradnú miestnosť v spoločenskom klube v Beckovskej
Vieske. Táto miestnosť je momentálne v rekonštrukcii. Po skončení
prác a presťahovaní klubových vecí obnovíme stretávania členov
klubu, tentokrát v utorok o 14,00 hod.. Predpokladáme, že miesto
stretávania uprostred obce bude viac vyhovovať dôchodcom zo
všetkých troch miestnych častí.

Okrem pravidelného stretávania sme sa v marci vybrali vlakom
„na kávu na Štrbské Pleso“. Hoci u nás už po snehu nebolo ani
stopa, v Mlynskej doline pri mostíku zostali ešte celé kopy z nedáv−
nej univerziády. Prešli sme sa okolo polozasneženého Štrbského
plesa, smutne sa pozerali na ruiny bývalých hotelov a reštaurácií a
zvonka obdivovali rekonštruovaný hotel Kempinski. Kávu sme si
dali v útulnej reštaurácii pri stanici.
Mnohí členovia klubu túžili ísť na Chopok. Vybrali sme sa tam v
jeden pekný májový deň vlakom do Liptovského Mikuláša a potom
autobusom na Srdiečko. Na naše nemilé prekvapenie (aj mnohých
autobusových zájazdov) lanovka nepremávala, pretože sa povinná
posezónna prehliadka predĺžila o dva týždne, o čom na internete ne−
informovali. Príroda tam však bola prekrásna, a tak sme sa prešli okolo
priľahlého jazierka, pozreli si okolie niekoľkých rekreačných domov a v
jednom sa usadili na obed. Na terase obkolesenej vysokými stromami
sme si dali všakovaké špecialitky a predčasne sa vrátili domov.
Začiatkom augusta usporiadal klub tradičný autobusový zájazd,
tentoraz do Ostrihomu. Ráno o siedmej sme vyrazili smerom na
juh. Za Hornou Stredou nám vodič oznámil, že sa mu deň pred
výletom pokazila klimatizácia a že sa vetrať môže len cez strešné
okná. To sme ešte nevedeli, čo nás čaká.
Cestou do Maďarska sme sa zastavili na vodnom mlyne v Kollá−
rove, ktorý je postavený na mŕtvom ramene Malého Dunaja. Ide o
mlyn, ktorý stojí na dvoch rovnobežných člnoch. Naposledy sa na
ňom mlelo v roku 1965 a potom bol uložený v múzeu dediny. Za
pomoci Slovenských lodeníc Komárno sa zrekonštruoval na muze−
álne potreby. Do objektu sa dá dostať cez celodrevený kolový krytý
most, ktorý svojou dĺžkou 86 m patrí medzi najdlhšie v Európe. Po
celej dĺžke zábradlia boli umiestnené kvetináče s visiacimi muškát−
mi. Z mosta bol nádherný výhľad na mŕtve rameno obkolesené
vysokými stromami. Areál mlyna je využívaný na kultúrne podujatia
a je tam aj výstava poľnohospodárskeho náradia.
Hlavný cieľ nášho zájazdu bola však Ostrihomská bazilika, ktorú
začal stavať v dvadsiatych rokoch 19. storočia rodák z Považian
Alexander Rudnay na mieste bývalého chrámu arcibiskupa z 11.
storočia. Bazilika bola vysvätená v auguste roku 1856. Zároveň
bola vysvätená ako hlavný chrám v centre Uhorského kráľovstva.
Pre túto udalosť skomponoval Franz Liszt veľkolepú omšu Missa
Solemnis. Z pôvodného chrámu sa preniesla do tejto baziliky Ba−
kóczyho kaplnka zo začiatku 16. storočia, ktorá bola rozrezaná na
1600 kusov a znovu zložená v novej bazilike. Je to najkrajšia pa−

miatka renesančnej architektúry mimo územia Talianska. V bazilike
je aj najväčší hlavný oltárny obraz na svete namaľovaný na jedno
plátno o rozmeroch 13,54 x 6,6 m. Je prácou Michelangela Grigo−
lettiho a zobrazuje Nanebovzatie Panny Márie. Táto bazilika je tre−
tím najväčším kresťanských chrámom na svete. Z terasy pred bazi−
likou je pekný výhľad nielen na Dunaj, ale aj na Štúrovo.
Obedovali sme v Štúrove. Po šošovicovej polievke sme si po−
chutnali na pravom hovädzom perkelte s haluškami a kyslou uhor−
kou a podľa želania sme obed zapili pivom alebo nealko nápojom.
Cestu domov sme si užili v horúcom autobuse nezáživnou juho−
slovenskou krajinou bez kopcov. Zastavili sme sa v Jelke prezrieť si
vodný kolový mlyn, ktorý patrí medzi pozoruhodné technické pa−
miatky a je považovaný za stredoeurópsku raritu.
Do roku 1905 bol používaný ako lodný mlyn, potom bol prerobe−
ný na kolový mlyn. Pri prehliadke sprievodca predvádzal proces
mletia obilia. V okolí mlyna je malé rekreačné stredisko pre vodné
športy a tiež expozícia poľnohospodárskeho náradia.
Domov sme sa vrátili unavení a vyšťavení, pretože denná teplota
dosahovala 36 st. C.
Za pomoci p. Anny Orsavovej sme začiatkom októbra zorganizo−
vali autobusový zájazd do Národnej rady SR. Tentoraz sme cesto−
vali komfortným autobusom a ďalších účastníkov zájazdu sme dopl−
nili cestou na diaľnicu pri Lúke.
Po príchode na hrad sme si najprv prezreli reprezentačné miest−
nosti predsedu parlamentu, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Po
bielom ceremoniálnom schodisku so zlatými štukami sme sa dosta−
li do reprezentačných miestností, ktoré sa nachádzajú v rade za
sebou a majú výhľad na sochu Svätopluka. Sprievodkyňa nám vy−
svetlila históriu miestností, v ktorých visia kópie malieb panovníkov
a ich detí. V strednej rokovacej miestnosti sme si mohli sadnúť za
leštený rokovací stôl. V poslednej miestnosti objavili pri rekonštruk−
cii pri okne výklenok s maľbami na stene zo 14.−15. storočia.
Do objektu národnej rady sme sa dostali po bezpečnostnej pre−
hliadke. Vzhľadom na to, že v ten deň popoludní mal v NR vystúpiť p.
prezident, dopoludňajšie rokovanie bolo skrátené a nemohli sme sa
na ňom zúčastniť. Tým sme získali čas a na balkóne rokovacej sály
nám sprievodkyňa dopodrobna vysvetlila históriu stavby budovy a jej
výzdoby, napr. luster v rokovacej sále, sedem obrazov majstra Bru−
novského na prvom poschodí atď. V najväčšej rokovacej miestnosti
pre výbory NR sme mali krátke stretnutie s poslancami p. Baškom, p.
Bublavým a p. Jariabkom. Na záver nás p. Baška vyzval, aby sme sa
naňho obrátili prostredníctvom starostov s problémami, ktoré môže
on z titulu funkcie župana riešiť (napr. Kálničanom prisľúbil pomoc pri
dvojitom cestovnom na jednej autobusovej linke).
Na záver nás prišiel pozdraviť do vstupnej haly parlamentu pri
soche Hurbana predseda parlamentu p. Pellegrini a aj sa tam s
nami odfotil.
Po obede v reštaurácii v Lamači sme si prezreli komplex Eurovea
pri Dunaji so sochou Štefánika, našli protipovodňové zabezpečenie, z
terasy nad vodou si obzreli stavbu „starého mosta“ a pri káve v rešta−
urácii s výhľadom na Dunaj sme program zájazdu zavŕšili. Domov sme
sa vrátili vo večerných hodinách.
Eva Šebeňová
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LÁSKA A ÚCTA K STARŠÍM MÁ BYŤ STÁLA
Staroba sa týka nás všetkých. Je prirodzenou súčasťou života.
Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám,
aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Načri−
me trochu do histórie a pripomeňme si jeho vznik.
V decembri v roku 1990
bol mesiac október vyhlá−
sený Valným zhromažde−
ním Organizácie spojených
národov za Mesiac úcty k
starším a 1. október za
Medzinárodný deň star−
ších. Podľa aktuálnych šta−
tistík žije dnes na celom
svete viac ako 600 milió−
nov seniorov. Na Sloven−
sku je to vyše 900 tisíc
obyvateľov vo veku 60 a
viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Prognóza do budúcnosti
hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí. Podľa de−
mografických odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme
krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku. V takto
rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť star−
ších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.

nym programom, ktoré sa konalo 11. októbra 2015. Posedenia sa
zúčastnili aj vzácni hostia Mgr. Dušan Nemec, správca našej far−
nosti a Mgr. Dušan Vanek, evanjelický farár z Beckova.
Po príhovore starostu obce sa naši seniori zapozerali do vystú−
penia svojich vnúčikov či pravnukov a mnohým sa leskli v očiach
slzy dojatia a lásky. Následne sa škôlkári i deti zo základnej školy
sa predstavili pestrým a veselým programom. Na záver sa prítom−
ným prihovoril Mgr. Vanek.
Členky komisie kultúry šikovne obslúžili našich hostí a k dobrej
nálade im zahrali Old Boys. Aj takouto formou sme vyjadrili našu
úctu a vďaku, poďakovali im za odovzdané skúsenosti, nadobudnu−
té vekom.
Viera Jánošíková

Staroba nie je choroba, prichádza nenápadne a pomaly. Nedá
sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť.
Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Dôležitá je
kvalita života, prostredie i samotný postoj. Aj naša obec ponúka
seniorom možnosť kontaktu s rovesníkmi. Stretávajú sa v klube,
chodia spoločne na výlety a prechádzky. Príjemným spestrením
spoločenského života je posedenie dôchodcov spojené s kultúr−

V KOČOVCIACH
V Kočovciach sa dobre býva,
niekedy mi aj z okna babka kýva.
Poštu, obchod máme tu,
sem tam nákup pre tetu.
Kaštieľ starodávna pamiatka,
na jar rastú tu aj bahniatka.
Cez zimu tu snehom stromy zapadnú,
na tú krásu nedá sa zabudnúť.
Pekné sú tu rôzne sviatky,
radujú sa naše matky.
Nádherné vysvietené sú tu Vianoce.
ja poviem vám, tak takto znejú
tie naše Kočovce.
Sabrina Holotová

Milá planéta Zem!

Cvičenie jógy

Som Ti veľmi vďačná za to, že nám
ľuďom poskytuješ domov. Preto Ti prajem,
aby si mala dostatok čistej a pitnej vody,
bez ktorej by sme nemohli žiť.
Tiež Ti prajem, aby na Tebe rástlo
množstvo rastlín a stromov, ktoré nám dá−
vajú kyslík potrebný na dýchanie. Zároveň
Ti želám množstvo zvierat, ktoré sú našou
potravou.
A na záver veľa dobrých ľudí, ktorí si ťa
budú vážiť, starať sa o Teba a nebudú Ťa
ničiť a znečisťovať.
Tvoja obyvateľka
Klárika Bubeníková, 5.A

Od septembra sa rozbehlo cvičenie jógy
v Spoločenskom dome v Kočovciach. Cvi−
čenie býva každý štvrtok od 16,15 hod.
do 17,30 hod. Ak máte záujem, môžete
sa k cvičencom pridať.

Zvonenie v Kočovciach
Po dlhšej dobe sa nám podarilo nájsť
zvonára, ktorý bude zabezpečovať zvone−
nie pri úmrtí v časti obce Kočovce. Je ním
pán Ondrej Kirka, tel. kontakt 0903/022675.
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RAKOĽUBSKÁ DETEKTÍVKA
Prezerám si stránku našej obce, históriu jej jednotlivých častí −
Kočovce 1321, Beckovská Vieska1396, Rakoľuby 1262−to sú roky
prvých písomný záznamov. Teda, záznamov na papieri, aby bolo
jasné. Rakoľuby sú teda najstaršie, rádovo o storočie staršie od
ostatných častí. Ale je to naozaj tak? Spomínam si totiž na udalosť
spred niekoľkých rokov, ktorá by mohla minimálne jeden z týchto
údajov značne spochybniť. Ale po poriadku.
Keď som pred rok−
mi začal kopať na rodi−
čovskom pozemku vý−
kop pre základy domu,
vykopal som dva malé
keramické čriepky. Keď
som ich očistil od hli−
ny, ukázali sa nejaké
písmená a niečo reliéf−
ne modelované. Úlom−
ky však k sebe nepa−
sovali, i keď bolo zrej−
mé, že pochádzajú z
toho istého celku, ako−
by nejakej dosky, či
plakety. Oba veľkosti
asi detskej dlane, pri−
bližne centimetrová
hrúbka, farba svetlej te−
rakoty, miestami melí−
rujúcej do tmava až
čierna. Keď som ich ukázal môjmu otcovi, dlho sa na ne pozeral,
ohmatával vystúpené písmená a po chvíli začal rozprávať: ,,Keď
som po vojne prišiel do Rakoľúb, stálo tu len pár domov a dookola
samé polia. Kúpil som vtedy od miestnych zemepánov−rodiny Bá−
noczy−Gočár pekný kus pozemku pri božích mukách. Památám sa,
že keď sme s bratom sadili ovocné stomky, našiel som v zemi po−
dobné črepy. Tiež boli na nich nejaké písmená a tuším niečo ako
račie klepietko. Boli podobnej veľkosti ako tieto, ale tiež k sebe
nepasovali.” Vtedy som si všimol, že modelácia aj na jednom z
týchto úlomkov by mohla vzdialene tiež pripomínať račie klepeto.
,,A čo sa stalo vtedy s tou keramikou?” − pýtam sa otca. ,,Zaniesol
som to do múzea a tým to pre mňa skončilo. Viac neviem, čo sa s
tými vecami stalo. Bolo po vojne, doba ťažká, prioritou boli iné,
dôležitejšie veci, než vykopané črepy.”
Odložil som nález kdesi v rodičovskom dome s tým, že príležitost−
ne zájdem do múzea opýtať sa a zistiť, čo−to o tých starých črepoch.
No po čase sa na to akosi pozabudlo a keď som ich neskôr hľadal,
nepodarilo sa mi ich nájsť. Možno by bolo treba spomenúť niečo z
môjho života. Ako to už často býva, nebol priamočiary, ale dosť kľu−
katý a poznačený pestrosťou záujmov. Jedným z najsilnejších bol
vzťah k výtvarnému umeniu, ktorý spôsobil, že ono sa stalo mojou
životnou náplňou. A jedného dňa prišiel telefonát, či by som nechcel
vystavovať v novomestskom múzeu. Slovo dalo slovo a tak som za−
čal pripravovať výstavnú kolekciu s názvom Archeoinšpirácie. Pozo−
stávala z keramických plastík, inšpirovaných históriou, archeológiou,
múzejníctvom. Výstavu sme pripravovali spolu s riaditeľom múzea
Jožkom Karlíkom a pritom som mu spomenul môj dávny nález. Sa−
mozrejme, že ho chcel vidieť, len sa mi ho stále nedarilo nájsť. Raz
mi povedal, že u nich v depozite kedysi zazrel nejaké terakotové
črepy, ktoré by mohli zodpovedať môjmu popisu. To naštartovalo
moju zvedavosť a aktivitu do takej miery, že som doma poprehadzo−
val všetky kúty, prezrel povalu, pivnicu, ateliér, ale bez úspechu. A
rovnako som tlačil na Jožka Karlíka, aby aj on hľadal v múzeu. Ale
ani jemu sa nedarilo. Až raz, bolo to tuším deň pred vernisážou tej
výstavy, napadlo mi poprezerať ešte raz povalu. A naozaj, celkom
vzadu pod pomúrnicou boli moje čriepky zasunuté.

Na slávnostné otvorenie výstavy som prichádzal ako vždy s malou
dušičkou z toho, ako bude výstava prijatá. Ale okrem tej bázne som
si niesol aj tých pár čriepkov, aby som ich ukázal odborníkom a
vypočul si ich názor. Prípadne spestril tým aj program vernisáže,
veď vykopané črepy, to pekne ladí s témou výstavy. A tak, keď ma
riaditeľ po úvodnom slove vyzval, aby som čo to povedal, nechal
som tému výstava tak a porozprával prítomným o mojom náleze,
ktorý som medzitým vylovil z vrecka saka a položil na pripravený
podstavec. Vzápätí pristúpil aj pán riaditeľ a k úžasu nás všetkých
priložil k mojim ďalšie časti, ktoré sa mu predsa na poslednú chvíľu
podarilo nájsť. Napätie vo výstavnej sieni sa dalo krájať, veď to bolo
ako vyvrcholenie detektívky. Jej začiatok sa začal písať... kedy vlast−
ne? A kto bol tým autorom?
Ľudia sa tlačia okolo, keď Karlík chvejúcimi sa prstami prikladá
svoj úlomok. Jeho okraje bezpečne pasujú k môjmu. Prikladá ďalší−
aj ten presne zapadne ako zúbky nejakého zámku. Napätie vrcholí,
chýba už len posledný kúsok. Áno, už je doštička celá. Pred očami
sa nám objaví rak, to je zrejmé na prvý pohľad, trochu dlhšie však
trvá, kým sa podarí rozlúštiť tie záhadné písmená, uložené v kruhu
okolo ráčika. Ľudia obchádzajú okolo podstavca a slabikujú. Až to
slovo ktosi vysloví celé a zreteľne nahlas: CANCEROFILION.
Ale to ešte nie je všetko. Nasledujú ďalšie písmená, vlastne sú to
rímske číslice: MMDCXII. Oči prítomných sa spýtavo obracajú k au−
torite. Autorita nezaváha ani na okamih a hovorí:
,,Nápis je jasný, kto sa trochu orientuje v latinčine, ľahko si ho
dokáže preložiť: cancer znamená rak a filion, filein −pochádzajúce z
gréčtiny−znamená milovať, mať rád, ľúbiť; pre priblíženie pripomí−
nam slovo filozofia. Tak si to
dajme dohromady: mať rád
raka, raka ľúbiť−a už sme v Ra−
koľuboch. Mätie ma však ten
letopočet, ak to vôbec letopoč−
tom je, na prvý pohľad to tak
vyzerá, ale rok dvetisíc šesť−
sto dvanásť... neviem.
Vtom sa zarazí, zadíva sa
pozornejšie na plaketu a
...chvíľu trvá, kým sa zmôže na
ďalšie slová: ,,Ale veď, veď tu je
ešte veľké a zreteľné A C, viete,
čo to znamená?! AC znamená
ante Christum, pred Kristom. Alebo pred naším letopočtom, ak sa to
niekomu hodí viac...”
Na návštevníkoch vernisáže vidieť, ako im to postupne dochá−
dza, ako sa im na chvíľu v hlave rozsvieti, no v zapätí ešte viacej
zatemní: ako môže byť niečo urobené pred Kristom, dokonca takú
dobu pred ním, zároveň označené dátumom, keď datovať sa začalo
oveľa, oveľa neskôr? A ďalšie a ďalšie otázky. Teda detektívka zďa−
leka nie vyriešená, naopak, sme na jej začiatku.
Napadá niekoho nejaké riešenie?
••••••••••••••••••••••
A ešte zopár veršov.
Až príde leto,
vydám sa svetom
za chrbtom nechám Rakoľuby,
splnené túžby, nesplnené sľuby
pozdrav napíšem požičaným perom:
myšlienky a cesty vedú jedným smerom.
A potom, jak poštový holub,
vrátim sa domov, do Rakoľúb
Ján Hubinský
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ADVENTNÁ VÝSTAVA
Posledný novembrový víkend, na začiatku adventu, sa v našej
obci konala výstava, ktorá spájala dve obdobia roka − jeseň a
vianočné obdobie. Naši pestovatelia sa mohli pochváliť svojou
úrodou.
Obdivovali sme i
ochutnávali rôzne od−
rody jabĺk, hrušiek,
hrozno, ale i cudzo−
krajné kiwi, ktoré do−
pestoval pán Majerník.
Pán Perlák nám pred−
stavil svoju zbierku ka−
meňov, na ktoré vlast−
noručne vyrýva rôzne
obrazy. Medzi najzau−
jímavejšie určite patril
v plochom kameni vy−
brúsený erb našej
obce. Veľký úspech z
jeho zbierky mal „ore−
chový samorast“. Pán
Putera už tradične vy−
stavoval svoj domáci
med, návštevníkov vý−
stavy zaujali i sviečky
z vosku, ktoré sám vyrába, či sušené liečivé byliny.
Ďalšia časť výstavy nám už navodila predvianočnú atmosféru.
Ručne robené adventné vence, svietniky, rôzne ozdoby sme mohli
nielen obdivovať, ale si ich aj zakúpiť. Milo prekvapili žiaci zo
základnej školy s výrobkami, ktoré pripravili v družine, či na krúž−
ku šikovných rúk.
Táto výstava dala našim občanom príležitosť ukázať svoju šikov−
nosť, tvorivosť, nápaditosť. Predstavili vlastné výrobky a tak sa zvi−
diteľnili. Zuzka Vernerová predávala vlastnoručne robené šperky,
Katka Valovičová ponúkala domáce mydlá, sviečky, voňavú soľ,
Janka Širková okrem vianočných produktov i vlastnoručne šité

číslo 3 − december 2015

Z ČINNOSTI ZPOZ
ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ
K pekným akciám ZPOZ patrí každoročné odovzdávanie vysved−
čení deviatakom v obradnej sieni na obecnom úrade. Tento rok
opustilo ZŠ 17 žiakov. Pri zápise do pamätnej knihy obce im staros−
tovia obcí, ktoré spadajú do spoločného školského obvodu odo−
vzdali malú pozornosť a zaželali veľa úpechov v ďalšom štúdiu. Tak
veľa šťastia Pavol Božik, Sára Bušová, Monika Čejteiová, Monika
Červeňová, Lukáš Gába, Aneta Gajdošechová, Martina Horňáčko−
vá, Martin Hrádel, Igor Jambor, Lukáš Kozáčik, Terézia Kuflíková,
Barbora Labudová, Monika Ondreičková, Gabriela Páleníková, Aneta
Petrová, Šimon Piller a Barbora Valušiaková.

PRIVÍTANIE PRVÁČIKOV
Na začiatku školského roka zas zavítajú do obradnej siene prvá−
ci, ktorí nastupujú na povinnú školskú dochádzku. V sprievode rodi−
čov sa kedysi vystrašené deti dnes už cítia suverénnejšie. Takmer

všetky sa už vedia podpísať do pamätnej knihy tlačeným písmom.
Tento rok nastúpili do školy Dominika Adamčíková, Nela Blažejová,
Tomáš Bubeník, Peter Dančo, Lea Gieciová, Chiara Gocníková,
Adam Kosnovský, Lukáš Kouřil, Liliana Macová, Laura Mimichová,
Alex Motolová, Martin Nemšák, Viktória Nemšáková, Lucia Petreko−
vá, Kristína Pristašová, David Svorada, Bianca Tulisová, Leo Turov−
ský, Radoslava Uhlíková, Martin Urban, Sophia Urbanová, Zdenka
Úšelová, Eliška Vargončíková.

STAROSTA ĎAKUJE...

bábiky, Katka Dovinová s dcérou sa venujú pleteniu košíkov z
novinového papiera. Krásne dekorácie ukázala aj pani Večeřová.
Cukrárske výrobky – zákusky s plnkou, suché koláčiky ponúkala
A. Macejková.
Mnohí návštevníci výstavy si z vystavovaného tovaru vybrali
aj darčeky pre svojich blízkych, adventné venčeky, na ktorých
si v nedeľu zažali prvú sviečku. Srdcia im zas naplnila vianoč−
ná nálada.
Mgr. Daniela Ondreičková

Často si ani neuvedomujeme, ako niektoré veci berieme s
úplnou samozrejmosťou. Keď som prechádzal pred sviatkom
„Pamiatky zosnulých“ okolo sochy sv. Jána Nepomuckého v
Rakoľuboch, uvidel som naše miestne obyvateľky, ako čistia
jej okolie a zapaľujú sviečky. Vtedy som si uvedomil: „Veď aj
o toto miesto sa niekto musí starať, aby bolo čisté a dôstojné.“
Predtým som často chodil okolo a vnímal jeho vyčistenie so
samozrejmosťou.
Využívam túto príležitosť a ďakujem p. Márii Ježovicovej a
p. Márii Kravárikovej z Rakoľúb, ktoré sa pravidelne starajú,
čistia a zdobia toto pietne miesto (taktiež „Tri kríže). Pravidel−
né kosenie má „na starosti“ p. Milan Kravárik od Červeného
raka. ... Veľká vďaka!
starosta obce
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STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!

né želania. Jedno želanie mali pre seba. Druhé zas pre svojich
blízkych – mamičku, otecka, súrodenca, kamaráta... Na priprave−
ných podkladoch ukázali deti svoju fantáziu a um – kreslili, farbi−
li, lepili ozdoby. Prvé želanie s pomocou Mikuláša zavesili na
vianočný stromček. Druhé želania sme postupne spájali jedno

Mikulášske tradície sú veľmi pestré a v rôznych krajinách pre−
biehajú odlišne. Spoločným znakom však je rozdávanie darče−
kov deťom v podobe sladkostí, ovocia a rôznych maškŕt. Tento
sviatok je akýmsi predstupňom Vianoc, ktoré sú očakávané nie−
len deťmi, ale aj dospelými.

Aj do našej obce zavítal Mikuláš, aby odmenil všetky dobré
deti. Sprevádzal ho anjel a čertisko, ktorý narobil medzi deťmi

trochu rozruchu. Niektorým nahnal aj strach a veru, sem – tam
sa z očiek vykotúľala aj slzička. Naopak, deti, ktoré poslúchali
celý rok, sa čerta
nemuseli vôbec
obávať. Tie deti do−
stali od Mikuláša a
anjela sladké odme−
ny. Mnohé mali pri−
pravené básničky,
pesničky a riekanky,
aby ukázali, aké sú
šikovné.
Pred príchodom
Mikuláša si deti s
pomocou rodičov
pripravovali vianoč−

vedľa druhého do veľkého spoločného priania. Takto pospájané
mali dĺžku 4,40 m. Na budúci rok sa budeme s deťmi snažiť
prekonať tento náš rekord.
Svoju hravosť ukázali deti pri malých súťažiach, do ktorých sa
mnohé zapojili − väčšie i menšie. Tie najmenšie sa snažili naj−
viac a zaslúžili si za ich výkony sladkú odmenu.
Na občerstvenie boli pre deti pripravené zákusky od sponzo−
rov, ktorým chceme poďakovať za ich štedrosť.
Keďže Mikuláš rozdal všetko, čo mal pre naše deti priprave−
né, odišiel zas ďalej, aby priniesol radosť aj iným. A my ho bude−
me očakávať zas o rok a tešiť sa na jeho príchod.
Viera Jánošíková
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FUTBAL KOČOVCE FC 1959
Mužstvo dospelých po minulom ročníku postúpilo do 6. ligy, kde
sa už stretávalo so súpermi vyššej futbalovej kvality. Zo začiatku
malo problém s premieňaním šancí, čo sa odzrkadlilo po prvých
štyroch kolách prehrami. Táto strelecká smola sa pretrhla v piatom
kole, keď sme zvíťazili 6:1 s Hornou Súčou. Od toho kola si mužstvo
začalo viac veriť a hneď v ďalšom domácom zápase vyhrali s Dubo−
dielom. Dôležité body si odviezli aj zo súperových ihrísk. Nakoniec
sa v polovici súťaže umiestnili v strede tabuľky na 8.mieste s 22
bodmi, keď na lídra súťaže strácajú len 8 bodov.

O septembra zaviedol klub aj tréning maličkých nádejí formou
prípravky. Záujem maličkých o futbal nás milo prekvapil, keď na
tréningy začalo chodiť 25 detí. Stretávajú sa pravidelne v utorok v
telocvični a v sobotu na ihrisku. Dúfame, že im záujem o futbal
vydrží a vyrastú z nich nové opory klubu.

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Obec Kočovce Vás pozýva na vianočný stolnotenisový turnaj
o majstra Kočoviec, ktorý sa bude konať 27. a 28. decembra 2015
v spoločenskom dome. Prihlásiť sa môžete na t.č. 032/7461224
alebo e−mailom: viera.janosikova@kocovce.sk.
Otvorenie turnaja bude 27.12.2015 o 10,00 hod..
Taktickú prípravu začínajte čo najskôr. Kľúče od SD si môže−
te vyzdvihnúť u p. Mgr. Daniely Ondreičkovej, Kočovce č. 12.
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Viešťanskí tuláci
V októbri po dlhšej pauze „Viešťanskí tuláci“ vyrazili do hôr.
Dlho plánovanú trasu Inovec – Ostrý Vrch sme absolvovali dňa
24. októbra 2015. Pôvodne sme mali v pláne túto trasu ako dvoj−
dňový výlet s nocľahom na Chate pod Inovcom. Tento plán nám
vyšiel iba na 50 percent − nocľahu sme sa vzdali. Ráno nás mikro−
bus vyviezol ku chate a odtiaľ sme už šliapali. Najhoršia časť bola
hneď na začiatku − záber hore zjazdovkou, ale keďže som išla
posledná, poháňala som ostatných, aby sa toľko „nezrážali“ a
udržiavali požadované tempo. Po dosiahnutí najvyššieho bodu
(1042 m) bola trasa pohodová, počasie nám prialo. Nebo bez
oblakov nám umožnilo krásny výhľad na kraj.

Štátny sviatok 17. november sme využili na túru na Topoľčiansky
hrad. Do Podhradia sme vyrazili z Bezovca a naspäť sme sa vrátili
trasou cez les do Novej Lehoty. Počasie nám prialo menej, bolo za−
mračené, popoludní mierne spŕchlo, napriek tomu to bol úžasný deň.

Chcela by som apelovať na všetkých mladých vekom i du−
chom, pridajte sa k nám, v prírode si perfektne vyvetráte hlavu,
oddýchnete si od pracovných problémov a stresov. Trasy nebý−
vajú náročné a s novými nápadmi môžete k spestreniu turistiky
aj vy. Najbližšia akcia je naplánovaná na 2. januára 2016 (Troj−
káľový výstup na Ostrý Vrch). Po ťažkom Silvestri vás túra pre−
berie k životu!
Viera Jánošíková

