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Pozvánka
na Dni obce a hodové slávnosti
v Beckovskej Vieske
Vážení občania, obec Kočovce a KKaŠ
Vás pozývajú na
Dni obce spojené s hodovými slávnosťami,
ktoré sa budú konať v dňoch 17. a 18. augusta 2019
na Barine v Beckovskej Vieske.
Program Dní obce:
17. 8. 2019 - začiatok o 13,00 hod.
- súťaž vo varení - „Prekvapenie z kotlíka“
- začiatok turnaja v minifutbale
o „Pohár starostu obce“
- večer - tanečná zábava s kapelou „Huncúti“
18. 8. 2019 - 9,00 hod.
- slávnostná svätá omša v kostole
v Beckovskej Vieske
- 17,00 hod. - ľudová hudba „Bodovanka“
- do tanca i na počúvanie

SLOVO MÁ STAROSTKA OBCE
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti informovala o dianí v našej obci od obdobia, kedy som
zložila slávnostný sľub a začala vykonávať funkciu starostky. Prácu vo verejnej správe vykonávam väčšinu môjho profesijného života a je mi
blízka. Aj preto som sa rozhodla v komunálnych
voľbách kandidovať a použiť moje dlhoročné
skúsenosti v prospech obyvateľov našej obce.
Všetci, ktorí čítate tieto riadky veľmi dobre viete, aká je práca s ľuďmi náročná. Poznáte to
sami pri jednaní s kolegami v práci, so susedmi,
v obchode, v škole, a pod. Sami viete, že nie vždy
sa dá každému vyhovieť. Môžete pomôcť a vyjsť
v ústrety niekoľkokrát, ale nevyhoviete raz a všetka pomoc, ktorú ste dovtedy poskytli, je zabudnutá. Je dobré, keď má človek skúsenosti z tejto oblasti, sú potrebné na to, aby sa pomocou
nich problémy riešili. Po nástupe som ich musela
neodkladne začať riešiť jeden po druhom. Boli
také, ktoré ma čakali a prichádzali nové.
Hneď po týždni od nástupu sme mali jednanie
so zástupcami Povodia Váhu š. p. Piešťany, OÚ
odboru životného prostredia Nové Mesto n. V.
Bolo to jednanie ohľadom vodných tokov. Naše
dva potoky Rybnický aj Kálnický sú väčšinu
roka bez vody. Ich stav je však pravdu povediac
hrozný. Zarastené brehy, množstvo náletových
krovín, ktoré by zabraňovali plynulému prietoku väčšieho množstva vody nemôžeme nechať
bez povšimnutia. Na jednaní sme sa dohodli
o prečistení potokov do marca 2020. Nemohli
sme však pred blížiacou sa zimou nechať potok
blízko mosta v Kočovciach zarastený a nepriechodný. Vyčistenie a rozšírenie koryta sme urobili ešte pred Vianocami a vyčistenie priamo pod
mostom v marci v spolupráci s hasičmi z Novej
Vsi nad Váhom.
Určite si všetci veľmi dobre pamätáte snehovú
kalamitu, ktorá bola hneď po novom roku. Mala
som množstvo telefonátov, v ktorých sa mi občania sťažovali, že práve ich cesta a ich chodník nie
je odhrnutý. Naša obec má množstvo kilometrov
miestnych komunikácií a aj chodníkov. Nedá sa
byť v jednom čase na niekoľkých miestach. Sneh
bolo potrebné odstraňovať postupne a neustále,
pretože neustále padal. Nepomohlo tomu ani
prijatie nového zákona, ktorý určil, že o chodníky sa musí starať obec. Pri tej dĺžke chodníkov, ktorú v obci máme a s počtom zamestnancov troch sa to nedá stihnúť. Preto apelujem na
Vás vážení občania, aby ste sa pokiaľ Vám to
umožní zdravie a fyzické sily v budúcej zime
zapojili do odhŕňania snehu aspoň pred vlastným
domom. Tešme sa, keď sneží, chvála Bohu, veď,
keď nám nepadne voda v podobe snehu alebo
dažďa z vrchu, ako ju môžeme čerpať neustále
zo zeme. Viete, že problémy s nedostatkom vody
sa každým rokom zväčšujú.
Chcela by som ešte spomenúť problémy
s komunálnym odpadom. Každým rokom ho neustále pribúda. Chcem Vás preto požiadať, aby ste
vytvárali vo svojich domácnostiach, odpadu čo
najmenej. Aby ste vytriedili zložky odpadu, ktorý
sa dá vyseparovať a odovzdali ho vo forme naplnených vriec (plasty), alebo ho zaviezli na zberné miesta v obci. Zároveň Vás chcem poprosiť,
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SLOVO MÁ STAROSTKA OBCE
aby ste si všímali a nahlásili tých, ktorí
vyvážajú odpad na miesta, ktoré na to
nie sú určené.
V komunálnych voľbách v novembri ste si zvolili aj nových zástupcov do
obecného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo
obce tvoria zväčša noví poslanci. Sú
ochotní a chcú pracovať pre našu obec.
Do konca roka 2018 sme mali okrem
ustanovujúceho slávnostného zastupiteľstva ešte dve riadne pracovné zastupiteľstvá. Medzi inými, a toľko diskutovanými, bolo potrebné schváliť uznesenie,
ktorým sa schválila Zmena územného plánu obce č. 8. (ZÚPaD č.8). Táto
zmena územného plánu sa odďaľovala
počas predchádzajúceho volebného
obdobia, a keď už aj bolo schválené
uznesenie, tak územný plán nebol zadaný na obstaranie. Na základe žiadostí
o doplnenie ZÚPaD č.8 bol znovu prerokovaný v decembri na zasadnutí OZ,
kde bolo z pôvodného uznesenia vyňaté územie v k.ú. Beckovská Vieska na
výstavbu Logistického a konsignačného
centra a na základe žiadosti Slovenské
štrkopiesky s.r.o., v ktorej sa spoločnosť
odvolávala na predchádzajúcu zmluvu
s obcou, podľa ktorej jej už v roku 2007
bolo v ZÚPaD č.6 schválené územie
v k.ú. Kočovce do výhľadu na ťažbu
štrkopieskov. Vzhľadom na pôvodnú
výmeru parciel, ktoré mali byť predmetom ZÚPaD obce bola časť pozemkov
aj v k.ú. Beckovská Vieska schválená
na ťažbu štrkopieskov. Poslanci OZ zrušili pôvodné uznesenie z mája 2018,
v ktorom bola časť pozemkov v k.ú.
Beckovská Vieska určená
na výstavbu Logistického
a konsignačného centra.
Výstavbu ďalšieho logistického centra zamietli,
pretože už terajšie územie,
ktoré slúži na priemyselnú
výrobu a logistiku značne
obmedzuje kvalitu života
občanov našej obce. Ďalšími zmenami, ktoré sú
v ZÚPaD č.8 je schválenie pozemkov v každej
časti obce na individuálnu
bytovú výstavbu. Touto
zmenou územného plánu,
by sa mali rozvíjať všetky časti našej obce. Na
poslednom zastupiteľstve
v decembri bolo potrebné schváliť rozpočet obce
na rok 2019 s výhľadom
na roky 2020 a 2021. Do
rozpočtu na rok 2019 boli
naplánované finančné pro-
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striedky hlavne na zabezpečenie bežného chodu obce. Musím spomenúť, že do
rozpočtu na rok 2019 sme v decembri
neplánovali žiadne investičné akcie.
Určite ste mnohí očakávali, že v tomto roku sa uskutoční výstavba tak dlho
očakávaného chodníka od pošty smerom k základnej škole. Bohužiaľ, výstavba sa tento rok neuskutoční. Na výstavbu chodníka bol v minulosti vypracovaný
len projekt na územné konanie. Územné
konanie aj prebehlo. Nebol však vypracovaný projekt na realizáciu pre stavebné povolenie. Dodávateľa tohto projektu
bolo potrebné najskôr obstarať. V tomto období sa vypracovanie projektu už
uskutočňuje. Po vypracovaní projektu je
potrebné vybaviť stavebné povolenie na
realizáciu chodníka a obstarať dodávateľa stavby. Verím, že sa nám to podarí
do júna budúceho roku. Tí, čo poznajú
situáciu na ceste ku škole hlavne ráno,
vedia, že výstavba sa môže uskutočniť
jedine počas letných prázdnin.
Po novom roku bolo potrebné riešiť
havarijnú situáciu strechy na budove jedálne v základnej škole. Strecha
zatekala na niekoľkých miestach a bolo
potrebné urýchlene riešiť jej opravu, čo
sa nám spoločne so školou aj v krátkej
dobe podarilo. Takisto bolo potrebné
riešiť aj havarijný stav toaliet v jedálni. Aj tieto už zrekonštruované slúžia
svojmu účelu. Ďalej sme museli riešiť aj
odovzdanie prenajatých priestorov baru
v budove TJ Kočovce, kde bol nájom
ukončený ešte v marci 2018 a tiež odo-

vzdanie prenajatých priestorov Požiarnej
zbrojnice v Kočovciach. V Spoločenskom klube v Rakoľuboch sme vo februári
vynovili vnútorné priestory.
V tomto čase pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod Požiarnou zbrojnicou
v Kočovciach, miestnej komunikácii pred
požiarnou zbrojnicou a tiež na vysporiadaní pozemku pod Spoločenským klubom v Beckovskej Vieske do vlastníctva
obce. Máme obstaraného dodávateľa na
opravu výtlkov v obci, na opravu cesty
smerom k cintorínu v Kočovciach a cesty vedúcej z Beckovskej Viesky smerom
k cintorínu v Rakoľuboch. Z Úradu vlády
máme predschválenú dotáciu vo výške
8000€ na detské ihrisko v Beckovskej
Vieske. V budúcom roku by sme chceli
realizovať výstavbu detského ihriska aj
v Rakoľuboch, potrebujeme ešte vybrať
vhodné miesto na jeho umiestnenie.
V apríli sme požiadali o dotáciu z Envirofondu na zateplenie a novú fasádu pre
budovu základnej školy. Pripravujeme
opravu chodníka smerom od kočovského mosta po Štvrte, ktorý nie je opravený od obdobia, kedy sa v obci budoval
vodovod. Ďalej pripravujeme opravu plochy parkoviska pred obecným úradom,
ktorá je v dezolátnom stave. Postupne
spolu s poslancami budeme pripravovať
a realizovať ďalšie projekty.
Náš Informátor sa vám v tomto volebnom období dostáva do rúk po prvýkrát,
verím, že bude vychádzať v pravidelných
intervaloch, a vy tak budete informovaní
o dianí v našej obci.
Ing. Monika Kopúnová
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VEDENIE OBCE INFORMUJE
Výpis uznesení ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 11. 2018

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26. 11. 2018

Uznesenie č. 1 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do orgánov samosprávy obce.
B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Kočovce Ing. Monika Kopúnová
zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. Z rúk predsedníčky
MVK v Kočovciach Mgr. Beáty Pekyovej prevzala Osvedčenie
o zvolení starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Kočovce zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing.
Pavol Gondár, Ľuboš Kopún, JUDr. Zuzana Loffayová, Anton Motola, Mgr. Daniela Ondreičková, Bc. Lenka Romančíková, Ing.
Beáta Ševcechová, Zuzana Uhrinová. Z rúk predsedníčky MVK
v Kočovciach Mgr. Beáty Pekyovej prevzali Osvedčenie o zvolení za
poslanca obce.
Uznesenie č. 2 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. schvaľuje:
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. p o v e r u j e
poslanca Antona Motolu zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch 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.
Uznesenie č. 4 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
schvaľuje:
navrhnutých členov do jednotlivých komisií:
mandátová komisia: JUDr. Zuzana Loffayová, Anton Motola,
Ľuboš Kopún
návrhová komisia: Mgr. Daniela Ondreičková,
Bc. Lenka Romančíková, Ing. Pavol Gondár
volebná komisia: Ľuboš Kopún, Ing. Beáta Ševcechová,
Zuzana Uhrinová
Uznesenie č. 5 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. zriaďuje komisie, a to:
1. finančná a správy majetku
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)
B. volí :
1. predsedu komisie finančnej a správy majetku:
Ing. Beáta Ševcechová
2. predsedu stavebnej komisie a životného prostredia:
p. Anton Motola
3. predsedu komisie kultúry a športu:
Mgr. Daniela Ondreičková
4. predsedu komisie na riešenie sťažností:
JUDr. Zuzana Loffayová
5. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu:
JUDr. Zuzana Loffayová
Uznesenie č. 6 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A. schvaľuje :
1. pre volebné obdobie 2018 - 2022 sobášiacich:
Ing. Pavol Gondár, JUDr. Zuzana Loffayová
Uznesenie č. 7 - Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
berie na vedomie, že na nasledujúce volebné obdobie sa zástupcom starostu obce Kočovce stáva Ing. Pavol Gondár.

Uznesenie č. 8/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 9/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 19. 11. 2018 a zo VII. zasadnutia OZ
zo dňa 24. 9. 2018 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené alebo
v plnení. V plnení a sledovaní je uznesenie č. 78/2014-OZ.
Uznesenie č. 10/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu o kontrole hlavného kontrolóra č. 2.II.2018.
Uznesenie č. 11/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Schvaľuje žiadosť pani Aleny Šeligovej o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 2 v bytovom dome s. č. 383.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01.12.2018
do 30. 11. 2021. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
Uznesenie č. 12/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Mesta
Nové Mesto nad Váhom so sídlom Čsl. armády 1, 915 32 Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie
pre deti navštevujúce Centrum voľného času na ulici Odborárska
1374 v Novom Meste nad Váhom na a na ulici Štúrova 590 v Novom
Meste nad Váhom na rok 2019 vo výške 71,50 € na jedného žiaka
do veku 15 rokov, spolu vo výške 1144,00 € na šestnásť žiakov, ktorí
majú trvalý pobyt na území obce Kočovce. Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostke obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 13/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Kongregácie
školských sestier de Notre Dame so sídlom Klčové 87, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie
pre deti navštevujúce Centrum voľného času pri Spojenej škole sv.
Jozefa v Novom Meste nad Váhom na rok 2019 vo výške 71,50 na
jedného žiaka do veku 15 rokov, spolu vo výške 715,00,- € na desať
žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Kočovce. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostke obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce schvaľuje starostke obce
Kočovce Ing. Monike Kopúnovej podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
zvýšenie základného platu o 25% s účinnosťou od
01. 12. 2018.
Uznesenie č. 15/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie návrh
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre roky 2019 - 2021 bez
výhrad.
Uznesenie č. 16/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Kočovce
FC 1959 o poskytnutie dotácie na činnosť FC za účelom športovej
reprezentácie obce v roku 2019 vo výške 10.000,-€. Dotácia bude
poskytnutá v dvoch termínoch: 6. kalendárny týždeň a 22. kalendárny
týždeň roku 2019. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce
podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 17/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje žiadosť spoločnosti DDK SLOVAKIA spol.s.r.o., Železničná 1511, 905 01 Senica
o zaradenie časti lokality B8a do zmeny územného plánu č.7.
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Uznesenie č. 18/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
finančnú podporu 100 € pre Slovenský zväz včelárov
Slovenska so sídlom v Novom Meste nad Váhom.
Hlasovanie:
Ing. Pavol Gondár - za
Ľuboš Kopún - za
JUDr. Zuzana Loffayová - za
Anton Motola - za
Mgr. Daniela Ondreičková - za
Lenka Romančíková - za
Ing. Beáta Ševcechová - za
Zuzana Uhrinová - za
Uznesenie č. 19/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
členov do komisie kultúry a športu pre volebné obdobie 2018 - 2022 nasledovne:
Lukáš Holota, MVDr. Milena Holotová, Viera Jánošíková, Jana Kročitá, Denisa Ondreičková, Jana Širková, Jitka Trebatická, Zuzana Uhrinová
Uznesenie č. 20/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
predsedu a členov do Zboru pre občianske záležitosti
pre volebné obdobie 2018 - 2022 nasledovne:
Ing. Pavol Gondár - predseda, členovia: Viera Jánošíková, Jana Ježovicová, Filip Loffay, JUDr. Zuzana
Loffayová, Dana Macejková, Jitka Trebatická, Zdenko
Uhrina
Uznesenie č. 21/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi obcami
Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Kálnica, Hrádok,
Hôrka nad Váhom ohľadne zabezpečenia stavebného a technologického rozšírenia kapacity ČOV
Hrádok.
Uznesenie č. 22/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
poskytnutie nebytových priestorov JUDr. Zuzane Loffayovej v zasadačke Obecného úradu v Kočovciach
každú poslednú stredu v mesiaci v čase od 16:00
hod. do 17:30 hod. - bezodplatne, na poskytovanie
bezodplatných právnych služieb pre občanov Obce
Kočovce.
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 12. 2018
Uznesenie č. 23/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 24/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
plnenia uznesení z I. zasadnutia OZ dňa 26.11.2018 a
konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené
alebo v plnení. V plnení a sledovaní je uznesenie č.
78/2014-OZ
Uznesenie č. 25/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ prerokovalo návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Kočovce na I. polrok 2019
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kočovce na I. polrok 2019.
Uznesenie č. 26/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Kočovce
za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
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Odpad náš každodenný
Spoločenský rozvoj, naše možnosti a súčasná doba nám umožňujú
zlepšovať, skvalitňovať svoj život. Kvalita života sa veľakrát meria aj tým, koľko
si môžeme dovoliť kúpiť, vypestovať, zadovážiť. Hromadia sa nám veci či už
potrebné alebo úplne zbytočné. Pri ich nadobúdaní si zväčša s tovarom vozíme
domov aj odpad.
Čo je vlastne odpad? Zákon ho definuje ako hnuteľnú vec, ktorej sa chceme
zbaviť alebo sme povinní sa jej zbaviť v súlade so zákonom. Tak napríklad novú
zakúpenú vec doma vybalíme a už nám vznikne odpad z obalov. Zakúpený
tovar užívame a po nejakom čase sa opotrebuje, pokazí alebo jednoducho
chceme novší typ, kvalitnejší. A tým sa stáva tovar odpadom z domácnosti.
O tom, koľko odpadov vyprodukujeme, rozhodujeme my. Rozhoduje náš
náročný spôsob života. Možno si ani neuvedomujeme, aký dopad to má na
naše životné prostredie, na budúce generácie a následne na naše zdravie.
V minulom roku sme v našej obci vyprodukovali 518,629 ton odpadov, na jedného obyvateľa pripadá cca 330 kg. V tomto objeme sú zarátané aj triedené
zložky odpadu. Je to veľa? Je to málo? Otázkou by nemalo byť, či je to veľa,
ale či musíme toľko odpadu vytvárať.
Novelou zákona o odpadoch od roku 2019 pribudli obciam nové povinnosti.
Jej cieľom je, aby po prvom roku jej zavedenia sa zvýšila miera vytriedenia
odpadu na 40 % z celkového množstva odpadu, o dva roky neskôr až 60 %.
Nevytriedený odpad končí na skládkach. Podľa percenta vytriedenia sa platí
poplatok za skládkovanie odpadu. Percento vyseparovania sa vypočítava
podľa presného vzorca, ktorý určuje zákon - ako pomer vytriedených zložiek a
odpadu, ktorý bol uložený na skládku. Podľa tohto vzorca sme dosiahli úroveň
vytriedenia 29% za minulý rok!
Ako sme „dosiahli“ takýto výsledok?
Naša obec vychádza občanom v ústrety, aby nadrozmerný odpad mohli
priviezť do veľkoobjemového kontajnera (VOK) počas celého roka - máme
otvorený zberný dvor za spoločenským domom každú prvú sobotu v mesiaci.
A podľa našich skúseností sa tento systém osvedčil a je hojne využívaný. Na
tomto mieste chcem opätovne upozorniť všetkých, aby ste nábytok rozoberali, rozbíjali na menšie časti, šetrili tak miesto vo VOK-u (nielen skrine, ale aj
sedačky, lavice, a pod.).
Minulý rok sme vyviezli 56 VOK-ov. Logicky sme tým navýšili tonáž vyvezeného odpadu - tento odpad končí na skládke (okrem stavebného odpadu).
Teda, čím viac odpadu sme uložili na skládku, tým budeme viac platiť za skládkovanie. Pre rok 2019 je to 10 eur za tonu. Ak nezvýšime percento vyseparovania, na ďalší rok budeme za tonu odpadu platiť 22 eur. Paradoxne obce, ktoré
vyviezli 4 - 6 VOK-ov za celý rok, vytvorili a uložili menej odpadu na skládke,
vychádza im teda vyššie percento vyseparovania a tie platia menej za skládkovanie.
Čo z toho pre nás vyplýva a ako to napraviť? Východisko je jasné - dôsledne
SEPAROVAŤ. Všetky zložky.
Veľký problém každej obce sú plasty. Kontajnery, ktoré sú umiestnené v obci,
nestačia a organizácia zodpovednosti výrobcov NOWAS, s ktorou má obec
zmluvu, nechce navýšiť ich počet. Aby sme predišli hromadeniu odpadu pri
kontajneroch, prosíme vás, aby ste na plasty využívali v prvom rade vrecia,
ktoré sa zberajú každé 3 týždne od vašich domov. Neverím takým rečiam,
že vrecia na dvore či v pivnici zaberajú veľa miesta, že ich musíme 3 týždne
obchádzať...! Stačí, aby ste PET fľaše, kelímky... stlačili, ich objem sa zmenší
na tretinu. Veľakrát vidíme, že v kontajneroch sú PET fľaše nestlačené, kontajnery sa hneď naplnia a vzniká problém. Iste sa Vám nepáči neporiadok okolo
stojiska kontajnerov. Často hneď po tom, ako odpad naši zamestnanci pozberajú a odvezú, o chvíľu je tam uložená ďalšia kopa. A čo je ešte horšie, veľakrát
je tam uložený aj nebezpečný odpad. Za uloženie nebezpečného odpadu na
inom mieste, než na to určenom, môže obec uložiť pokutu až do výšky 1500
eur. Riešením by bolo možno umiestnenie kamier alebo fotopascí, aby sme
vinníkov odhalili.
Cieľom zákona o odpadoch je prinútiť obyvateľov, aby dôslednejšie separovali, zmenšovali objem odpadu, aby nás v konečnom dôsledku odpad nezasypal. Chce to len trocha disciplíny, osobnej zodpovednosti a chuti urobiť to, čo
sa od nás žiada (a čo hovorí „zdravý sedliacky rozum!“). Už teraz sa objavujú
v televízii videá o tom, ako je naša zem zaplavená odpadom všetkého druhu.
Aby naše deti a ich deti mohli žiť v čistej, krásnej a hlavne v zdravej prírode,
musíme sa zodpovedne správať hlavne my. Teraz!!! Nie potom, keď bude
neskoro!
Jánošíková
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Uznesenie č. 27/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Kočovce za rok 2017.
Uznesenie č. 28/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie
A/ Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej
závierky Obce Kočovce za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Dodatok správy nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej
správe Obce Kočovce za rok 2017 predložila ekonómka obce. Poslanci nemali k nej žiadne pripomienky.
B/ Dodatok správy nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej
správe Obce Kočovce za rok 2017.
Uznesenie č. 29/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Príkaz
štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie
k 31. 12. 2018.
Uznesenie č. 30/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území Obce Kočovce s účinnosťou od 01. 01. 2019.
Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia stráca
platnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 3/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Kočovce.
Uznesenie č. 31/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie odborné
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok
2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 - 2021.
Uznesenie č. 32/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
A/ Finančný rozpočet Obce Kočovce na rok 2019 bez výhrad.
B/ Bežný transfer (originálne kompetencie) z rozpočtu obce pre
Základnú školu s materskou školou Kočovce na rok 2019 na bežné
výdavky vo výške 217.351 €. Transfer bude zasielaný v roku 2019
ZŠ s MŠ Kočovce z poukázaného výnosu dane z príjmov fyzických
osôb vo výške 90 % z 1/12 zo schválenej výšky rozpočtu (v zmysle
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VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení).
Uznesenie č. 33/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie návrh
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre roky 2020 - 2021 bez
výhrad.
Uznesenie č. 34/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zmenu č. 4
Finančného rozpočtu obce Kočovce pre rok 2018 tak, ako bola
predložená na schválenie. Zmena č. 4 Finančného rozpočtu obce
Kočovce pre rok 2018 tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 35/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje vyplatenie finančnej
odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2018 vo výške 300,- €.
Uznesenie č. 36/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi obcami Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Kálnica, Hrádok a Hôrka nad Váhom.
Uznesenie č. 37/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ ruší uznesenia č. 32/2018-OZ, 43/2018-OZ, 52/2018-OZ, ktorými
sa schválilo obstaranie Zmien a doplnkov č.8 ÚPN-O Kočovce.
Predmetom ZaD č.8 ÚPN-O Kočovce boli:
• Lokalita B5c predmetom je:
- zmena obdobia výstavby z výhľadu do návrhu
- zmena funkčného využitia zo zmiešaného územia podľa §12
Ods.11 vyhl. 55/2001 Z.z. na obytné územie s rodinnými domami
• Lokalita B10 predmetom je:
- zmena obdobia výstavby z výhľadu do návrhu
• Nový cintorín v Beckovskej Vieske predmetom je:
- zmena funkčného využitia z obytného územia v návrhovom období na cintorín v návrhovom období
- zmena funkčného využitia z ornej pôdy na cintorín vo výhľadovom
období
• Lokalita B13 (novovzniknutá) predmetom je
- zmena funkčného využitia časti jestvujúceho zmiešaného územia
v k.ú. Kočovce (parcely č. 131/7, 131/11, 131/13, 128/3, 128/5)

Deň matiek
Tento krásny a vznešený sviatok sa už veľa rokov slávi druhú
májovú nedeľu. V tento deň sa vraciame k najdôležitejšej žene
nášho života - k tej, ktorá nás porodila, ktorá sa o nás starala,
vychovávala nás, uprednostňovala naše potreby a priania pred
tými svojimi, ktorá sa snažila dať nám do života to najlepšie.
Maminka je tá, ktorá nám pofúkala rozbité koleno, utrela slzy po
prvom rozchode, ktorá vždy stála pri nás a vždy tu pre nás bola.
V detstve pre nás mama predstavuje slnko, okolo ktorého sa točí
celý svet - a či už sa nám to páči, alebo nie, niečo z tohto pocitu
v nás pretrváva i v dospelosti. Prirodzeným stavom materstva je
obetavosť. Keď sa žena stane matkou, prestane byť stredom svojho vesmíru. Túto rolu prenecháva svojim deťom.

Na slávnostnom posedení v spoločenskom dome sa mamám,
maminám, mamičkám prihovoril zástupca starostky pán Ing. Pavol Gondár, s krásnym programom vystúpili žiaci zo ZŠ s MŠ
v Kočovciach pod vedením pani Mgr. Márie Bubeníkovej.
Sviatočný deň umocnilo vystúpenie pána Mariána Bangu, speváka, ktorého poznáme z programov televízie. Jeho krásny hlas
pohladil dušu všetkých prítomných. V jeho podaní sme si vypočuli
pestrú zmes piesní z vlastnej i prevzatej tvorby, operetné, koncertné či rómske skladby.
Domov si mamičky odniesli nielen kvet, ako prejav úcty k ich
materstvu, ale aj hlboký zážitok z koncertu umelca.
Jánošíková
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na obytné územie s rodinnými domami.
• Lokalita k.ú. Beckovská Vieska
- Logistické a konsignačné centrum s výmerou 12,5 ha
• Lokalita k.ú. Rakoľuby (Dlhé diely) - p.č. 2-4794/1
• Lokalita - záhrady Rakoľuby predmetom je:
- zmena funkčného využitia zo záhrad na obytné územie parciel č.
26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28/4 k.ú. Rakoľuby
• Lokalita k.ú. Rakoľuby (Dlhé diely) - p.č. 4794/3 - záhrady
- zmena funkčného využitia zo záhrad na obytné územie do návrhu
B/ Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce,
v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov:
A. Preskúmalo schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Kočovce
(schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.04.1995,uznesením č.
27/1995-OZ), aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 1 -7 (ZaD č. 1 - 7).
B. Schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č.8 ÚPN-O Kočovce.
Dôvodom sú zmenené predpoklady, za ktorých bol vypracovaný
pôvodný územný plán, aktualizovaný ZaD č.1 - 7 a potreba umiestnenia ďalších verejnoprospešných stavieb.
Predmetom ZaD č.8 ÚPN-O Kočovce bude:
• Lokalita B5c predmetom je:
- zmena obdobia výstavby z výhľadu do návrhu
- zmena funkčného využitia zo zmiešaného územia podľa §12
Ods.11 vyhl. 55/2001 Z.z. na obytné územie s rodinnými domami
• Lokalita B10 predmetom je:
- zmena obdobia výstavby z výhľadu do návrhu
• Nový cintorín v Beckovskej Vieske predmetom je:
- zmena funkčného využitia z obytného územia v návrhovom období na cintorín v návrhovom období
- zmena funkčného využitia z ornej pôdy na cintorín vo výhľadovom
období
• Lokalita B13 (novovzniknutá) predmetom je:
- zmena funkčného využitia časti jestvujúceho zmiešaného územia
v k.ú. Kočovce (parcely č. 131/7, 131/11, 131/13, 128/3, 128/5)
na obytné územie s rodinnými domami.
• Lokalita k.ú. Rakoľuby (Dlhé diely) predmetom je:
- p.č. 2-4794/1
- p.č. 4794/3 - záhrady
- zmena funkčného využitia zo záhrad na obytné územie do návrhu
• Lokalita - záhrady Rakoľuby predmetom je:
- zmena funkčného využitia zo záhrad na obytné územie parciel č.
26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28/4 k.ú. Rakoľuby
• Lokalita V4 predmetom je:
- zmena z výhľadu do návrhu pre ťažbu štrku
- k.ú Kočovce: 650/1, 649/1, 651, 697, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 1127,
1128
• Lokalita V6 predmetom je:
- využitie územia do návrhu pre ťažbu štrku
- k.ú.Beckovská Vieska: 625, 626, 628, 629, 630, 638, 639, 640,
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648.
F. Ukladá starostke obce zabezpečiť obstarávateľa ZaD č.8 ÚPNO podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov a spracovateľa ZaD č.8 ÚPN-O.
Uznesenie č. 38/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce
A/ neschvaľuje Dohodu o zriadení kanalizačnej prípojky na cudzom
pozemku.
B/ navrhuje riešiť zriadenie kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku Zmluvou o zriadení vecného bremena za primeranú odplatu.
Uznesenie č. 39/2018 - OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce schvaľuje podľa zákona č.
596/2003 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.,
členov rady školy zriaďovateľom (Obcou Kočovce) Mgr. Danielu
Ondreičkovú a Petra Gajdošíka.
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
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21. 1. 2019
Uznesenie č. 01/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 02/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z II. zasadnutia
OZ dňa 11. 12. 2018 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené alebo
v plnení. V plnení a sledovaní je uznesenie č. 78/2014-OZ.
Uznesenie č. 03/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 5 v bytovom dome
s. č. 383 o výpovedi nájmu k 28. 02. 2019.
B/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 5 v bytovom dome s. č. 383 Mgr. Márii
Bubeníkovej, Nová Ves nad Váhom. Nájom bude uzavretý na dobu
určitú od 01. 03. 2019 do 28. 02. 2022. Starostku obce poveruje podpísaním zmluvy.
Uznesenie č. 04/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zvýšenie príspevku
pri narodení dieťaťa vo výške 150 € od 01. 01. 2019. Matka dieťaťa
v čase narodenia dieťaťa musí mať trvalý pobyt v obci Kočovce.
Uznesenie č. 05/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje členov komisií
nasledovne: Komisia na ochranu verejného záujmu - Ing. Pavol
Gondár (SaS, OĽaNO, OKS), Zuzana Uhrinová (KDH), Bc. Lenka
Romančíková (NEKA)
Komisia na riešenie sťažností - Zuzana Uhrinová, Anton Motola,
Komisia stavebná - Ing. Pavol Gondár, Ľuboš Kopún,
Ing. Jozef Šimlovič
Komisia finančná - Jaroslav Nemček, JUDr. Zuzana Loffayová,
Alena Motolová, Ing. Silvia Surdová.
Uznesenie č. 06/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje návrh na vyradenie a následnú likvidáciu nepoužiteľného majetku obce Kočovce
v zmysle Návrhu na vyradenie majetku z účtovnej evidencie obce
Kočovce z dňa 21. 1. 2019 (návrh na vyradenie majetku je prílohou
uznesenia).
Uznesenie č. 07/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje určenie jednotlivých
obvodov pre volebné obdobie 2018-2022 nasledovne: obvod č. 1 Anton Motola, obvod č. 2 - Mgr. Daniela Ondreičková, obvod č. 3
- Ľuboš Kopún, obvod č. 4 - Zuzana Uhrinová, obvod č. 5 - Ing. Pavol
Gondár, obvod č. 6 - JUDr. Zuzana Loffayová, obvod č. 7 - Ing. Beata
Ševcechová, obvod č. 8 - Bc. Lenka Romančíková.
Uznesenie č. 08/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje prenájom zasadacej
miestnosti v budove Obecného úradu vo výške 25 € na deň.
Uznesenie č. 09/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje urýchlené riešenie
havarijnej situácie na streche jedálne ZŠ v spolupráci stavebnej
komisie, starostky obce a riaditeľky ZŠ s MŠ Kočovce.
Uznesenie č. 10/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje opravu a doplnenie
tabúľ jednotlivých zastavení Rakovského chodníka. Tabule, ktoré nie
sú poškodené, je potrebné spevniť tak, aby sa zabránilo ďalšiemu
poškodzovaniu.
Uznesenie č. 11/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje bezodplatný prevod
inžinierskych sietí vybudovaných v rámci projektovej dokumentácie
stavby „IBV Rakoľuby Dlhé diely“ (predĺženie verejného vodovodu,
predĺženie splaškovej kanalizácie), komunikácie spoločne s osvetlením po ich skolaudovaní do vlastníctva obce Kočovce.
Uznesenie č. 12/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce súhlasí so zrušením ochrany národnej kultúrnej pamiatky, KAŠTIEĽ v obci Kočovce, č.ÚZPF
1235/1 evidovaný na parcele č. 71/1, k.ú Rakoľuby, z dôvodu, že
uvedená stavba je vo veľmi havarijnom stave, ohrozuje životy a majetok občanov.
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Uznesenie č. 13/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zadanie/vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
25. 3. 2019
Uznesenie č. 14/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 15/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z I. zasadnutia
OZ dňa 21.01.2019 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené alebo
v plnení. V plnení a sledovaní je uznesenie č. 78/2014-OZ, 10/2019OZ, 11/2019-OZ, 13/2019-OZ
Uznesenie č. 16/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce po prerokovaní predloženého
materiálu berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
Uznesenie č. 17/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce po prerokovaní predloženého
materiálu berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra
o poskytnutí a zaúčtovaní dotácií poskytnutých obcou za rok 2018.
Uznesenie č. 18/2019 - OZ
A/ Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce prerokovalo žiadosti
spoločnosti K.L.K s.r.o. a Ing. Dagmar Andilovej a schvaľuje vyňatie
parcely č. 648 a parcely č. 647 v k.ú. Beckovská Vieska z lokalityV6,
ktorá je predmetom zmien a doplnkov územného plánu č. 8 obce
Kočovce.
B/ Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje záväznej časti
v zmenách a doplnkoch územného plánu č. 8 obce Kočovce definovať: 1. zvlášť regulatívy pre všetky výrobné územia so zariadeniami poľnohospodárskej a priemyselnej výroby s výškovým
obmedzením do 10 m nad terénom
2. zvlášť regulatívy pre výrobné územia s ťažbou štrkopieskov
Uznesenie č. 19/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu č.1
Finančného rozpočtu Obce Kočovce na rok 2019. Zmena č. 1
Finančného rozpočtu Obce Kočovce na rok 2019 tvorí prílohu
uznesenia.
Uznesenie č. 20/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
spoločnosti OVKS SOCHOŇ, s.r.o o prevádzkovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom,
Hôrka nad Váhom a ČOV diaľničné odpočívadlo Hrádok v roku
2018.
Uznesenie č. 21/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje uzatvorenie protokolu o odovzdaní pozemkov pod stavbami a miestnej komunikácie
z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14 d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., medzi účastníkmi Slovenský pozemkový fond
ako odovzdávajúci a Obec Kočovce ako preberajúci, ktorým sa
odovzdávajú nasledovné pozemky:
► k.ú. Kočovce, novovytvorené C-KN parcely č. 154/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 62 m², p.č 154/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 28 m² , p.č 154/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 32 m², odčlenené Geometrickým plánom č. G1-156/2019
z pôvodnej C-KN parcela č. 154 zapísanej na LV č.1489 ako vlastník
SR - Slovenský pozemkový fond
► k.ú. Kočovce, novovytvorená C-KN parcela č. 548/5 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2715 m² odčlenená Geometrickým
plánom č. G1-98/2019 z pôvodnej C-KN parcela č. 548, LV k danej
nehnuteľnosti nezaložený
► k.ú. Beckovská Vieska, novovytvorené C-KN parcely č. 90/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m², p.č 90/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m², p.č 90/13 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 113 m², odčlenené Geometrickým plánom č.
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G1-175/2017 z pôvodnej C-KN parcela č. 90/3 zapísanej na LV č.709
ako vlastník SR - Slovenský pozemkový fond
Uznesenie č. 22/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje kúpu parciel pod
budovou PZ Kočovce v k.ú. Kočovce, p. č. 155/2 o výmere 46 m²
zastavané plochy a nádvoria a p.č 155/3 o výmere 31 m² zastavané
plochy a nádvoria. Na základe znaleckého posudku č. 36/2019 vypracovanom znalkyňou Ing. Elenou Trnkovou je cena za m² pozemku
20 €. Obec zabezpečí vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a po
podpise s vlastníčkou pozemkov aj zápis do katastra nehnuteľností
Uznesenie č. 23/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spoločnosti
Nutrivital Slovakia, s.r.o. o opakované uzavretie zmluvy o nájme
nebytových priestorov. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú t.j.
od 01. 05. 2019 do 31. 07. 2019. Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostke obce podpísať zmluvu o nájme.
Uznesenie č. 24/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zadanie vypracovania monografie obce Kočovce (Kočovce, Beckovská Vieska,
Rakoľuby) PhDr. Jozefovi Karlíkovi v rozsahu 200 normostrán.
Uznesenie č. 25/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje vyradenie kníh
z obecnej knižnice na základe podkladu vyraďovacej komisie.
Zoznam vyradených kníh je prílohou.
Uznesenie č. 26/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie oznámenie
Jany Širkovej o vzdaní sa členstva v komisii kultúry a športu pri OZ
v Kočovciach.
Uznesenie č. 27/2019 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Dodatok č. 3
k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a nájme obecného
vodovodu medzi vlastníkom Obcou Kočovce a prevádzkovateľom
OVKS SOCHOŇ, s.r.o. Kočovce 280 uzavretej 26. 05. 2015. Zmluva
sa predlžuje do 31. 12. 2019. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce podpísať Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a nájme obecného vodovodu.
Ing. Linda Mikócziová

KLADENIE VENCOV
PRI TROJKRÍŽI
Prvé aprílové dni sú v našej obci spojené s oslobodením od druhej
svetovej vojny a pamiatke na padlých rumunských bojovníkov.
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil v piatok 5. apríla, za
účasti predstaviteľov obce, Nového Mesta nad Váhom, zväzu
protifašistických bojovníkov. Milá bola účasť detí zo základnej školy
i občanov obce.
Na počesť padlých osloboditeľov sa v obci Kálnica organizuje Beh
oslobodenia.
Prihlásených bolo 86 ľudí v rôznych kategóriách, trasa merala
5,5 km z Kálnice do Rakoľúb a naspäť. Každý účastník behu dostal
medailu a zaslúžil si i porciu guláša. Mgr. Daniela Ondreičková
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola v Kočovciach sa s vami podelí o svoje
zážitky, aktivity a radosti. Prezradíme vám, čo spôsobuje úsmev
na tváričkách našich detí.
Úsmev nám vyčarila Simsalala so svojimi farebnými
pesničkami a roztancovanou náladou. S toľkými hudobnými
nástrojmi sme vytvorili snáď najväčšiu kapelu široko-ďaleko!
„Divadlo na hojdačke“ sme sledovali s veľkým záujmom.
V poučnom príbehu malý, smutný dinosaurík hľadal svoju rodinu. Jeho kamaráti - zvieratká ho utešovali a pomáhali mu.
Šťastný dinosaurík našiel rodinu v kruhu svojich kamarátov.
Spiderman, Snehulienka, Elsa, víla či ježibaba prišli, aby sa
zabávali a tancovali na našom tohtoročnom karnevale. Výzdoba
a farby hýriace celou škôlkou, to je u nás karnevalový február.
Zimu sme si užili naplno. V snehu sme sa vyšantili do sýtosti.
Poctivo sme kŕmili vtáčiky a sypali im semienka do vtáčích búdok.
Po snehobielej zime s vymrznutými líčkami sme sa tešili na
prichádzajúcu jar. Slniečko nás pošteklilo svojimi lúčmi na
nošteky a my mu spievame pesničku „Slniečko sa zobudilo...“
Snežienky, narcisy a tulipány, to sú jarné kvietky, ktoré zobrazujeme vo výtvarných prácach a spoločne vítame jar.
Marec je mesiacom knihy aj v našej škôlke. V knihách, encyklopédiách, leporelách pozeráme obrázky, čítame a zisťujeme
informácie. Predškoláci sa aj tento rok zúčastnili exkurzie
v knižnici v Novom Meste nad Váhom. Tešili sa z bohatého
výberu tých najlepších rozprávok zo slovenskej literatúry pre
deti.
S jarou prichádza nový život. Príroda sa prebúdza, mláďatká
uzrú svetlo sveta, malé semienko zasadené v zemi klíči a rastie.
Aj naše deti sa starajú o svoje rastlinky, ktoré polievajú a pozorujú. Za starostlivosť sa im odmenia svojou krásou či bohatou

úrodou. Na jar oslavujeme veselú Veľkú noc. Vyfúknuté vajíčka
ozdobíme rôznymi výtvarnými technikami, nakreslíme obrázky
a spestríme si prostredie v celej škôlke.
V apríli sa venujeme bezpečnosti. Predškolákov čaká
vzrušujúca návšteva Hasičskej stanice v Novom Meste nad
Váhom. Výnimočnú udalosť, ktorou je zápis do 1. ročníka základnej školy, už úspešne absolvovali začiatkom apríla 2019.
Na nové detičky sa tešíme 2. a 3. mája 2019, kedy prebehne
Zápis do materskej školy pre školský rok 2019/2020.
Denisa Šelepáková, učiteľka MŠ
Divadielko SIMSALA

Predškoláci v Knižnici

Karneval

Poďakovanie učiteľom
“Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje
ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.”
(Ján Amos Komenský)
Sviatok, ktorý pripomína prácu pedagógov, sa v našej krajine
ustanovil už v roku 1955. Presne na deň narodenia učiteľa národov J. A. Komenského - 28. marca. Tento učiteľ, ktorý žil pred viac
ako 420 rokmi, bol na vtedajšiu dobu veľmi pokrokový. Jeho pedagogickú činnosť a názory možno v mnohých prípadoch uplatniť
aj dnes. Stačí uviesť napríklad niektoré z Komenského zásad
- názornosť, systematickosť, sústavnosť, aktívnosť, trvalosť,
primeranosť. Ide o nadčasové zásady, ktoré sa v mnohom stali
súčasťou moderných učebných osnov.

Aj naša obec myslí na učiteľov v ZŠ s MŠ v Kočovciach a na
nepedagogických zamestnancov. Pri príležitosti ich sviatku starostka obce Ing. Monika Kopúnová pozvala všetkých zamestnancov našej ZŠ s MŠ na slávnostné posedenie do spoločenského
domu. V príhovore ocenila ich prácu a vzdala poklonu ich náročnej
úlohe pri výchove mladej generácie, vyzdvihla ich vzťah k deťom
a vlastnej činnosti, pretože iba učiteľ, ktorý má rád učenie, môže
naučiť deti, aby mali rady učenie.
Tak, ako vedenie obce myslí na učiteľov, tak by sme mali myslieť
na nich aj my ostatní. Iste existuje učiteľ, ktorého si ako človeka
vážime, dajme mu to teda najavo, povzbudíme ho tým v ďalšej
práci s deťmi.
Jánošíková
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Čo je nové v našej základnej škole ...
Nový rok sme začali optimisticky. Naši žiaci sa zapájajú do
rôznych súťaží v rámci školy a tí úspešní nás reprezentujú i v obvodových a okresných kolách.
Každoročne pripravujeme deti na recitačné súťaže ako je
Šaliansky Maťko (prednes povesti) a Podjavorinskej Bzince (prednes
poézie a prózy). Úspešní recitátori M. Ježovicová (8. tr.) v poézii, vo
svojej kategórii, získala v okresnom kole 3. miesto a P. Dančo (4. tr.)
v próze tiež 3. miesto.
Žiaci 3. - 9. roč. riešili medzinárodnú informatickú súťaž iBobor.
V rámci celého Slovenska získali 1. miesta G. Rauová (8. tr.) a L.
Kolarovská (5. tr.).
Do okr. kola Pytagoriády sa prepočítalo 7 žiakov a tu najúspešnejšie riešiteľky boli L. Mimlichová (4.tr.), G. Rauová (8.tr.).
Darí sa nám i v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si otestovali žiačky M. Ježovicová, G. Rauová (8. tr.) a L. Strechyová (7. tr.)
v súťaži Spell and Tell. Vo Vrbovom obhájili 2. miesto. V Olympiáde
anglického jazyka L. Strechayová obsadila 4. miesto.
Nezaostávame ani v športe. Každoročne objavujeme nové talenty. Úspešné boli dievčatá v bedmintone, kde získali 2. miesto.
Skvelí boli naši gymnasti. Družstvo dievčat v Novom Meste nad
Váhom získalo 5. miesto a družstvo chlapcov 2. miesto.
Šikovné volejbalistky nesklamali, získali 2. miesto. Ani chlapci sa
nedali zahanbiť. V oblastnom kole vo futsale, vo veľkej konkurencii,
vybojovali 2. miesto. Tretiaci a štvrtáci v regionálnom kole vybíjanej
obsadili nádherné 2. miesto.
Vzdelávanie žiakov prebieha nielen v školskom prostredí, ale
veľa sa dozvedia i počas exkurzií. Šiestaci a siedmaci sa vydali
po stopách M. R. Štefánika. Navštívili jeho Mohylu na Bradle, hrad
Branč. V Prietrži sa dozvedeli, ako sa vyrába papier. Štvrtáci a piataci sa v Planetáriu v Hlohovci dozvedeli niečo o vesmíre, hviezdach a vedomosti si rozšírili vo Vlastivednom múzeu. Deviataci sa
dozvedeli niečo z histórie Nového Mesta nad Váhom na výstave
historických fotografií.
Pedagógovia zorganizovali zaujímavé besedy a prednášky.
Patrik Štekel sa podelil so svojimi skúsenosťami z dobrovoľníckej
činnosti, ktorú vykonával 3 mesiace v Ugande. Pracovníčky CPPPPaP sa vo výchovnom programe pre starších žiakov venovali
protidrogovej prevencii, efektívnemu učeniu, slušnému správaniu
a voľbe povolania. Navštívili nás lektori NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem). Rozprávanie o dažďových pralesoch,
ochrane oceánov, ohrozených živočíšnych druhoch dopĺňali zaujímavým obrazovým materiálom. Prednáška deti veľmi zaujala, mali
pripravené množstvo otázok, na ktoré lektori nestíhali odpovedať.
Dúfame, že si ešte nájdu čas a opäť nás navštívia.
Na odreagovanie od školských povinností sme pripravili slávnosti
jesene, školský karneval, vianočnú besiedku pre rodičov, posedenie
pod jedličkou.
Navštívili nás herci z divadla Portál, mladším žiakom zahrali
„Pyšnú princeznú“. Šiestaci navštívili mesto Trnava. Pozreli si di-

vadelné predstavenie „Modrý vták“ a historickú časť mesta. Žiaci 1.
- 5. ročníka zažili v Bratislave divadelné predstavenie „Ako sa Lomidrevo stal kráľom“. V pamäti našich žiakov zostane i vystúpenie
tanečníka M. B. Žilku. Zaujali nás nielen jeho tanečné výkony, ale i
výkony niektorých detí, ktoré sa zapojili do súťaží.
V rámci Mesiaca knihy ôsmaci pripravili pre žiakov 1. stupňa
rovesnícke učenie. Zaujalo
ich množstvo aktivít - čítanie
rozprávky, ilustrovanie, riešili
tajničky, kvízové otázky, dozvedeli sa ako vzniká kniha, skladali puzzle s postavami z príbehov. V priestoroch školskej
knižnice sa odohral čitateľský
maratón.
Už malé deti vedia, že život
bez vody nemôže existovať.
Preto členovia Kolégia Zelenej školy pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili deň
bez sladených nápojov. Teda
všetci sme pili čistú vodu z vodovodu, žiaci sa zapojili do literárnej i výtvarnej súťaže - čo je voda,
prečo nemáme vodu znečisťovať… Rodičia mali možnosť pozrieť a
prečítať si všetky tvorivé nápady svojich detí na nástenkách, ktoré
boli umiestnené na dolnej chodbe. Symbolikou dňa bola modrá a
biela farba našich triček.
Tohtoroční deviataci si otestovali vedomosti z matematiky a
slovenského jazyka v celoslovenskom Testovaní 9. Zároveň sa ich
výsledky stanú súčasťou prijímacích pohovorov na SŠ.
Piataci sa zúčastnili pietnej slávnosti kladenia vencov pri pomníku padlých rumunských vojakov pri oslobodzovaní obce v apríli
1945.
Začiatkom apríla sme zapísali budúcich prváčikov, na zápis
prišlo v sprievode rodičov 18 detí.
Od septembra sme vynovili školské priestory - s pomocou obce
sme prerobili školský byt na učebňu dielní, zrekonštruovali sociálky
v budove jedálne, strecha na jedálni dostala novú krytinu.

ZŠ listy z družobnej triedy

Zápis
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VÝSTUP NA OSTRÝ VRCH
Tridsať nedočkavých nadšencov zimnej turistiky sa v sobotu
5. januára stretlo pred domom Kročitých, aby sa spoločne vydali na
už tradičný výstup na Ostrý vrch.
Počasie ideálne na toto ročné obdobie, len nohy dostávali viac
zabrať na zasneženom chodníku a s pribúdajúcimi kilometrami ho
bolo stále viac.

V družnej nálade cesta ubehla pomerne rýchlo a každý sa tešil na
pečenú slaninu, či klobásu a príjemné teplo v Útulnej izbe.
Naspäť sa išlo oveľa dlhšie, pretože mnohí dospelí sa vrátili do
detských čias a užili si veselú guľovačku. Skorý príchod večera nás
prinútil vrátiť sa do svojich domovov.
Mgr. Daniela Ondreičková

VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Komisia kultúry a športu sa rozhodla priblížiť atmosféru prichádzajúcich veľkonočných sviatkov zorganizovaným menších trhov.
Naše šikovné žienky, Katka Dovinová, Janka Širková, Katka Valovičová, pani Marta Brezányová z Novej Vsi nad Váhom
ponúkali na predaj svoje výtvory. Návštevníci si mohli zakúpiť i slané
oblátky od Nedbalovcov. Deti sa zabavili výrobou kraslíc, či
pletením korbáčov. Svoje umenie nám predviedla i zručná čipkárka
z Pobedíma.
Súčasťou nedeľného popoludnia bolo kultúrne pásmo. Od Vierky
Jánošíkovej sme sa dozvedeli, čo znamenajú jednotlivé veľkonočné
dni a aké tradície sa s nimi spájajú.
Žiaci základnej školy pod vedením p. učiteľky Bubeníkovej tieto
tradície preniesli do básní a tancov a na záver Lukáš Holota premietol pre deti i dospelých animovaný film HOP.
Dievčatá z kultúrnej komisie pripravili na pohostenie chutné
nátierky, ktoré návštevníci zapili „pôstnym vínkom“, ako ho Vierka
nazvala.
Mgr. Daniela Ondreičková

Ej, zalužicko poľo ....
V júni minulého roku sa v Spoločenskom dome v Beckovskej
Vieske stretli po 58 rokoch členovia estrádnej skupiny, ktorá pôsobila v rokoch 1958 - 1960 v kaštieli v Beckovskej Vieske.
V tomto období vysielanie televízie len začínalo, a tak občania,
ale najmä deti sa tešili z každého vystúpenia. Ešte niekoľko týždňov
po predstavení si opakovali texty skečov a vtipov. Súbor vystupoval
aj v Mnešiciach a v Dolnom Srní.
V jesenných a zimných mesiacoch sa v podvečer stretávala
skupina mladých ľudí vo veku 12-19 rokov v jednej zo sál kaštieľa,
kde nacvičovali asi dvojhodinové vtedy populárne estrádne pásmo
pod vedením 17-ročného Ferka Daňového. Najprv si museli zakúriť
vo veľkých železných kachliach, pretože v sále s vysokým stropom
bolo vždy zima. Táto veselá chasa si aj vymýšľala ľudové tančeky,
scénky a skeče. Rekvizity a oblečenie si pripravovali sami. Napríklad opona na javisko pochádzala z prikrývky na postele Ferkovej
mamy. Tiež stoličky do javiska sa zvážali z rôznych iných sál v obci.
Dievčatá pri zborových spevoch vystupovali v tmavých sukničkách
a svetlých blúzkach, ktoré mali oblečené na birmovke.
Estrádna skupina zanikla, keď na jeseň 1960 Ferko Daňový
narukoval a niektoré dievčatá odišli na internáty.
Stretnutia sa zúčastnilo 11 bývalých účinkujúcich.
Spomínali na hromadu veselých príhod, ktoré sa prihodili pri
nacvičovaní alebo pri vystupovaní. Niektorí nemohli prísť zo zdravotných dôvodov, mnohí sú už, žiaľ, mŕtvy. Medzi tými, kto sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť, hoci po tom veľmi túžil, bol
Vladimír Nemček. Kto si na neho spomína, tak vie, že bol nielen
veľký fešák, ale aj pekne spieval.
V jeho živote hrala hudba veľkú úlohu. Už v učňovských rokoch
založil hudobnú skupinu. Hudobnú skupinu založil aj na vojenčine,
v ktorej spieval. Postupne sa prepracovali až do celoštátneho kola
v Bratislave, kde skončili druhí. Už nie je medzi nami, a preto mu
venujeme túto spomienku.
Verím, že na toto obdobie si spomínajú mnohí obyvatelia Beckovskej Viesky, ktorí tu v tomto období žili a pomáhali pri zhotovení

javiska a iných potrebných prácach, aby sa mohlo vystupovať. Nadpis pripomína pieseň, na ktorú dievčatá tancovali kruhový tanec.
Iniciátomi stretnutia boli Anna Michalíková rod.Šebeňová a Ferko Daňový.
Anna Michalíková, rod. Šebeňová
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DOLÓRES, DOLÓRES...
„Dolóres, dolóres, naučia ťa v pekle móres....“, nieslo sa Rakoľubami v nedeľu 3. marca.
„Fašiangy končili, doplesali sme na poľovníckych, hasičských,
školských a nepodarených plesoch, dlhé róby sme odložili do skrine
alebo vrátili cez Aliexpress. Sranda skončila a my sme sa zišli
v Rakoľuboch - na predmestí Kočoviec, aby sme oplakali a pochovali našu milovanú basu.“ Takto smútočne, trúchliac za zábavou
sme začali rozlúčku s basou. Pochovali sme ju na celých sedem
týždňov, s ňou odišla i veselosť a skončili zábavy.
V tento deň bolo ozaj veselo. Členovia komisie kultúry a
dobrovoľníci, ktorí sa radi zabavia, pripravili program pochovávania
basy. Už v piatok pred akciou bol nácvik programu, aby všetko prebiehalo tak, ako má. Pripravovali sa kostýmy, rekvizity i masky. Do
fašiangového sprievodu sa zapojili obyvatelia všetkých častí obce.
Konečne sme cítili, že sa vieme spolu zabaviť, bez ohľadu na to, na
ktorom konci dediny bývame. Počas našej púte nás Rakoľubčania
pohostili fašiangovými dobrotami (a boli na nás pripravení dobre!).
Sprievod sprevádzali aj potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré
zabezpečila naša polícia. Veselú náladu zas zabezpečovala harmonikárka Renáta. Cestou „velebnosť“ Janko Minárik vyspovedal
hriešnikov, pokropil živou vodou domy a ich obyvateľov, aby sa
všetkým darilo a obchádzali ich nedobré sily. „Maxištrant“ Miňo
Ježovica mu bol vo všetkom nápomocný, udržiaval poriadok v chaose a zachovával dekórum.
Po príchode k pohostinstvu Červený rak sa začal smútočný
obrad, ktorý viedol „naša velebnosť“. K hlavným spevákom - Milanovi Pavlechovi, Jožkovi Šimlovičovi a Martinovi Nemšákovi sa
pridali plačky a celý obrad dôstojne zakončili pracovníci pohrebnej
služby „Vaša smrť - moje živobytie“ Janko Kročitý a Zdenko Uhrina.
Na záver bolo pre všetkých pripravené pohostenie a zároveň
sme pozvali všetkých do Kočoviec, kde sa o rok bude pochovávať
basa.
Úryvok z rozlúčkovej reči s basou: „Rok s rokom sa stretol a my
sme sa zišli u Raka, aby sme odprevadili našu milovanú basu na
poslednej ceste. Facebook ohlásil, že po roku veselosti, zábav a
radosti nás po dlhom vytrvalom pití opustila. Niektorí hovoria, že ju
ten alkohol zničil. Áno, vedci tvrdia, že alkohol je škodlivý, ale keď
niekde vypukne epidémia, tak je to vždy z vody. Tak, kde je potom
pravda? Všetci nás klamú! Vysoká daň z cigariet má nás odradiť
od fajčenia, daň z alkoholu od chľastania, od čoho nás má potom
odradiť vysoká daň zo mzdy?
V našej obci sa nám nežije zle. Máme dostatok pracovných
miest a keďže T. A. Edison vymyslel žiarovku, môžeme robiť aj na
tri smeny. Viac peňazí prináša väčšie možnosti. Rakoľuby sa nám
rozrastajú, pribúdajú nové domy. Na tie treba šetriť, preto je výhodné vložiť úspory do alkoholu. Veď kde vám dnes dajú 40 %!!! Mladí
sa chcú osamostatniť. Na to je jednoduché riešenie - stačí vyložiť
rodičom kufre pred dom - a ste sami!
Vážení prítomní, každý si z môjho príhovoru ponesie iné pouče-

nie, ktoré ho oslovilo. Nič však nie je dôležitejšie ako láska. Láska
medzi ľuďmi, láska v rodine. Láska je záležitosťou chémie - hovoria učení ľudia. Počítajte však s tým, že s vami môžu zaobchádzať
ako s toxickým odpadom.“
Jánošíková
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Naše aktivity za posledné obdobie - Klub dôchodcov a JDS
Dňa 4. 10. 2018 sme zorganizovali výlet
do Bratislavy. Chceli sme navštíviť výstavu na Bratislavskom hrade k 100. výročiu
založenia ČSR, avšak tá už bola skončená.
Prezreli sme si teda Rytiersku sálu a hlavne
krásnu barokovú záhradu pod hradom.
Zišli sme dolu po zámockých schodoch,
prešli sa po Starom Meste a naobedovali sa
v 1. Slovenskom pube na Obchodnej ulici. Potom sme sa išli prejsť k Dunaju do
priestorov Eurovey.
V dňoch 4. - 6. 12. 2018 sme zorganizovali vlakový zájazd do Prahy. Cestovali
sme vlakom Arriva z Nového Mesta n/V
priamo do Prahy. Na hlavnej stanici v Prahe sme si vybavili preukazy na bezplatné
resp. zľavnené cestovné po Prahe. Celé
tri dni nám prialo počasie. Navštívili sme
známe pamätihodnosti ako Strahovský
kláštor, Petřínsku rozhľadňu, Pražský
hrad, Vianočné trhy na Staromestskom
námestí, Václavské námestie a výstavu
spoločenských šiat Blanky Matragi v Obecnom dome. Vrátili sme sa znovu priamym
vlakom do Nového Mesta nad Váhom.
Hneď po medzinárodnej súťaži vo vyrezávaní ľadových sôch a a objektov na
Hrebienku sme sa ich vybrali obdivovať
dňa 17. januára 2019. Žiaľ, práve v tento
deň padla na zubačkovú trať lavína, a tak

sme sa na Hrebienok nedostali. Niektorí
sme sa vrátili späť na Štrbské Pleso a prešli
sa po krásne zasneženej Mlynskej Doline,
iní sa prechádzali po Smokovci.
V nedeľu dňa 3. 2. 2019 sme si boli
pozrieť na Bratislavskom hrade nádhernú
výstavu Zlatý vek Peterhofu - Od Petra
Veľkého po Katarínu Veľkú. Sú tam vystavené rôzne originálne veci z tohoto obdobia, napr. jedálenské riady, vyrezávanovyšívané obloženie steny, šaty Kataríny
Veľkej, obleky mužov pri cárskom dvore atď.
Na výstave je možné si pozrieť aj niekoľko
audiovizuálnych filmov a fotografií.
Dňa 7. 2. 2019 sme si zopakovali výlet na
Hrebienok. Vzhľadom na oteplenie už boli
objekty na voľnom priestranstve roztopené,
ale dóm i objekty v druhej hale boli nádherné. Keďže bolo krásne slnečné počasie,
tak sme sa prešli na Rainerovu útulňu a
potom spodnou zľadovatenou cestou sme
znovu vyšli na Hrebienok.
Na výročnej členskej schôdzi dňa
14. 2. 2019 sme zhodnotili našu činnosť za
minulý rok a načrtli plán činnosti na tento
rok. Zúčastnilo sa 46 členov.
Dňa 3. marca sme sa zúčastnili obecnej akcie na pochovávaní basy v miestnej
časti Rakoľuby. Dokonca dve členky boli
oblečené za masky.

Ako tradične aj tento rok sme oslavovali
MDŽ. Zablahoželať nám prišla pani starostka spolu so svojím zástupcom. Ženy
priniesli vynikajúce zákusky, Jozefovia
niečo na prípitok a výbor pripravil každému
veľký vyprážaný rezeň s varenými zemiakmi. V družnej vrave sme strávili pekné
popoludnie.
Dňa 21. 3. 2019 sme ako zvyčajne na
jar vyhrabali a vyčistili cintoríny. Na akcii sa
zúčastnilo 7 ľudí v Kočovciach, Vo Vieske a
v Rakoľuboch po 10 ľudí. Eva Šebeňová

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

sýtosti.
Medzinárodný deň žien i oslavu Jozefa sme z termínových dôvodov zlúčili a oslávili dňa 15.3. Starosta obce obdaroval všetky ženy
tradičnými hrebíčkami. Na pohostenie sme pripravili vynikajúcu kapustnicu s mäsom a klobásou a na pobavenie nám zahral na harmonike a zaspieval dôchodca z Nového Mesta p. Staňo, s ktorým
sme si zanôtili aj starodávne pesničky.
Začiatkom apríla sme sa zúčastnili v hojnom počte na kladení
vencov rumunským vojakom v Rakoľuboch.
Jarné hrabanie cintorínov je nenáročná práca a keď sa stretne viac
ľudí, rýchlo sa urobí. Tento rok sa hrabania zúčastnilo v Rakoľuboch
10 ľudí, vo Vieske 6 ľudí a v Kočovciach sa zúčastnili 4 ľudia.
Dňa 29. 5. sa zúčastnilo vlakového zájazdu do Viedne 8 členov
plus traja rodáci. Z Nového Mesta sme odchádzali vlakom o 7,50 hod.
Vo Viedni bolo teplé slnečné ale vetristé počasie. Po prehliadke
stredu mesta a Hofburgu sme prešli do časti záhrady pri Hofburgu, kde kvitli stovky ruží rôznych farieb a veľkostí. Záhrada má
tvar oválu, po obvode sú stromčekové a ťahavé ruže v troch až
štyroch radoch. Vo vnútri oválu sú rôzne farby záhonových ruží obkolesené buxusom. Za najzaujímavejšiu ružu sme vyhodnotili veľkú
žltú na začiatku kvitnutia, ktorá sa počas kvitnutia prefarbila na
oranžovočervenú. Po naobedovaní sme sa presunuli do parku pri
Schonbrunne, ktorý pripravovali na koncert Anny Netrebko. Prešli
sme sa celým francúzskym parkom za palácom až po fontánu.
Poobzerali sme a vyfotili si rôznofarebné vzorce kvetov v záhonoch. Metrom sme cestovali tentokrát na hlavnú stanicu, kde sme
sa cez 3 poschodia dostali na náš perón. Do Nového Mesta sme
prišli pred 19,00 hod.
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V júni sme absolvovali vlakové jednodňové zájazdy do Podhájskej a Liptovského Jána.
Dňa 12. 7. sme usporiadali opekačku vo Vieske v objekte
športového areálu. Vzhľadom na to, že fúkal silný vietor, priniesli
sme do závetria železný gril. Sedeli sme na odrezkoch dreva
z práve budovaného dreveného stánku a pri speve a družnej rozprave sme strávili pekné tri hodiny.
Dňa 24. 7. sme cestovali do Liptovského Jána. Mali sme veľmi
pekné teplé počasie a do kade sme vošli dva razy.
Dňa 11. 8. sme sa zúčastnili v rámci Dňa obce varenia tradičných
jedál z kotlíka. Tentoraz sme varili kapustné strapačky a bryndzové
pirohy a naškvarili sme dostatočné množstvo slaniny.
Dňa 23. 8. sme sa pridali ku autobusovému zájazdu Kálničanov
do Podhájskej.
Dňa 4. 9. sme absolvovali autobusový zájazd do Komárna.
Vôbec nám nevyšlo počasie, počas celej prehliadky pevnosti nám
pršalo. Vláčikom sme sa previezli po Komárne a zašli i do ďalšej
časti opevnenia v Maďarsku. Pešiu prechádzku mestom sme akotak prešli pri mrholení. Sklamalo nás námestie Európy veľkosťou
aj jeho údržbou. Obedovali sme v Sedliackej čárde v Radvani pri
Dunaji. Prešli sme cez Ižu, v ktorej niektorí účastníci zájazdu stavali
domy po povodni v roku 1965.
Dňa 27. 9. sme sa znovu kúpali v Liptovskom Jáne, tentoraz
bola teplota vzduchu nižšia ako teplota vody a tak sme sa kúpali len
jeden raz.
Dňa 28. 9. sme zorganizovali opekačku v miestnej časti Rakoľuby
spojenú s oslavou 80-tych narodenín.
Dňa 4. 10. sme boli na výlete v Bratislave. Chceli sme navštíviť
výstavu k 100. výročiu ČSR, avšak už bola skončená. Prezreli
sme si teda rytiersku sálu a hlavne krásnu barokovú záhradu. Zišli
sme dolu po zámockých schodoch, prešli sa po starom meste a
naobedovali sa v 1. Slovenskom pube. Potom sme sa išli prejsť
k Dunaju do priestorov Eurovey.
Dňa 9. 10. sme si premietali fotografie a krátke videá z nám málo
známych Islandu a Nórska.
Dňa 12. 10. sme sa zúčastnili zájazdu obce do Bratislavy na
predstavenie Mamma mia.
Dňa 23. 10. sme usporiadali kačacie hody v klube. Jednotlivé
členky upiekli kačacie stehná, urobili červenú kapustu a napiekli
lokše.
Dva razy sme sa boli kúpať v aquaparku Horné Saliby.Toto centrum je vzdialené 85 km od Nového Mesta n. V. autom.
Dňa 15. 11. som sa zúčastnila neformálneho stretnutia štátneho
tajomníka p. Švejnu s dôchodcami.
Dňa 27. 11. sme pripravovali vianočné vence a ozdoby na stôl.
V dňoch 4. - 6. 12. sme zorganizovali vlakový zájazd do Prahy.
Cestovali sme vlakom Arriva z Nového Mesta n/V priamo do Prahy.
Na hlavnej stanici sme si vybavili preukazy na bezplatné resp.
zľavnené cestovné. Celé tri dni nám prialo počasie. Navštívili sme
známe pamätihodnosti, vianočné trhy a výstavu Blanky Matragi.
Vrátili sme sa znovu priamym vlakom do NMnV.
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Dňa 13. 12. sme usporiadali predvianočné posedenie spojené
s pohostením, na ktorom sa zúčastnilo 42 účastníkov.
Eva Šebeňová

Rámcový plán práce Klubu dôchodcov
v Kočovciach na rok 2019
1. Pravidelné stretávanie v Beckovskej Vieske v zime o 14,00 hod.
a v lete o 15,00 hod.
2. Vlakový zájazd na ľadové objekty na Hrebienku v Tatrách
3. Opekačky vo všetkých častiach obce
4. Zájazdy do wellness centier Liptovský Ján, Horné Saliby,
Podhájska
5. Účasť na kladení vencov začiatkom apríla v Rakoľuboch
6. Hrabanie cintorínov v marci
7. Účasť na varení slovenských špecialít v auguste
8. Organizácia autobusového zájazdu
9. Vlakový zájazd do Olomouca
10. Pešie vychádzky do okolia - na Skalku a do Klíže
11. Vlakový výlet do archívu v Bytči
12. Príprava vianočných vencov a ozdôb
13. Starostlivosť o záhradku pred kultúrnou miestnosťou vo Vieske
14. Wellness pobyt v Turčianskych Tepliciach
Eva Šebeňová

Mikuláš deťom
V decembri minulého roka priniesol Mikuláš sladké darčeky
pre naše deti. V spoločenskom dome si deti pripravili želania,
ktoré mu odovzdali, aby ich doručil „Ježiškovi“. Tie odvážnejšie
deti Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali pripravenú básničku.
A tie, ktoré poslúchali celý rok, nemuseli sa báť ani čerta.
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JOZEF POVAŽSKÝ (1921 - 2018)
Spomienka na druhú svetovú vojnu a zajatie (skrátené)
Od skončenia druhej svetovej vojny uplynulo už takmer
trištvrtestoročie. Odchádzajú jej
poslední účastníci. Jedným z nich
bol aj Jozef Považský. Bol slovenským vojakom, neskôr vojakom
povstaleckej armády. Narodil sa
v Novej Vsi nad Váhom 23. 11. 1921.
Žil v Kočovciach, posledné 2 roky
u dcéry v Novom Meste nad Váhom,
kde zomrel 30. 9. 2018 vo veku
nedožitých 97 rokov.
Pochádzal z roľníckej rodiny.
Rukoval 1. októbra 1942 do Nitry.
Tu absolvoval výcvik (bez zbrane),
potom ich pred Vianocami 1942,
presunuli do Bratislavy na Železnú
Studienku. Bol zaradený k pracovným jednotkám slovenskej
armády, k tzv. Západnej pracovnej skupine. Jej úlohou bola pomoc
pri stavebných prácach, strážne služby pri vojenských objektoch,
skladoch a pod. Počas služby v Bratislave vážne ochorel na zápal
pohrudnice, dlho sa liečil. V máji 1943 ho preradili do Hanušoviec
nad Topľou, odtiaľ v máji 1944 do Harmaneckých papierní. Keď
28. augusta 1944 na nádvorí martinských tankistických kasární
skupina vojakov pod velením nadporučíka Cyrila Kuchtu vystrieľala
skupinu zadržaných nemeckých cestujúcich z medzinárodného
rýchlika, tzv. Ottovu misiu, kocky boli hodené. Na druhý deň bolo v
Banskej Bystrici vyhlásené povstanie s cieľom porážky Nemcov a
obnovy Československa. Jozef sa ocitol v centre povstania.
Automaticky totiž podliehal mobilizácii do povstaleckej - oficiálne
Prvej čsl. armády na Slovensku. Z Harmanca ich presúvali po viacerých miestach. Boli v okolí Ružomberka, Banskej Bystrice, pri Hornej
Štubni. Stále však hlbšie do hôr. Mali len ľahké zbrane a keďže
patril k pracovnej jednotke, nemal ani riadny vojenský výcvik. Po
dvoch mesiacoch Nemci povstanie zlikvidovali a jeho účastníkov
prenasledovali. „Tam v horách, kde sme boli, sa nachádzali len
nemecké dediny, takže nemeckí domáci občania nám nemohli dať
najesť a niekto z domácich nás udal Nemcom. Pri návrate do hôr
na nás čakali nemeckí vojaci a zajali nás“, dodáva. To bolo 1. novembra 1944. Hneď ich odviezli do Nemecka vlakom na prepravu
dobytka, tzv. dobytčákom. Miestne ženy sa boli s vojakmi pri vlaku
rozlúčiť. Cestou dostali len rybacie konzervy a chlieb. Niektorí
z krajanov, ktorých v povstaní stretol, mali viac šťastia. Napríklad
Rudolf Pastierik z Hôrky - Medzihoria, s ktorým bol v Harmanci či
Ferovi Prikrylovi sa cez hory podarilo ujsť domov. Z vagóna vyskočil
i Fero Trautenberger z hrádockých kopaníc a jeho ďalší kamarát
z kopaníc Rudo. Ten mal však šťastia menej, lebo pri výskoku mu
vlak odrezal pol chodidla...
Doviezli ich do tábora v Mühlbergu, čo bol kmeňový tábor, odtiaľ
ich rozdeľovali. Jozefa a ďalších previezli do pracovného tábora
v Eislebene, rodiska Luthera. Tu už boli nejakí Slováci, zajatci. Pracovali v bani na meď. Tu strávil asi dva mesiace. Práca bola veľmi
ťažká. Chodba bola na výšku len 70 cm, lebo sloj bol nízko. Ako
obuv dostali zajatci po zodraní vlastnej obuvi dreváky. „V bani bolo
teplo, ale sme sa nemohli umyť, čo sme nemali silu a navyše nás
neustále trápil hlad”. Následkom vysilenia a podvýživy by tu azda
umrel.
Šťastím v nešťastí pre Jozefa však bolo, že vo vagóne, ktorý
viezol zajatcov do Nemecka, sa spoznal s rodákom Jánom Jaškom
z Rakoľúb/Kočoviec/. Ten vedel dobre nemecky a tak ho dali v lágri

robiť tlmočníka (neskôr žil v Brne). Jaško ho pripísal do skupiny 20
zajatcov, ktorá chodila z lágru do Eislebenu (Halle) pomáhať civilom opravovať zbombardované bunkre a
tiež vyvážať odpad
z nich za mesto. Tým
mu
pravdepodobne
zachránil život pred vysilením v bani. Navyše,
Jaško mu občas potajme doniesol aj niečo
z kuchyne, tvrdiac,
že Jozef je jeho bratrancom. Zajatec sa totiž do kuchyne nemohol dostať, ale on ako
tlmočník mal voľnejší pohyb.
Okrem toho, slovenskí zajatci občas pocítili aj pomoc civilného
nemeckého obyvateľstva. Považský spomínal: „V Halle nám civilisti
občas potajme pohodili kúsok chleba alebo kôrky, trocha polievkysami mali málo; ľuďom opatrne povedali, že v lágri hladujeme. Pre
kone boli rezky z repy v papierových vreciach. Ak sa dalo, aj tie sme
tajne jedli, aby si to Nemci nevšimli.“
Osobitnou kapitolou bolo ubytovanie. „V lágri sme bývali
v drevených barákoch, tri prične nad sebou, bez slamníkov, namiesto boli vo vreciach drevené ostružliny, na zakrytie sme nemali ani
deky, zakrývali sme sa vojenskými kabátmi, ktoré keď bolo chladno
a pršalo boli mokré. Vojenské deky boli mokré a ťažké, tak sme
ich museli zahodiť ešte v slovenských horách. V baráku nás bolo
asi tridsať. Nekúrilo sa tu, bolo nám zima. Nemali sme sa do čoho
prezliecť, po celý čas čo sme boli v zajatí, sme boli v tom istom
oblečení, preto tam boli vši a ploštice - veľké množstvá“, spomínal
s trpkosťou.
Po rannom čaji sa šlo pracovať do bane - robilo sa na dve zmeny.
„Keď sme prišli z bane, bol obed - v kotle sa varila polievka s trochou zeleniny, sem-tam nejaký zemiak, skrojky z repy a pod. Chlieb
bol na prídel 400g na deň a v nedeľu sa dostávalo na celý týždeň
14 dkg mäsovej konzervy, 14 dkg cukru, 14 dkg margarínu, 14 dkg
marmelády a 15 cigariet. Keď som to dostal, hneď som to zjedol,
lebo keď som si z toho čosi nechal, iní mi to ukradli. Na večeru
nebolo nič. Chlapi od hladu jedli aj chlieb s vrstvou soli a potom boli
opuchnutí“, opisuje pomery.
Okrem nedostatku jedla kvárila zajatcov zima. Keďže okolo tábora bola rovina, dreva na kúrenie nebolo. Láger bol ohradený ostnatým drôtom, drôty boli pod elektrickým prúdom. Na chrbte mali
označenie, takže ujsť bolo ťažké.
Keď vojna končila, Jozef mal 24 rokov. Vďaka Bohu, patril medzi
tých, čo prežili. Ako si spomínal na svoj Deň oslobodenia? Krátko
pred príchodom frontu sa práce v bani zastavili. Sami nemeckí
dozorcovia a velitelia si hľadali cestu záchrany. Zrazu len zajatci
videli tanky s bielymi hviezdami. Ktosi zakričal: „Idú Američania!“
Američania čoskoro doniesli do lágra potraviny, lieky, zbrane,
oblečenie aj obuv - všetko nevyhnutné, čo zajatci potrebovali.
Podlomené zdravie však Jozefovi neumožnilo hneď ísť domov.
Doprava nefungovala, návrat nemal hneď kto organizovať. Čakali
ďalšie dni. Asi týždeň po americkom oslobodení mu začala ľavá
noha opuchať, preto ho dali do nemocnice v Halle. Tam ho operovali nemecký a poľský lekár. Mal rez od ľavého kolena až po stehno.
Vyberali mu hnis, mal zápal kostnej drene. V jednej nemocnici ho
operovali, na doliečenie ho dali do druhej. Ležal tam spolu asi mesiac. Nemocnice takisto zásobovali Američania. I keď nebol celkom
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doliečený, poslali ho domov.
Dostať sa domov nebolo jednoduché, cesty boli rozbité, koľaje
vytrhané a mosty zničené. Až v Halle sa dozvedel, že každú sobotu
chodí autobus do Prahy, ktorý vozí repatriantov. Tak sa cez Prahu
dostal napokon domov. Hoci až v júli. A s nedoliečenou nohou.
Tá sa musela hojiť až doma...

www.kocovce.sk
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Zo spomienok otca zapísala dcéra Viera Miškechová, rod.
Považská.
Ešte chcem poznamenať, že jeho otec Štefan Považský bol
počas 1. svetovej vojny účastníkom Kragujevackej vzbury a po vojne za odmenu dostal roľu /30 á/ za Skalkou v Kočovciach.
Viera Miškechová

Krása pod vodou
„Ryby Červeného mora“
Život nám prináša veľa prekvapení. Niekedy sú nepríjemné, ale
tých pozitívnych býva predsa len viac. Prekvapí nás nejaká situácia, či človek, o ktorom sme si mysleli, že ho poznáme, no zrazu
sa o ňom dozvieme niečo, čo nám dá na neho iný pohľad. Takúto
situáciu mi naservírovala priateľka Hela. Pri osobnom stretnutí mi
jednoducho oznámila, že nás na obecnom úrade navštívi jej brat
Vlado a chce obci odovzdať vlastnú knihu.
Na konci apríla nás naozaj Vladko Laurenčík z Kočoviec na
úrade navštívil. Priniesol dve vlastné knihy. Prezentujú jeho veľkú
vášeň - potápanie a fotografovanie. Podmorský svet mu učaroval.
Pri svojom koníčku - potápaní fotografoval miesta, ktoré navštívil,
pretože krása, ktorú pod hladinou videl, je neskutočná. Obe tieto
záľuby - potápanie a fotografovanie - spojil a vytvoril tak unikátne
dielo - knihy fotografii spod morskej hladiny.
Knihy vydal v malom náklade a sú nepredajné. Všetky výtlačky
venuje svojim priateľom, známym, ľuďom, ktorých si hlboko váži.
A po jednom výtlačku venuje do Obecnej knižnice v Kočovciach,
Základnej škole s materskou školou v Kočovciach a Obecnému
úradu v Terchovej, odkiaľ Vladko pochádza.
V predslove uvádza: „Túto knihu venujem celej mojej rodine,
priateľom a všetkým ľuďom, ktorí milujú more a jeho magický podmorský svet. Na tejto knihe som pracoval tri roky. Počas tohto
času som urobil množstvo ponorov, vďaka ktorým som získal veľa
fotografií. Niektoré z nich uvidíte v tejto knihe.“
Vyfotografované morské živočíchy sú v knihe priblížené krátkym
popisom. Použil anglické a latinské názvoslovia. Pri niektorých fotografiách je umiestnený QR kód, po jeho načítaní si môžete pozrieť
krátke video z miesta výskytu ryby v jej prirodzenom prostredí.
V druhej knihe je QR kód umiestnený na konci, po jeho naskenovaní sa dostanete na jeho YouTube kanáli, kde si môžete pozrieť
všetky krátke videá z podmorského sveta. Knihy budú k dispozícii v
obecnej knižnice pre širokú verejnosť (prezentačná výpožička).
Knihou chce Vlado upozorniť hlavne na to, aký krehký je život na
zemi - na súši i pod vodou. Preto si túto nádheru musíme chrániť.
V predslove apeluje na tých, ktorí sa na dovolenke potápajú, aby
sa nesnažili chytať živočíchov, pretože oni sú tam doma a my sme

votrelci v ich pokojnom svete. Ak sa budeme správať zodpovedne,
zachováme tú nádheru aj pre naše detí a vnúčatá.
Vladko, ďakujeme a prajeme Ti, aby si na svojich „potulkách“ pod
hladinou nachádzal novú krásu a mohol ju priblížiť aj nám.
A jeho odkaz pre milovníkov vodného sveta?
„Buďte vždy opatrní pod vodou! Ničoho sa nedotýkajte, nič
nenaháňajte, ale všetko rešpektujte! Sú tam doma a my sme tam
cudzí.... Toto majte vždy na mysli po celý čas pri šnorchlovaní a
potápaní! Vladimír Laurenčík“
Jánošíková

16.
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Kočovce FC 1959
V našom futbalovom klube sme v letnej prestávke prežili turbulentné obdobie. Keďže pôvodné vedenie klubu ukončilo svoju
činnosť, nebolo nástupcov na tieto pozície. Družstvo dospelých
nebolo ani prihlásené do súťaže. Snažili sme sa, aby nám v dedine
zostalo aspoň družstvo žiakov. Nie je však jednoduché získať dostatok ľudí, ktorí by boli ochotní venovať svoj čas, energiu na vedenie
futbalového oddielu. V poslednej chvíli sa tejto činnosti ujala pani
Zuzana Uhrinová ako klubová managerka a prezidentkou klubu sa
stala pani Daniela Ondreičková. Mať dve ženy na čele futbalového oddielu je raritou v celom oblastnom zväze. Zvolili
sme aj nových členov výboru. Vďaka patrí aj predošlému
vedeniu, hlavne pánovi Jaroslavovi Sevaldovi ml., ktorý
ochotne vypomohol so zaúčaním do problematiky vedenia administratívy.
V žiackom družstve nám odišli dvaja chlapci na
hosťovanie do Častkoviec. Získali sme však aj nové tváre.
V súťaži starších žiakov sme oproti minulému ročníku
o rok starší a skúsenejší. Až na dve výnimky boli zápasy
vyrovnané a výsledky tesné. Striedali sme lepšie výkony
s horšími. Nešťastné prehry v Trenčianskych Bohuslaviciach 1 : 2, s Beckovom 0 : 1, s Novým Mestom 1: 3,
a s Moravským Lieskovým 1 : 3 mrzia. O to viac tešila
výhra s Pobedimom v poslednom kole 1 : 0. Bolo že to
radosti! Konečne nám nesvieti v kolónke bodov nula a nie
sme poslední. Chlapci si to za húževnatosť, nezlomnosť

a nadšený prístup zaslúžili. Celá naša snaha je priviesť deti k pohybu, zmyslu kolektívneho myslenia a dosahovaniu cieľov. Výsledky
sú druhoradé. Ak sa nám podarí posunúť niektorých chlapcov do
vyšších súťaží, alebo do starších kategórií, bude to ďalší náš veľký
úspech.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na záchrane futbalu v Kočovciach. Všetci to robíme
a chceme robiť pre naše deti, čím ich chceme viesť k nadobúdaniu
tých najsprávnejších životných hodnôt.
Dušan Ondreička

Turnaj v stolnom tenise
Stolno-tenisový turnaj, ktorý sa pravidelne koná na konci kalendárneho roka, sa presunul na začiatok februára 2019. Viacerí sa
pýtali, prečo sa turnaj nekonal v plánovanom termíne. Keďže som
bola v tomto čase odcestovaná, komisia ešte začiatkom decembra
rozhodla, že turnaj preložíme o pár týždňov.
Do turnaja sa prihlásilo 16 účastníkov, dokonca sme zaznamenali aj medzinárodnú účasť. O víťazstvo sa bojovalo dva dni. Do
finálových zápasov postúpili Vaško, Kročitý, Roško, Motola A. ml.,
Motola A. st., Petrášová a Ďuračka.
Celý turnaj sa niesol v príjemnej atmosfére a v priateľskom duchu.
Počas obidvoch dní bolo pre všetkých nachystané občerstvenie,
ktoré pripravovali členky komisie kultúry. Verím, že v decembri sa
opäť všetci (a aj ďalší) stretneme na „Vianočnom turnaji“.

Trofeje víťazom odovzdala starostka obce Ing. Monika Kopúnová.
Konečné umiestnenie:

1. Ján Vaško
2. Marek Kročitý
3. Tomáš Roško

Majstrami Kočoviec sú Marek Kročitý a Lívia Petrášová.
Účastníci turnaja a počet vyhratých zápasov v základnej časti:
Kročitý Marek - 15, Vaško Ján - 13, Petrášová Lívia - 12, Roško
Tomáš - 12, Motola Anton st. - 11, Šutovský Pavol - 10, Ďuračka
Adam - 9, Motola Anton ml. - 8, Jánošík Juraj - 7, Rosandič Tomislav - 7, Gondár Andrej - 4, Papulák Ján - 4, Kopasová Janka - 3,
Kopas Maroš - 2, Sládek Ľuboš - 2, Bartek Martin - 1.
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