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Otázky starostovi
Vážení spoluobčania, v tejto rubrike sme písali už
viacerými spôsobmi, štýlmi, napr.: len tak stroho sme
podali informácie, potom sme prešli na spôsob, kedy ste
sa vy pýtali, neskôr sa ma redaktor pýtal – alebo ako
hovorili niektorí „starosta si vymýšľa otázky“, naposle−
dy som sa pýtal ja vás spôsobom „starosta sa pýta“. Aj
keď sa nám to zdá rozdielne, stále je to o tom istom –
všetci máme právo na informácie a ja nemám problém,
ani dôvod ich neposkytnúť. Je mi jasné, že každému z
nás vyhovuje iný štýl, iná forma. Viete, že ja nemám
problém komunikovať prostredníctvom moderných in−
formačných technológií, len si musíme všetci uvedomiť,
že všetko, čo sa deje v obci a všetko, čo si kto zmyslí, sa
zverejniť nedá, niečo nie je vhodné (nás čítajú napr. aj v
Amerike, Afrike, Austrálii a možno dnes aj v Antarktí−
de...) a nie sú na to ani kapacitné možnosti. A byť zave−
sený 24 hodín na „fejsbuku“ nie je ani formou ani štý−
lom mojej práce. Náš úrad musí poskytovať informácie
pre všetkých občanov a položme si ruku na srdce – vie
niekto z nás, koľkí z vás si pozerajú našu www, koľkí sú
na „fejsbuku“, koľkí mailujeme? Čo sa týka informova−
nia v našom Informátore, tiež by som vedel a chcel na−
písať aj viac, ale všetko to vyžaduje veľa, veľa času. Je
mi príjemné počuť, keď mi napr. pani Jánošíková povie,
že „ľudia sa už dožadujú nového Informátora“. Ale kedy
to urobiť, keď deň má len 24 hodín? Bolo by menej písa−
nia, keby sme tu driemali. Chválabohu v našej obci sa
spoločensky, kultúrne, športovo žije, tvorí, pracuje, bu−
duje. Nie všetci ste vo víre tohoto diania, ale zaslúžite si
o tom vedieť. Zamýšľam sa nad tým, ako sa to môžete
dozvedieť vy, ktorí nie ste v strede „fejsbukového“ ošia−
ľu – asi len, ak vám to napíšem. Teda píšem aj vám −
vám, ktorí nie ste stále zavesení na skype, „fejsbuku“,
ale žijete v realite. Poskytnúť vám informácie si považu−
jem za povinnosť, aj keď jednoduchšie by bolo naplniť
naše noviny receptami, opísanými básničkami, „ukrad−
nutými“ obrázkami a vtipmi z internetu. O tom by ne−
mali byť obecné noviny.
Tento netradičný úvod som napísal preto, že ma dnes
ráno (30. mája 2014) motivoval sprostredkovaný prí−
spevok občana m. č. Rakoľuby, ktorému prekáža, že
„úradná tabuľa obce“ je umiestnená len pri obecnom
úrade v Kočovciach a či on si ju má chodiť čítať do Kočo−
viec. Jeho ďalšie komentáre tu neuvádzam, no obsah si
pamätám. Ja vás tu nechcem zaťažovať zákonmi, ale
naša „úradná tabuľa“ je pri úrade prístupná 24 hodín
denne a 365 dní v roku, ako nám zákon káže. Jej obsah
je súbežne zverejňovaný aj na našej http://
www.kocovce.sk/uradna−tabula.phtml?id5=21220, kto−
rú celú spravujem osobne. Ostatné „nástenky“ sú v miest−
nych častiach obce a na nich sú informácie, ktoré niko−
ho k ničomu nezaväzujú, niekoho potešia, iného otrá−
via. Snažím sa zbaviť plagátov v čakárniach autobuso−
vých zastávok, po stĺpoch, elektrických rozvádzačoch.
Nemáme dosť zbytočných informácií denno−denne v
poštových schránkach, v televíznych reklamách, ktoré
nás vyrušujú cez „dôležité seriály“ a hokej?
Na záver úvodu: Ak má z vás niekto záujem o aké−
koľvek informácie, prosím vás, pýtajte sa priamo mňa,
alebo mi napíšte buď listom, mailom, SMS, len mi to
neodkazujte prostredníctvom prevádzkových zamest−
nancov obce. Oni nie sú kompetentní vaše problémy
riešiť, ale s dôverou sa obráťte na príslušné administra−
tívne pracovníčky, ktoré sú vám povinné v rámci svojej
pracovnej náplne poskytnúť pomoc i informácie, prí−
padne vám sprostredkovať konzultáciu so mnou.
Teraz mi dovoľte, aby som vás aspoň z časti informo−
val o dianí v obci, o aktivitách, ktoré riadi obec.
• Na začiatku roka sme mali výpadok našej www strán−
ky. Nie každý to postrehol, nie každému to chýbalo, ale
našli sa aj takí, ktorí sledujú dianie v obci aj prostredníc−
tvom tejto linky a určitou formou nám signalizovali našu
neschopnosť. Vždy som sa snažil „ísť s dobou“, preto som v
dávnej minulosti ihneď po nástupe do funkcie zaviedol
našu obecnú www stránku. Dovtedy nikomu nechýbala.
Viem, že som si na seba ušil búdu, ale neľutujem. Vývoj v
softvéri, narastajúci profesionálny rozvoj v komunite hac−
kerov, ale i v legislatíve pokročil a vplyv týchto okolností
nás doviedol do stavu, že sme sa museli rozlúčiť z pohľadu
mnohých vás s peknou webovou stránkou našej obce.
(pokračovanie na str. 2 a3)
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OTÁZKY STAROSTOVI
Preto bol z mojej strany aj výpadok v poskytovaní informácií uvedenou
formou. Stránka www.kocovce.sk bola v histórii Kočoviec naša prvá,
bohužiaľ, bola napadnutá hackerom a z toho dôvodu pre naše použitie
znefunkčnená a nepoužiteľná. Trvalo nám dlhšie, až som zvolil iný va−
riant, ktorý spĺňa súčasný štandard web stránky. (Asi neviete, že každá
existujúca web stránka ktorejkoľvek obce je priamo kontrolovaná mi−
nisterstvom financií, že web stránku je povinná mať každá obec nad 2000
obyvateľov, ale ak ju má aj taká obec ako sme napr. my alebo aj naše
menšie susedné obce, tak musíme dodržať príslušné normy. My máme
1465 obyvateľov, web stránku chceme, práce je s tým neúrekom,...).
Pôvodnú stránku som založil a spravoval osobne a spravujem aj novú
www.kocovce.sk. Mnohí z vás tam chcú vidieť napr. fotogalériu ... Ja ju
mám, všetko chce svoj čas. Všetko je to mravenčia práca. Môžeme al−
mužnou zaplatiť človeka, ktorému budeme podľa potreby dávať údaje a
pokyny, alebo sa nájde aktivista, ktorý si myslí, že vie sám od seba čo tam
má dať. Tak to robia v mnohých obciach, ale v konečnom dôsledku je za
obsah oficiálnej stránky obce zodpovedný starosta a pritom vôbec nejde
o tzv. cenzúru.). Ale potom sa nájde spoluobčan, ktorý tam očakáva niečo
iné, ten spoluobčan to „spropaguje“ v kruhu svojich názorovo blízkych a
všetko je slušne povedané − ináč. Verím, že ste ma pochopili a vidíte, že
ak chceme dodržať predpísané štandardy webstránok obce, nemôžeme
tam dávať to, čo sa nám páči, ale to, čo hovorí príslušná legislatíva.... ja sa
tomu nebránim a dokážem prispôsobiť, aj mne sa páčia mnohé web obcí,
z ktorých som si bral „vzor“ a povedal som si nahlas – „takúto stránku
urobím Kočovciam“, no oficiálne nemôžem. Veľké obce si platia adminis−
trátorov webstrániek. Ja to robím vo svojom voľnom čase − po večeroch,
víkendoch. Žijem v tom, že je to moja povinnosť – „keď si ju založil, tak sa
o ňu staraj“, hovorím si.. Moja otázka znie – chce stránku niekto za
uvedených podmienok spravovať? Prosím, prihláste sa na podatel−
na@kocovce.sk. Som ochotný kedykoľvek – teraz i v budúcnosti spolu−
pracovať, odovzdať skúsenosti.
• K začiatku kalendárneho roka som urobil personálne a organizač−
né zmeny v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) s tým, že vedúcej
ZOS (Mgr. Beáta Pekyová) boli presunuté všetky kompetencie sociálnej
práce, ktoré dovtedy mala v pracovnej náplni pani Jánošíková. Pani
Križáková pracuje v ZOS ako zdravotná sestra a opatrovateľka. Pani
Drexlerová odišla do starobného dôchodku. Ďalšími opatrovateľkami
sú: pani Anna Zemániková a pani Daniela Piskláková, funkciu terén−
nych opatrovateliek na skrátený úväzok plní pani Mária Hrádelová a
pani Božena Mičová. Som rád, že sa nám podarilo obsadiť tieto pracovné
miesta našimi spoluobčanmi. Určite to prispeje k zlepšeniu kvality po−
skytovaných služieb. Prvé lastovičky už sú na svete a ja som spokojný.
Nielen ja, ale hlavne klienti, čo je rozhodujúce. Očakávam, že v ďalšom
vydaní nášho „klebetníka“, ako sa o našom plátku nedávno vyjadril ďalší
nemenovaný občan, sa objaví aj príspevok vedúcej ZOS o živote v tomto
zariadení, ale i o sociálnej práci v obci, možnostiach a podmienkach po−
skytovania služieb.
• Ďalšou personálnou a tiež aj organizačnou zmenou od 1. januára
2014 je nástup p. Zuzany Krchnavej na miesto personalistky a mzdárky
obecného úradu. Jej tiež boli presunuté kompetencie a komplexná agenda
týkajúca sa správy nájomných bytov. Kompetencie z oblasti účtovníctva,
hospodárenia s majetkom obce, verejného obstarávania a mnohé ďalšie
zostali Ing. Silvii Surdovej. Ing. Anna Podhorská ukončila pôsobenie na
našom úrade odchodom do starobného dôchodku. Podrobnejšie o kom−
petenciách zamestnancov úradu a kontaktoch na nich je možné pozrieť
na http://www.kocovce.sk/obecny−urad.phtml?id3=91412.
• S personálnym obsadením súvisí aj stav na úseku prevádzkového
útvaru. Tu je neustály pohyb, ktorý závisí od možností a ponúk „úradu
práce“ a tiež nášho rozpočtu. Verím, že ste si všimli „nové tváre“, ktoré
pod vedením pána Zdenka Uhrinu zabezpečujú bežné služby na úprave
a údržbe verejných priestranstiev, služieb v oblasti odpadového hospo−
dárstva, práce pri investičných akciách obce. V súčasnosti sa jedná o
pánov: Peter Kališ, Marek Tvarožek, Marián Minárik. Starými známymi
sú páni Milan Tupý a Emil Koníček. Spolu s pánom Uhrinom na tomto
úseku pracuje p. Pavol Kravárik a sezónne vypomáha p. Peter Ivana.
Títo páni si to často od našich spoluobčanov „schytajú“ a vypočujú aj to, čo
patrí iným alebo nikomu, to čo nie je v ich možnostiach ani v kompeten−
ciách urobiť a ani ovplyvniť. Viem, všade sú rezervy, ... aj na tomto
úseku. Na zlepšení chodu tohto útvaru neustále pracujem. Na základe
zmien v legislatíve zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a občanov
v hmotnej núdzi očakávam rozšírenie tohto útvaru o ďalších spoluobča−
nov. Mesačne dostávam zoznamy dlhodobo nezamestnaných, registru−
jem to, prácu pre nich máme. Mnohé obce, hlavne na východe našej
krajiny, majú problém zamestnať týchto ľudí. Vieme to z médií, ale viem
to aj z marcovej osobnej návštevy pána poslanca Národnej rady SR Mi−
kuláša Hubu s jeho asistentom na našom úrade. Tejto oblasti sa pán
Huba okrem iných tém intenzívne venuje a chvála bohu ako jeden z
mála poslancov to prezentuje reálne a vyvíja aktivity ako „neprešustro−

vať“ verejné financie, ale ako skutočne pomôcť ľuďom v núdzi. Ja to
určite v našej obci naďalej budem podporovať a využijem ponúkané mož−
nosti. Verím, že každá „koruna“ sa našim spoluobčanom hodí a v našej
obci viem nájsť prácu pre každého , pre toho, kto chce priložiť ruku k jej
bežnému chodu a zveľaďovaniu.
• Prostredníctvom cyklo kampane „Baškatour“, ktorú som v našom
mikroregióne minulý rok osobne na bicykli absolvoval, som oslovil vtedy
ešte kandidáta na župana pána Bašku a kolegovia starostovia z Hôrky
nad Váhom a Novej Vsi nad Váhom sa ku mne pridali, s požiadavkou
sprostredkovania bezplatného prevodu čističky odpadových vôd (ČOV)
na obec Kočovce. Pán Baška v tomto prípade našu požiadavku aj spolu s
kolegom pánom poslancom Bublavým akceptoval a bezodkladne konali.
Treba podotknúť, že nič nechceme zadarmo, ČOV bola vybudovaná pri
diaľnici v k. ú . Hrádok ako vynútená investícia za účelom čistenia splaš−
kových vôd z priľahlých obcí nášho mikroregiónu. Vybudovali to, aby v
budúcnosti na nás zarábali? Z tohto podnetu vzniklo uznesenie vlády SR
o prevode ČOV vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na
Obec Kočovce. V súčasnosti sme v jednaní s NDS, výsledok je vo hviezdach.
Zatiaľ všetky tri obce platia NDS prostredníctvom prevádzkovateľa vo−
dovodov a kanalizácie OVKS Sochoň s.r.o. nemalé financie za prenájom
ČOV, čo sa nekompromisne premieta do ceny stočného. Prečo platiť za
to, čo štát dal pre nás niekomu, ktorý to nepotrebuje? Naďalej budem
bojovať o to, aby sme dostali to, čo nám štát sľúbil pri budovaní diaľnice.
Máme smolu v tom, že legislatívne to aj napriek pôvodnej, z môjho pohľa−
du, perfektnej manažérskej myšlienke smerujúcej v prospech nás niekto
z kompetentných vo vláde pred nami nezvládol. Zatiaľ je ČOV vo vlast−
níctve NDS, my sme nájomníkmi. Myslím, že podobný problém majú aj v
Beckove, v súčasnosti to neriešia a platia prenájom tak ako my.
• V priebehu zimných a začiatkom jarných mesiacov sme sa rozhodli
aspoň z časti zrekonštruovať Spoločenský dom v Kočovciach. Začali sme
komplexnou úpravou WC, nutná bola rekonštrukcia elektrorozvodov v
sále, WC a na chodbách. Tam, kde sa urobili rozvody elektriny, namon−
tovali sme kazetové stropy a samozrejme vymaľovali sme. Potom, ako
poslanci OZ videli, že staré okná tam svojim stavom doslova kričia, roz−
hodli sa urobiť zmeny v rozpočte a odsúhlasili aj výmenu okien za plasto−
vé. V ďalšej etape nás čakajú úpravy ostatných priestorov a fasády. Kedy
a za čo? Uvidíme čo prinesie budúcnosť. Možno sa vám zdá, že to robíme
akosi opačne, nekoncepčne. Pôvodný zámer bol zrekonštruovať len WC,
ktoré boli v havarijnom stave. Ostatné išlo postupne, pretože postupne
sa objavovali ďalšie problémy s elektrorozvodmi a tak sa to nabaľovalo.
• Výmena okien a vchodových dverí prebehla aj na Spoločenskom
klube v Beckovskej Vieske.
• Na dvore v ZOS−e boli urobené úpravy terénu, vybudovali sme tam 2
prístupové chodníky, aby klienti nechodili po blate, postavili sme altánok,

kde je možnosť posedenia na čerstvom vzduchu v areáli zariadenia. Pláno−
vané sú ďalšie úpravy, o ktorých nám v budúcom čísle napíše vedúca ZOS.
• Už dávnejšie sme sa zaujímali o rekonštrukciu rozhlasu. Teraz je už
namontovaný, v súčasnosti ešte stále prebieha ladenie celého systému.
V prípade, že sa objavujú nejaké problémy a my sme ich nepostrehli,
prosím, nahláste ich na tel. č. 032/7461223 a my zabezpečíme u dodávate−
ľa ich riešenie.
• Na titulnej strane sú zábery z oficiálneho otvorenia detského ih−
riska v Kočovciach. Zo záberov nie je vidieť, čo všetko sa v areáli ihriska
nachádza. Sú tam osadené 2 pružinové húpačky pre deti od 3−12 rokov,
kolotoč pre deti od 3−12 rokov, visiaca hojdačka kovová veľká dvojitá
pre deti od 3−12 rokov, preklápacia hojdačka BALANS malá pre deti od
3−12 rokov, kombinovaná zostava – preliezačky so šmýkačkou pre deti
od 4−10 rokov, kombinovaná zostava pre deti od 6−12 rokov, 2 posilňo−
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vacie stroje pre osoby staršie ako 12 rokov, 5 parkových lavičiek s
operadlami i bez operadiel a petangové ihrisko oddelené oplotením,
ktoré by malo zabrániť podbehnutiu detí v prípade hry petang. Dopado−
vé zóny v okolí prvkov sú riešené dostatočnou vrstvou drobného štrku
tak, ako to predpisuje norma. Z uvedeného vidieť, že detské ihrisko je

osadené prvkami pre deti rôznych vekových skupín, avšak do veku 12
rokov. Všetky zariadenia sú certifikované. Pre ihrisko som vypracoval
prevádzkový poriadok, ktorý zatiaľ väčšina návštevníkov rešpektuje.
V štádiu, keď sa ihrisko osádzalo zariadeniami, bolo počuť hodne pozi−
tívnych ohlasov, deti boli nedočkavé, ale aj betón musí niekedy stvrd−
núť, aj trávička potrebuje svoj čas na narastenie. Veľmi často som
dostával otázky jednak od detí, ale aj od ich rodičov typu „kedy tam už
budeme môcť ísť?“ Zároveň mnohí vyslovili aj obavy pred zdevastova−
ním prvkov vandalmi. Je len na nás, či budeme voči nim benevolentní,
alebo či v prípade, že vidíme porušovanie prevádzkového poriadku, aj
zakročíme. Bohužiaľ, už som bol svedkom toho, že naša pubertálna
mládež (5 minuloročných deviatakov) mala ohromnú zábavu z toho, že
ich kamarátka sa hojdá na pružinovej húpačke. Podotýkam, že boli tam
vo večerných hodinách po čase mimo prevádzkových hodín, a čo bolo
podstatné, používali zariadenie, ktoré nie je dimenzované pre ich veko−
vú skupinu ani hmotnosť hojdajúcej sa dievčiny. Samozrejme o posil−
ňovacie zariadenia záujem neprejavili a verte, že by im trochu pohybu
nebolo zaškodilo. Urobil som okamžité opatrenie, s ktorým, samozrej−
me spokojní neboli. Pre istotu sa presťahovali do čakárne autobusovej
zastávky. Na dokreslenie vašej predstavy o tom, čo je v areáli ihriska
dovolené komu a čo je zakázané, aké sú časy prevádzky, atď. tu uvá−
dzame prevádzkový poriadok v plnom znení.
• V apríli a máji sa inten−
zívne venujeme koseniu trá−
vy na verejných priestran−
stvách a cintorínoch, na jed−
nom konci začneme, ešte ne−
stihneme pokosiť celú obec a
už by sme mali absolvovať
druhé kolo. Tento rok je mi−
moriadne úspešný, tráve a
burinám sa darí. Občas mám
od niektorých spoluobčanov
pripomienku ku koseniu, ale
verte mi, snažíme sa v prvom
rade, aby boli pokosené cinto−
ríny a potom postupne ďalšie
priestranstvá.
• V súčasnosti finišujeme s
prácami na dlhoočakávanom
náučnom chodníku. Viac o
ňom sa dočítate v nasledujú−
com čísle Informátora. Sláv−
nostné otvorenie je napláno−
vané na 26.6.2014, pozvánky
budú zverejnené na našej webstránke, ale aj vo vývesných tabuliach
obce – v každej miestnej časti a tiež vás budeme pozývať cestou miestne−
ho rozhlasu. Podotýkam, že na tento deň – deň pred odovzdaním vysved−
čenia máme naplánovaný aj Deň detí, aj keď oficiálny dátum MDD je iný.
Touto cestou vás už teraz pozývam na slávnostné otvorenie nášho prvé−
ho náučného chodníka v obci a zastavte sa z kolotoča povinností. Zastav−
te sa 26. júna aspoň na začiatku Rakovského chodníka v areáli základnej
školy a v kočovskom parku a keď bude viac času, prejdite ho celý.
Ing. Ján Tupý, starosta obce
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
INFORMUJE
Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 3. februára 2014 na I. zasad−
nutí nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 01/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený a
doplnený program I. zasadnutia OZ bez pripomienok. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 02/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z IX. zasadnu−
tia OZ v roku 2013 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ sú splnené. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 03/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žia−
dosť pána Petra Masarika bytom 916 31 Kočovce 227 o zaradenie par. č. . 4795/
5, 4765, 4766, 4767, 4768, 4795/6, 4795/7, 4795/1, 4772, 4773, 4774 a 4775 v k.
ú. Rakoľuby v lokalite Dlhé diely do zmien a doplnkov Územného plánu obce
Kočovce ako lokalitu určenú na výstavbu obytnej zóny s polyfunckiou. Žiada−
teľ predloží starostovi obce v termíne do 14.3.2014 návrh zmluvy týkajúci sa
vzťahov medzi žiadateľom a obcou pri obstarávaní zmien a doplnkov územné−
ho plánu obce a podmienok úhrady všetkých nákladov spojených so zmenou
územného plánu obce žiadateľom. Žiadosť bude doriešená na najbližšom riad−
nom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 04/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vy−
hodnotenie prevádzky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a čističky
odpadových vôd na ľavostrannom odpočívadle v Hrádku za rok 2013 predlo−
žené konateľom spoločnosti OVKS SOCHOŇ s.r.o., ktorá je prevádzkovate−
ľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 05/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o stave vymáhania nedoplatkov exekúciou k 3.2.2014 vypraco−
vanú právnym zástupcom obce Mgr. Ivanom Petkovom a správu o stave
vymáhania nedoplatkov exekúciou k 31.12.2013 vypracovanú referentkou
daní a poplatkov pani Vierou Jánošíkovou. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 06/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záväznú ceno−
vú ponuku – kúpnu cenu za prevod stavby Čističky odpadových vôd na ľavostran−
nom diaľničnom odpočívadle Hrádok pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. so
sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava v celkovej výške 1.531,20 Eur pre
stavebné objekty: ČOV 315−00 stavebná časť, ČOV 315−11 technologická časť,
ČOV 513−00 splašková kanalizácia pravé odpočívadlo, ČOV 514−00 splašková
kanalizácia ľavé odpočívadlo, SO 618−00 prípojka NN k objektu 315−00
Pozemok parcelné číslo 945/115, k. ú. Hrádok. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 07/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kočovciach účinné od 4.
februára 2014. Dňom ich účinnosti strácajú platnosť Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Kočovciach zo dňa 16. januára 2012.
Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 08/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2013 č. 3.1.2014.
Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 09/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasad−
nutí OZ na rok 2014 nasledovne:
II.
zasadnutie OZ
14. apríl 2014, 18.00 hod.
III.
zasadnutie OZ
30. jún 2014, 17.00 hod.
IV.
zasadnutie OZ
25. august 2014, 17.00 hod.
V.
zasadnutie OZ
27. október 2014, 17.00 hod.
VI.
zasadnutie OZ
12. december 2014, 16.30 hod.
Miestom zasadnutia OZ bude zasadacia miestnosť obecného úradu.
Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 10/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán akcií
Komisie kultúry, mládeže a športu pri OZ v Kočovciach na rok 2014 (plán v
prílohe). Plán bude v priebehu roka doplnený o akcie cezhraničnej spolu−
práce a v prípade zmeny termínov akcií upravený. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 11/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žia−
dosť spoločnosti DDK SLOVAKIA, spol. s r. o. so sídlom Železničná 1511, 905
01 Senica o vydanie záväzného stanoviska obce k projektovej dokumentácii
stavby „Logistický areál DDK“ za účelom vydania územného rozhodnutia.
Doporučuje starostovi obce vyzvať žiadateľa na jednanie za účelom objasne−
nia plánovaného zámeru spoločnosti realizovať stavbu aj na pozemku par. č.
5393 v k. ú. Rakoľuby, ktorá je vo vlastníctve obce. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 12/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na
zrušenie vyhlásenia kultúrnej pamiatky „Kríž prícestný“ – pamätný kríž
padlých vojakov rumunskej armády nachádzajúci sa na par. č. 4761/3 v
k. ú. Rakoľuby na križovatke miestnych komunikácií, ktorý je zapísaný
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 2401/0 ako národ−
ná kultúrna pamiatka. Pamätný kríž bude v ďalšom období chránený
ako pamätihodnosť obce. Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 13/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s účinnos−
ťou od 4.2.2014 odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného
zastupiteľstva ani zamestnancami obce vo výške 10,− Eur za zasadnutie
alebo akciu/deň. Hlasovanie: všetci za
(pokr. na str.4, 5)
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Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 28. marca 2014 na II. zasadnu−
tí nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 14/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený,
doplnený a zmenený program II. zasadnutia OZ bez pripomienok. Hlasova−
nie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zuzana
Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 15/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z I. zasadnutia
OZ v roku 201č a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plnení: V plnení sú uznesenia OZ č. 03/
2014 a 11/2014. Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena
Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdo−
šík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 16/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť
pána Róberta Gendu, bytom 916 32 Hôrka nad Váhom 2 o vydanie
predbežného súhlasu na vypracovanie projektovej dokumentácie na vy−
budovanie inžinierskych sietí. Projekt bude zahŕňať elektrickú, plynovú,
vodovodnú a kanalizačnú sieť, ďalej sieť miestneho rozhlasu a verejného
osvetlenia. Siete budú uložené na pozemku par. č. 505 v k. ú. Beckovská
Vieska evidovanom na LV č. 680 vo vlastníctve obce. Dôvodom výstavby
je predaj stavebných pozemkov, ktoré budú po vybudovaní horeuvede−
ných sietí odčlenené z par. č. 276/6 vo vlastníctve pána Gendu a následne
odpredané na výstavbu rodinných domov.
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu na posúdenie obecnému
zastupiteľstvu.
Inžinierske siete, miestny rozhlas a verejné osvetlenie odovzdá investor
po ich vybudovaní a skolaudovaní bezplatne obci.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš
Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 17/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo:
A/ Schvaľuje na základe žiadosti pána Petra Masarika bytom 916 31
Kočovce 227 obstaranie ZaD č. 7 ÚPN−O Kočovce, do ktorého budú zarade−
né par. č. 4795/5, 4765, 4766, 4767, 4768, 4795/6, 4795/7, 4795/1, 4772, 4773,
4774 a 4775 v k. ú. Rakoľuby v lokalite Dlhé diely určenej na výstavbu
obytnej zóny s polyfunkciou.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš
Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
B/ Schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi Obcou Kočovce a spoloč−
nosťou SANIS s.r.o. so sídlom Národná 3708/20, 010 01 Žilina, ktorej pred−
metom je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri obstaraní Zmien a
doplnkov č. 7 ÚPN−O Kočovce a úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných práv s tým spojených s nasledovným doplnením bodu 4 v čl. 3
zmluvy nasledovne:
Po odstúpení od zmluvy zo strany SANIS sa zaväzuje SANIS uhradiť obci
všetky preukázateľné náklady vzniknuté s obstaraním ZaD č. 7 ÚPN−O
Kočovce, ktoré obci vzniknú ku dňu odstúpenia od zmluvy.
Doplnenie bodu 4 v čl. 3 zmluvy bude starostom obce predložené na
posúdenie právnemu zástupcovi obce a zmluva bude následne podpísaná.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zu−
zana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie OZ č. 18/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo:
A/ Schvaľuje Zmenu finančného rozpočtu č. 01/2014 Obce Kočovce tak,
ako bola predložená na schválenie. Zmena finančného rozpočtu č. 01/2014
tvorí prílohu uznesenia. Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr.
Milena Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter
Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
B/ Nariaďuje riaditeľke Základnej školy s materskou školou Kočovce
predkladať obci pri každom návrhu zmeny rozpočtu aj čerpanie rozpočtu k
dátumu predloženia návrhu zmeny rozpočtu. Hlasovanie: Mgr. Daniela
Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr.
Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−
za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 19/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
inventarizáciu majetku a záväzkov Obce Kočovce k 31.12.2013 v zmysle
správy Ústrednej inventarizačnej komisie zo dňa 16.1.2014. Hlasovanie:
Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zuzana Uhrino−
vá−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef
Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 20/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe
obcou vykonaného prieskumu trhu na výber dodávateľa okien pre Spolo−
čenský dom Kočovce a Spoločenský klub Beckovská Vieska spoločnosť
TOP okno TN, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 1469/20, 911 01 Trenčín, ktorá
predložila cenovú ponuku v celkovej výške 6.439,− Eur s DPH. Obec zašle
spoločnosti objednávku s termínom realizácie do konca 05/2014. V prípade
navýšenia ceny zo strany dodávateľa, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s
podpísaním zmluvy a doporučuje starostovi obce cenový návrh prejednať s
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obecným zastupiteľstvom na pracovnej porade. Hlasovanie: Mgr. Daniela
Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr.
Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−
za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 21/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
správu o výsledku kontroly č. 1.1.2014 „Kontrola poskytnutia a zúčtova−
nia dotácie poskytnutej v roku 2013“, správu o výsledku kontroly č. 2.1.2014
„Kontrola použitia dotácie subjektom Kočovce FC 1959 poskytnutej v roku
2013“, správu o výsledku kontroly č. 2.1.2014/1 „Kontrola použitia dotácie
subjektom RKC Farnosť Nová Ves nad Váhom“.
Všetky doporučenia kontrolórky obce k jednotlivým výsledkom kon−
troly budú dotknutým subjektom oznámené písomne do 15. 04. 2014 so
žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov. Hlasovanie: Mgr. Dani−
ela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef
Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 22/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomníčky v 1−izbovom nájomnom
byte č. 10 v bytovom dome s. č. 383 o výpovedi nájmu k 30.4.2014. Hlasova−
nie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zuzana
Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
B/ Schvaľuje pridelenie 1−izbového nájomného bytu č. 10 v bytovom
dome s. č. 383 pánovi Danielovi Sevaldovi, bytom Nová Ves nad Váhom 88,
916 31 Kočovce. Nájom bude uzavretý na dobu určitú od 01. 05. 2014 do 30.
04. 2017 v zmysle ustanovení VZN č. 04/2012 Zásady prideľovania obecných
nájomných bytov. Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy. Hlasovanie:
Mgr. Daniela Ondreičková−za, . Milena Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masa−
rik−za, Milan Záhumenský−za
C/ Neschvaľuje žiadosť pána Pavla Kisela, bytom 049 18 Lubeník 97 o
pridelenie 1−izbového nájomného bytu č. 10 v bytovom dome s. č. 383. Hla−
sovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Milena Holotová−za, Zuzana Uhri−
nová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 23/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána
Petra Hulváka o opakované uzavretie zmluvy o nájme 2−izbového bytu č. 9 v
bytovom dome s. č. 383. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od
01. 07. 2014 do 30. 06. 2017. Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr.
Milena Holotová−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter
Gajdošík−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 24/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 01/2014 o vylepovaní plagátov na území obce
Kočovce s účinnosťou od 15.4.2014. Dňom účinnosti tohto VZN stráca plat−
nosť Všeobecne záväzné nariadenia Obce Kočovce č. XXII/2006 o určení
miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, MVDr. Milena Holotová−za, Zu−
zana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Peter Gajdošík−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 29. apríla 2014 na III. zasad−
nutí nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 25/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený
a doplnený program III. (neplánovaného) zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 26/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z II. zasadnu−
tia OZ v roku 2014 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú uznese−
nia OZ č. 10/2014, 14/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014 a 23/2014. Hlasovanie:
Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−
za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 27/2014 OZ− −Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh
zmluvy o spoluprácu medzi spoločnosťou Slovenské Štrkopiesky, spol. s.r.o.
so sídlom Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov a obcou Kočovce, ktorej pred−
metom je spolupráca obce so spoločnosťou v období prípravy ťažby, t. j. do doby
vydania povolenia dobývania ložiska štrkopiesku a následne v období vlastné−
ho dobývania ložiska až do ukončenia rekultivácie vyťaženej plochy na území
obce. Po kontrole špecifikácie pozemkov v lokalite V3, ktorá je predmetom
ťažby, túto predloží starosta na najbližšom riadnom zasadnutí OZ. Hlasovanie:
Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 28/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou Stavoinšta−
lácie spol. s r. o. so sídlom I. Olbrachta 3373/10A, 911 01 Trenčín a obcou
Kočovce, ktorej predmetom je uloženie vodovodného potrubia v dĺžke 40 m a
kanalizačného potrubia v dĺžke 15 m v rámci stavby „Obytná zóna – MAJER
BECKOVSKÁ VIESKA“ na par. č. 495/2, k. ú. Beckovská Vieska vo vlastníc−
tve obce vedenej na LV č.680. Týmto sa ruší uznesenie OZ č. 104/2012. Hlaso−
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vanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Peka−
rovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 29/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
ponuku služieb spoločnosti AE konzultanti, s.r.o. so sídlom Zámocká 3, 811
01 Bratislava, ktorá poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti
modernizácie verejného osvetlenia. Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičko−
vá−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 30/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s účinnos−
ťou od 30.4.2014 Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Kočovciach zo dňa
29.4.2014. Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhu−
menský−za
Uznesenie č. 31/2014 OZ − Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie návrhy riaditeľky ZŠ s MŠ Kočovce Mgr. Janky
Krajčiovej týkajúce sa pomoci pri financovaní a realizácii požiadaviek rodi−
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čov, ktoré boli prednesené na stretnutí Rodičovskej rady pri ZRPŠ Kočovce
konanej dňa 28. 04. 2014 – vízia školy na ďalšie roky. Hlasovanie: Mgr.
Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
B/ Schvaľuje na základe riaditeľkou prednesených problémov týkajú−
cich sa elokovaného pracoviska hudobného odboru ZUŠ návrh starostu
obce zriadiť elokované pracovisko v Spoločenskom dome v Kočovciach.
Riaditeľke ZŠ s MŠ nariaďuje zistiť v čo najskoršom možnom termíne pod−
mienky udelenia súhlasu na zriadenie elokovaného pracoviska v týchto
priestoroch. O zistených skutočnostiach bude informovať starostu obce.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Úplné znenia zápisníc zo zasadnutí OZ nájdete na
www.kocovce.sk, v časti miestna samospráva/obecné zastupiteľstvo.
Jana Durecová

UŽ SA FAŠIANG KRÁTI, UŽ SA NENAVRÁTI
Všetci ľudia sa radujú vo fašiangové časy,
jedni pijú, druhý jedia za stolom klobásy.
Aby sa pri fašiangovej veselici, pred veľkým pôstom hodovalo, bolo
treba všetko pripraviť. Deň pred zábavou, 21.2.2014 na nádvorí Spolo−
čenského domu v Kočovciach, sa už zrána zakladalo pod kotol. Dobre
vykŕmené prasiatko už viselo rozpoltené. Partia mužov pomáhala mä−
siarovi a ako práca odbúdala, na stoloch pribúdali zabíjačkové špeciality.
V kuchyni sa zatiaľ zvŕtali šikovné ženy, ktoré sa starali o poriadok a
pomáhali pri výrobe tlačenky, jaterničiek, klobások a všetkého čo sym−
bolizuje pravú fašiangovú zabíjačku. Všetci vložili do práce kus seba, aby
sme posledný fašiang mohli osláviť spevom, tancom, dobrým jedlom a
všeličím vhodným na zavlaženie hrdla.

Týmito slovami sa k prítomným prihovoril člen obecného zastupiteľ−
stva Mgr. Jozef Pekarovič.
Po formálnom obrade sa zabávali všetci. Od tých najmenších, až po
takých, čo iba na túto zvláštnu chvíľu nemysleli na boľavé kolená alebo
chrbát. Dúfame, že staré zvyky si osvojí aj mladá generácia a bude s
tradíciou pokračovať. Aspoň na pár chvíľ uvoľniť putá obyčajnosti, zdvih−
núť stavidlá spontánneho správania, v každodennom živote potláčané−
ho, je trvalou potrebou človeka.
Miluša Dobriková

Doluuvedený príspevok napísali deviataci našej školy o ich účasti
na vzdelávaní, ktoré v súčasnosti beží v rámci našej dlhodobej ce−
zhraničnej spolupráce s obcou Nová Lhota prostredníctvom projektu
„Přírodní výuková zahrada u Ekocentra Karpaty“. Predtým absolvo−
vali kurzy v Novej Lhote cez projekt „Za poznáním přírody“. Osobne
ma teší ich pozitívne hodnotenie uvedených aktivít a podľa toho čo
píšu, predpokladám, že aspoň na chvíľu zabudli na notebooky, table−
ty, telefóny, iPody ... a vôbec im nechýbali. Vidím, že naše spoločné
úsilie padlo na úrodnú pôdu.
Ing. Ján Tupý, starosta obce

Deviataci v Novej Lhote

Sám názov fašiangy má súvis so stredovekými podobami nemecké−
ho slova Fasching s pôvodným významom „posledné napitie“, čiže po−
sledná možnosť vypiť si alkoholický nápoj pred pôstom. V širšom zmysle
slova sa fašiangami nazýva obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stre−
dy. Dĺžka ich trvania sa riadi dátumom Veľkej noci, čo je pohyblivý
sviatok, takže fašiangy z roka na rok majú inú dĺžku. V minulosti sa
hovorilo o dlhom a krátkom fašiangu a žartovne sa dodávalo, že cez
krátky fašiang sa vydá každá dievka, zatiaľ čo cez dlhý len tie najkrajšie,
lebo mládenci majú dosť času na vyberanie.
V súčasnosti zaznamenávame neklesajúcu obľubu fašiangového pod−
ujatia. Vďaka obetavým ľuďom v obecnom zastupiteľstve si môžeme
dovoliť hojnosť jedál i nápojov za symbolickú odmenu.
Sprievodom sa začal príležitostný obrad pochovávania basy. Uvoľnil
lavínu veselia, smiechu a bláznivých komických situácií.
„Je už tomu presne rok aj 20 dní, čo sme s hlbokým zármutkom
poctivo oplakali našu basu. Po jej nečakanom náhlom skone sme ju
odprevadili na dočasný odpočinok, aby na Veľkú noc povstala a vy−
burcovala nás k ešte väčšej oslave života. A my sme slávili a pripíjali
– na Veľkú noc, na deň oslobodenia našej obce a vlasti, na Deň žien i
mužov, na Deň matiek, na Deň výročia založenia školy, na Deň detí,
na Deň obce, na Deň hodový, na Deň ústavy, Deň boja za slobodu, na
Deň všetkých svätých, na Deň pokoja, na Deň vianočný, pripili sme si
na všetky cirkevné, štátne, vlastné i susedove sviatky, meniny, krsti−
ny, na oslavu narodenia, oslavu manželstva, na oslavu rozvodu a na
Silvestra sme zistili, že priestupný by mal byť každý rok, lebo ešte
jeden deň na oslavu vytriezvenia nám chýba. A po tomto splavovaní
roka na vlne osláv sme sa stretli v našom vynovenom spoločenskom
dome, aby sme na dočasný odpočinok znova vyprevadili našu basu,
pretože jej srdce, nasiaknuté na 3,4 promile, náhle zastalo.“

V dňoch 23.−25. apríla 2014 sme ako deviataci poslednýkrát nav−
štívili Novú Lhotu. Opäť sme sa stretli so starými známymi lektormi
zo Vzdelávacieho a informačného strediska Bílé Karpaty. Tentoraz
nám v rámci nového projektu cezhraničnej spolupráce obcí Kočovce a
Nová Lhota pripravili novú tému ,,Pôda, záhrada“. Behom dvoch dní
sme sa naučili dôležité veci o pôde. Hrali sme rôzne hry, ktoré sa
týkali práve pôdy.
Odchádzali sme v stredu popoludní od budovy našej školy a už v auto−
buse panovala výborná nálada, náš spolužiak Andrej mal práve krásnych
15! Cesta nám ubehla veľmi rýchlo, pri ubytovni nás privítal lhotský pán
starosta a po ubytovaní sa sme sa presunuli na večeru do blízkej jedálne.
Prechádzka po večeri padla vhod, prešli sme sa po dedine a pozorovali, čo je
kde nové.
Prvá noc bola dosť náročná, nakoľko sme pripravili malú narodeninovú
oslavu nášmu spolužiakovi. Pohostil nás výbornými koláčikmi ,bláznivo sme
sa pomaľovali a zabávali sme sa skoro do rána. I napriek tomu, že sme boli
nevyspatí, po raňajkách sme sa dostavili načas do Ekocentra, kde nás už
vítali naši starí známi lektori Péťa a Milan. Celý deň sme sa učili pozorovať v
nádobkách alebo pod mikroskopom živočíchy žijúce v pôde ako sú mravce,
kobylky, larvy, dážďovky... Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o zlože−
ní pôdy, ochutnali sme plody Zeme, maľovali sme prírodnými farbami z hliny
a piesku, skúmali sme zloženie hliny a vlastnými rukami sme vyrábali tehly
zo zmesi slamy, trávy, hliny a vody... Jednoducho – program bol veľmi
zaujímavý a celkom i zábavný.
Počasie nám prialo, a preto sme absolvovali turistickú prechádzku
do strediska Vápenky, hrali sme rôzne spoločenské hry, využili sme
ihrisko pri fare a po večeroch sme hrali loptové i logické hry so spolu−
žiakmi. Naplno sme si užívali naše posledné chvíle na Lhote, nakoľko
sme vedeli, že budúci školský rok sem už neprídeme − naša cesta
vedie na stredné školy.
Na Novú Lhotu a na našich milých lektorov v Ekocentre budeme
radi spomínať, bolo nám tam vždy skvele! Ďakujeme našej obci za
krásne a nezabudnuteľné chvíle, ktoré sme mohli takýmto spôso−
bom zažiť.
Kolektív deviatakov
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Ako pokračujeme na projekte
„9 zastavení na Rakovského chodníku“
V poslednom čísle Informátora sme Vás informovali o získaní finanč−
ného príspevku na projekt „9 zastavení na Rakovského chodníku“, kto−
rý bol úspešný v rámci 9. Výzvy Fondu mikroprojektov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Na začiatku realizácie každého projektu vznikne
veľa otázok a problémov, ktoré je potrebné riešiť. Vyriešenie niektorých
z nich je ľahké a rýchle, no sú aj také, pri ktorých sa poriadne zapotíme
a hľadáme vhodné alternatívy, aby sme splnili všetky prísne podmienky
v zmysle zmluvy. Inak to nebolo ani v našom prípade. V neskorej jeseni
sme v areáli školy vysadili marhuľový sad ako symbol Rakovského mar−
hule, počas zimných mesiacov sme začali s prípravou textov a zbieraním
fotografií do propagačných materiálov. V marci bola vytýčená trasa chod−
níka a následne bola realizovaná úprava terénu. V súčasnosti sa vyrába−
jú jednotlivé komponenty (altánky, lavičky, informačné tabule), prebie−
hajú stavebné práce, dolaďujú sa texty na jednotlivé tabule, ktoré budú
zamerané na flóru, faunu tejto oblasti a časť z nich bude venovaná rodi−
ne Rakovských.

Možno sa pýtate prečo práve „Rakovského“ chodník. Park, kaštieľ,
krypta, Rakovského marhuľa − je to asi jediné z dávnej histórie, čo sa
nám v obci fyzicky zachovalo a čo do našej obce láka turistov a vzbudzuje
ich záujem. Park a kaštieľ sú evidované ako národná kultúrna pamiat−
ka, marhuľa bola vyšľachtená Gejzom Rakovským v Kočovciach. Histo−
rik PhDr. Rudolf Hudec, PhD. napísal vo svojom príspevku Anton Ra−
kovský−kráľ divadelného neba, že Rakovský „bol bohémom, šľachticom,
akademikom, kráľom uhorskej a neskôr slovenskej smotánky, ktoré−
mu tá súčasná môže iba slepo závidieť. Narodil sa v Budapešti, ako naj−
starší syn právnika, ovocinárskeho šľachtiteľa, uhorského politika a po−
slanca Gejzu Rakovského (1845−1911) a jeho manželky Oľgy rod. Boššá−
niovej. Po smrti mladšieho brata Tibora (1878−1883) sa Anton Rakovský
stal jediným dedičom rozsiahlych rodových majetkov v Kočovciach, kto−
ré si vo všetkých osobných dokladoch uvádzal ako svoje bydlisko. Jeho
pozostatky sú uložené do hrobu na kočovskom cintoríne napriek tomu,
že práve on dal v roku 1912 postaviť honosnú rodinnú kryptu, kde našli
posledný odpočinok nielen jeho rodičia i brat, ale v ktorej mal byť neskôr
pochovaný aj on sám. Žiaľ, nikdy sa tak nestalo. Zomrel slobodný, bez−
majetný a bezdetný v roku 1956, sedem rokov po tom, ako mu štát
socializoval majetok.“ My vieme, že v krypte už od roku 1974 nespočívajú
ani pozostatky rodičov a brata, ale sú uložené do spoločného hrobu na
kočovskom cintoríne. Prečo? Vandali sa podpísali na vykradnutí krypty
a telesné pozostatky sa povaľovali po jej okolí. Aj tak sa staral štát o

majetok, ktorý znárodnil v roku 1948. Ale zdravý rozum a cit bývalého
vedenia obce urobil aspoň takéto opatrenie aj napriek tomu, že krypta
bola majetkom štátu, nie obce. Ako je nám známe, v súčasnosti je to už
inak. Práve toto sú hlavné dôvody, prečo práve pomenovanie chodníka
je po rodine Rakovských.
Tiež pracujeme na propagačných materiáloch, pripravujeme geoke−
šingový kvíz a ďalšie prekvapenia k otvoreniu chodníka. Za pochodu,
počas realizácie jednotlivých prác riešime rôzne drobné nezrovnalosti a
detaily a boli situácie, kedy nám práce na chodníku sťažovalo nepriazni−
vé počasie.
Niektorí si možno poviete, či by nebolo vhodnejšie investovať peniaze
a energiu do zmysluplnejších aktivít. Myslím si, že pre náš región, pre
návštevníkov našej obce, pre nás súčasníkov a aj pre naše deti je dôleži−
té, aby sme sa aj takýmto spôsobom dozvedeli niečo o našom význam−
nom rodákovi, o rastlinstve a živočíšstve, ktoré nás obklopuje a o kto−
rých existencii mnohí ani netušíme. Trasa chodníka bola starostlivo vy−
beraná tak, aby mal návštevník obce možnosť spoznať čaro nášho parku,
Skalky, Sochoňa a jeho okolia.
V rámci projektu bola jednou z aktivít návšteva našej partnerskej
obce Nová Lhota v Českej republike. Na 26.04.2014 sme naplánovali
výlet do Novej Lhoty, presnejšie jej časti Vápenky spolu s návštevou
vrchu Javorina. Ako to už občas býva, človek mieni a príroda mení. Celú
noc pršalo a ráno dážď neustával, tak sme boli nútení návštevu Javoriny
vynechať. Keď sme prišli na Vápenky, počasie sa akoby zázrakom umúd−
rilo a tak sme vyšli do ulíc, kde sme obdivovali architektúru tejto časti
obce, okolitú prírodu, boli sme tiež svedkami sobáša s tradíciami v tejto
oblasti a stretli sme sa s množstvom zaujímavých a milých ľudí. Zúčastni−
li sme sa na tradičnom košte klobás, kde sme degustovali, chutnali do
prasknutia a samozrejme aj hodnotili podľa nás najlepšiu klobásu. Prí−
jemnú atmosféru dotvárala cimbalová hudba, prívetivosť majiteľa penzi−
ónu Vápenky a jeho personálu a samozrejme tiež prítomnosť pána sta−
rostu z Novej Lhoty.
Otvorenie náučného chodníka je naplánované na 26.06.2014 so stret−
nutím v kočovskom kaštieli, na ktoré ste samozrejme všetci srdečne
pozvaní. Som presvedčená, že sa nám podarí naplniť naše predstavy a že
Vy budete tiež spokojní a hrdí na prezentáciu kultúrneho dedičstva a
prírodných krás našej obce.
Jana Durecová, koordinátorka projektu

číslo 1 − jún 2014

INFORMÁTOR

Veľká Javorina zblízka
Vidíme ho denne na horizonte, patrí k nášmu rodnému kraju. Tak
prirodzene, že si možno ani neuvedomujeme jeho existenciu. Vysielač
Veľká Javorina sa nachádza na vrchole rovnomenného vrchu (969 m n.
m.) v pohorí Biele Karpaty. Napriek tomu, že je relatívne blízko, viacerí
z nás ho navštívili možno raz − dva razy. Mnohí v zimnej sezóne vyskúšali
lyžiarsky svah, v lete prešli turistickým chodníkom alebo na bicykloch do
susednej krajiny, pobudli na Holubyho chate. Koľkí z nás sa však môžu
pochváliť, že boli v útrobách vysielača?
Od piatku 23. mája 2014 sa takýmto zážitkom môžu pochváliť žiaci
našej školy. Využili sme ponuku pani Ing. Márie Ševčíkovej, ktorá pre
nás na Javorine pripravila poldenný program. Po prudkom stúpaní, kto−
ré dalo zabrať nášmu autobusu, sme vystúpili priamo pred budovou vy−
sielača. Privítal nás pán Chudý, technik starajúci sa o bezproblémových
chod vysielača.
Vysielač na dominante kraja má
zaujímavú históriu. Za jeho vznikom
totiž stáli amatérski nadšenci zo Sta−
rej Turej, ktorí túžili sledovať vysie−
lanie novovzniknutej Českosloven−
skej televízie. Signál televízie bol v
tom čase iba v okolí Bratislavy a, ako
zistili, aj na Veľkej Javorine. Rieše−
nie tak bolo jednoduché – stačí vy−
budovať vysielač, ktorý pokryje sig−
nálom veľkú časť okolia. Prípojka
elektrickej energie bola vybudova−
ná z blízkej Holubyho chaty, čím sa
výrazne zjednodušila výstavba pre−
vádzkovej budovy i vysielača.
Historicky prvý vysielač na Veľ−
kej Javorine šíril prvý program te−
levízie z 15−metrového stožiara od
konca marca 1958. Už o 2 roky neskôr bola na vrchole vybudovaná
železobetónová veža Rádiokomunikácií, z ktorej sa začalo vysielať od 1.
januára 1961. O význame kóty svedčí i výstavba novej prevádzkovej
budovy, z ktorej sa 18. mája 1979 spustilo vysielanie druhého programu.
V lete 1990 sa začalo vysielanie v pásme FM a na stožiari pribudli vysie−
lače rozhlasových staníc. Zvýšené nároky na príjem televíznych i rozhla−
sových signálov viedli k vybudovaniu novej veže, ktorá začala vysielať v
roku 1994. Pôvodná valcovitá retranslačná rádioreléová veža bola v jese−
ni 2004 zbúraná. Nekotvený stožiar vysielača má výšku viac ako 80
metrov a digitálny televízny signál začal šíriť v decembri 2009. Dnes
vysielač slúži aj na šírenie rôznych signálov komerčných spoločností.
V technických miestnostiach vysielača sme videli množstvo digitálnej
techniky, koaxiálne káble hrubé ako ľudská noha. Prevádzka je plne auto−
matizovaná, kontrolovaná na diaľku cez počítače. Napriek tomu je potrebná
aj prítomnosť technika. Navštívili sme aj záložné zdroje elektrickej energie,
obrovské naftové generátory v prípade výpadku naskočia do tridsiatich
sekúnd. V nedávnom období silného vetra boli často v prevádzke.
Po prehliadke vnútorných priestorov sme zvyšok dopoludnia strávili
pri rôznych zábavných aktivitách. Pani Ševčíková nás rozdelila do troch
družstiev a súťaže mohli začať. Zelený, modrý a žltý tím trénovali odraz a
lom vlnenia, zvyšovali frekvenciu kmitania, museli kolektívnou spolu−
prácou zamedziť stratám. Ku koncu súťažného dopoludnia bola situácia
vyrovnaná medzi dvoma družstvami, a tak prišlo na rad preťahovanie
lanom. Veľmi tesne nakoniec zvíťazilo zelené družstvo.
Silnou motiváciou pre snaženie všetkých súťažiacich bola prítomnosť
pána starostu Ing. Jána Tupého, ktorý nás počas celého dopoludnia spre−
vádzal. Víťazné družstvo pozval na Holubyho chate na palacinkové hody.
Za všetkých zelených ešte raz
ďakujem!
Ďakujem taktiež druhému
sponzorovi našej exkurzie, ktorý
hradil podstatnú časť nákladov na
program, regionálnemu riaditeľo−
vi OVB, pánovi Petrovi Masariko−
vi, nášmu bývalému žiakovi.
Pri schádzaní z vrcholu Veľ−
kej Javoriny sme nezabudli za−
mávať moravskej strane, ktorú
naše deti osobne poznajú vďaka
projektom cezhraničnej spolu−
práce obcí Kočovce a Nová Lho−
ta. Je dobré, ak majú možnosť
poznať pohľad na vysielač aj z dru−
hej strany hranice, kde sa veľmi
dobre cítia a kam sa radi vracajú.
Mgr. Janka Krajčiová
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7. ročník stretnutia „Viesok na Slovensku“
V roku 2008 sa naša obec stala členom partnerského združenia Vies−
ky na Slovensku. Je to združenie obcí, ktoré majú vo svojom názve alebo
ich časť meno Vieska. V súčasnosti má združenie 12 členov.

obcí, po nich ako prvá obec Považany (ktorá bude usporiadateľskou obcou
na budúci rok), nasledovať budú ostatné obce a sprievod uzatvoria Kočovce.
Trasa sprievodu je určená cez „Starú Viesku“ okolo kostola do areálu ZŠ s
MŠ. Na školskom ihrisku bude oficiálne privítanie, športovci sa rozdelia na
športoviská. Zo športov sme pripravili minifutbal, stolný tenis, streľbu, volej−
bal, petanque a molkky. Drobné súťaže o najlepšiu Viesku budú prebiehať
priamo na školskom ihrisku. Hostia navštívia hrad Beckov, salaš Stibor,
náučný chodník na Skalke, výstavu Janka Hubinského v klube v Beckov−
skej Vieske. Počas popoludnia bude aj sprievodný kultúrny program – vy−
stúpi folklórny súbor z Novej Lhoty. O 16,00 hod. bude svätá omša v kostole
v Beckovskej Vieske. O 18,00 hod. bude vyhodnotenie súťaží, odovzdanie
poverovacích listín obci Považany. O 19,00 hod. začne Večer priateľstva, na
ktorom vystúpia obce so svojim programom (kultúrny program zúčastne−
ných obcí). Od 21,00 hod. bude nasledovať zábava so skupinou Pohoda.

Od roku 2008 sa Kočovce pravidelne zúčastňujú stretnutí. Navštívili
sme obce Bystričany, Radošovce, Ladomerskú Viesku, Novú Viesku
(okres Nové Zámky), Družstevnú pri Hornáde, Vísku (okres Blansko).
Viacerí z Vás tieto obce navštívili. Vždy sme boli nadšení milým privíta−
ním, bohatým programom, ktorí obce pripravili. Priniesli sme mnohé
poháre za umiestnenie sa v súťažiach a hlavne nové zážitky, navštívili
sme miesta, o ktorých sme ani netušili.
Tento rok budú usporiadateľom Kočovce a preto sa na túto udalosť
intenzívne pripravujeme. 1. a 2. apríla 2014 sa v našej obci stretli štatutá−
ri – starostovia zo združenia Viesok na Slovensku na pracovnom stret−
nutí. Kde sme ich informovali o plánovaných športových a kultúrnych
aktivitách. Pozreli si našu obec, ihriská, strelnicu, areál základnej školy,
parku. Všetkým starostom sa naša obec veľmi páčila, na čo sme boli
právom hrdí. Je to aj vďaka občanom ktorí si udržiavajú poriadok a
čistotu pred svojimi domami, v záhradkách.
Stretnutie Viesok sa bude konať 21. júna 2014 v areáli Základnej
školy s materskou školou v Kočovciach. V krátkosti Vám predstavím
program Viesok:
Od 9,00 hod budeme očakávať hostí na Barine v Beckovskej Vieske,
privítame ich malým občerstvením. Tu si každú obec prevezme pridelený
delegát a zoradíme sa do sprievodu obcou. Na čele sprievodu pôjdu štatutári

Stretnutie Viesok na Slovensku je veľkou udalosťou pre našu obec.
Privítame nielen slovenské obce, ale aj Vísky z Čiech, Moravy a partner−
skú obec Nová Lhota. A práve tu sa ukazuje, že tieto národy mali k sebe
vždy blízko a aj patria k sebe. Veríme, že sa nám podarí pripraviť pre
všetkých hostí príjemné prostredie. Samozrejme, že ste na túto udalosť
pozvaní aj Vy všetci. Teší nás, že mnohí ste sami ponúkli svoju pomoc,
dali nám podnetné nápady a tipy. Ďakujeme.
V. Jánošíková

Oblečme našu obec do sviatočného šatu

Všetky obce združenia Viesok spája jedna pieseň

Vážení spoluobčania, zo skúseností zo spoločenských a kultúrnych akcií,
ktoré sme v minulosti spoločne absolvovali (či už to boli naše Dni obce, MDD,
Považské poháre alebo Stretnutia Viesok na Slovensku) nepochybujem o tom,
že vieme čo sa patrí, že reprezentovať vieme. Za to vám patrí moja srdečná
vďaka. V súčasnosti žijeme prípravami stretnutia viešťanov u nás. Býva zvy−
kom nielen v obci, že v prípade očakávanej vzácnej návštevy, alebo pred sviat−
kami poupratujeme dôkladnejšie. Tak by to malo byť aj teraz. Obec prostredníc−
tvom zamestnancov vynaloží všetko úsilie preto, aby naše verejné priestran−
stvá lahodili oku, aby sme sa tu cítili príjemne, aby sa tu cítili príjemne i naši
hostia, aby sa sem s radosťou chceli vrátiť. Už teraz na tom pracujeme, no nie je
v našich silách odstrániť prekážky, ktoré ste niektorí vytvorili na verejných
priestranstvách, na chodníkoch, na kraji cesty. Konkrétne mám na mysli dlho−
dobo uložené kopy hliny, štrku, dreva, iného stavebného materiálu, staré ráro−
hy zarastené v burine, oplotky, autá zabraňujúce údržbe zelene,... Toto sa týka
rovnako Rakoľúb ako aj Kočoviec a Beckovskej Viesky, pretože všetky 3 miest−
ne časti sú nejakým spôsobom zainteresované do akcie. Podotýkam, že aj
vedľajšie a bočné cesty sú naše a aj ich okolie patrí k verejnému priestranstvu
našej obce. A koniec−koncov – keď si poupratujeme, budeme tu mať pekne aj po
absolvovaní „exkurzie“ v našej obci. To nám nikto nevezme. Preto vás prosím,
urobte všetko preto, aby sme mali pekne nielen vo svojich dvoroch za plotom, v
záhradách, ale aj na verejných priestranstvách. Urobte všetko preto, aby „vaše“
spočívalo na „vašom“. A ak nemusíte parkovať pred domom, skúste v tento deň
parkovať vo svojom dvore a utvorte tak priestor pre parkovanie návštev, ale aj
pre zjednodušenie dopravnej situácie, ktorá bude určite zložitejšia, ako v dni
všedné. Urobíte tým prvý krok k predídeniu zbytočných dopravných kolízií.
Naše plánované stretnutie ja považujem za sviatok. Sviatok nás
všetkých, pretože 21. jún bude aj naším Dňom obce. Preto oblečme aj
našu obec do naozaj sviatočného šatu. Ďakujem vám za pochopenie a
verím, že horeuvedené nechápete ako môj návod na vytvorenie „Potem−
kinovej dediny“ z Kočoviec. Teším sa na stretnutie s vami, na ktoré vás
srdečne pozývam.
Ing. Ján Tupý, starosta obce

“HYMNA“
V dávnych dobách obciam malým
krásny názov ľudia dali.
Volajú sa tak aj dneska.
Dodnes majú meno Vieska.
Úzky chodník, ktorým roky
hnali husi na potoky,
cesta, čo ňou išli spolu
vždy v nedeľu ku kostolu
a studnička v čistom lese,
pieseň predkov sa v nás nesie.
K zvykom patria kroje naše,
koláče a plné fľaše.
Veď Vieska je srdcu blízka,
vietor hvízda na strniskách,
potok strážia vŕby staré,
stretáš blízkych, tváre známe...
V dávnych dobách obciam malým
krásny názov ľudia dali.
Volajú sa tak aj dneska.
Dodnes majú meno Vieska.
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Čo je nové v našej základnej škole...
Po vianočných prázdninách bez snehu, sme opäť zasadli do školských
lavíc. Všetkých žiakov čakalo obdobie zúčtovania vo forme polročného
vysvedčenia. Mnohí mali veľa práce s prípravou do školy, aby si vylepšili
známky na vysvedčenie.
V januári pokračovali piataci v projekte Polície SR pod názvom Správaj
sa normálne! Preberali rôzne témy, napr. rasizmus, dopravná výchova.
Žiaci bedmintonového krúžku nás reprezentovali v školských maj−
strovstvách v bedmintone v Ilave. Vo veľkej konkurencií sa im nepoda−
rilo umiestniť na vyšších priečkach.
V okresnom kole Olympiády anglického jazyka sme nemali úspech.
Žiaci, ktorých pripravovali pani učiteľky ochoreli a preto ich zastúpil
náhradník E. Bajzík (9.tr.).
Prvákov na vyučovaní navštívili budúci žiaci, predškoláci z materskej
školy Kočovce. Koncom januára absolvovali zápis do 1. ročníka. Zapísali
sme 30 budúcich prvákov z obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad
Váhom, Hrádok. V budúcom školskom roku otvoríme dve prvácke triedy.
Naši žiaci nás reprezentovali koncom januára v štyroch športových
súťažiach. Dievčatá v MIDI volejbale vyhrali postup do okresného kola.
Starší chlapci vo florbale v Novom Meste nad Váhom sa umiestnili na 3.
mieste a mladší žiaci na 5. mieste. V predkole vybíjanej dievčat, dievčatá
obsadili 2. miesto, ale nepostúpili do vyššieho kola.
V okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko nás reprezento−
vala L. Božiková (4.tr.). Neumiestnila sa.
Posledný januárový deň si žiaci prebrali od triednych učiteľov polročné
výpisy hodnotenia a klasifikácie. Potom sme sa spoločne zabavili na školskom
karnevale. Ten pripravili pre žiakov 1. stupňa a piatakov naši najstarší žiaci.
Najkrajšie masky boli odmenené.
Vo februári sme sa s plným
nasadením pustili do plnenia
nových školských povinností a
súťaží. Vedomosti z geografie si
preveril E. Bajzík (9.roč.) a B.
Labudová (8.tr.) v okresnom
kole Geografickej olympiády.
Deviataci boli na exkurzii,
navštívili priestory podniku VAC
v Hornej Strede. Prezreli si vý−
robu magnetov.
Prváci až tretiaci navštívili mu−
zikálové predstavenie Popolvár v
Novej budove SND v Bratislave.
Muzikál u detí zožal veľký úspech.
V marci organizovali vyučujú−
ce slovenského jazyka školské
kolo Podjavorinskej Bzince. V
próze a v poézii súťažilo 30 žiakov
2.− 9. ročníka. Do obvodného kola
postúpili L. Strechyová (2.tr.), K. Bubeníková (3.tr.), N. Gondárová (5.tr.),
M. Ondreičková (8.tr.), M. Košnárová (9.tr.). Do okresného kola postúpila
K. Bubeníková (3.tr.). Vo veľkej konkurencií sa neumiestnila.
Po prvýkrát sme sa zúčastnili súťaže v anglickom jazyku Spell and
Tell na gymnáziu vo Vrbovom. Reprezentovali nás M. Ondreičková (8.tr.),
J Dubina (8.tr.) a B. Labudová (8.tr.).
Desať žiakov 4.−9.tr. vymenilo jeden januárový týždeň v školských
laviciach za lyže na svahoch Bachledovej doliny. Tu absolvovali základný
lyžiarsky výcvik. Na výcvik prispelo rodičovské združenie.
Na besedu s deviatakmi prišli úspešná študentka a jej výchovná
poradkyňa zo SOŠ Jilemnického v Trenčíne. Oboznámili ich s možnos−
ťou štúdia na ich škole.
Do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizuje Trenčianske
osvetové stredisko sme poslali 14 prác. Zo 120 prác bola ocenená práca L.
Strechayovej (2.tr.). Ocenenie si prevzala na vernisáži výstavy v Trenčíne.
V marci pod vedením pani učiteliek navštívilo 31 detí útulok Nádej.
Priniesli im konzervy, cestoviny, granule, staré prikrývky.
Aj tohtoroční deviataci si tento rok otestovali vedomosti z matematiky
a slovenského jazyka v celoslovenskom Testovaní 9. Zároveň sa ich
výsledky stanú súčasťou prijímacích pohovorov na SŠ.
Dievčatá 8.−9.ročníka odohrali predkolo vo volejbale a postúpili do
okresného kola.
Prváci s deťmi materskej školy si pozreli vystúpenie Šaša Maroša.
Vystúpenie si pozreli i deti susedných materských škôl.
Starší žiaci sa v okresnom kole vo futbale Jednota Cup v Novom
Meste nad Váhom umiestnili na 4. mieste.
V okresnom kole matematickej Pytagoriády sa M. Ježovicová (3.tr.)
neumiestnila medzi úspešnými riešiteľmi.
V marci každoročne navštevujeme Obecnú knižnicu. Žiaci 1.−5. roční−
ka si prezreli nové knihy, oboznámili sa s činnosťou knižnice a prihlásení
čitatelia si vypožičali knihy domov.

Druháci a tretiaci navštívili i Mestskú knižnicu Ľ. V. Riznera. Pracov−
níčky pripravili pre deti zaujímavý, čitateľský program.
Do riešenia úloh Matematický klokan sa zapojilo 34 žiakov 2.−9.roční−
ka. Štartovné súťaže im platilo RZ.

V apríli žiaci 4.,6.,8., a 9. triedy absolvovali prednášky v rámci preven−
tívneho programu. Preventistky Krajského riaditeľstva polície SR sa
venovali témam – bezpečnosť pri cestovaní na železnici (4.tr.), šikanova−
niu (6.tr.), trestno−právnej zodpovednosti mladistvých (8.,9.tr.).
Naši žiaci sa zúčastnili pietnej slávnosti kladenia vencov pri pomníku
padlých rumunských vojakov pri oslobodzovaní obce v apríli 1945.
Piatačky a šiestačky obsadili na turnaji v mini volejbale v Beckove 3. miesto.
Už 14. rok organizuje naša škola v rámci „Dňa narcisov“ zbierku na konto
Ligy proti rakovine. Vyzbieraná a na konto zaslaná bola suma 1 916,97 Eura.
Témou Dňa Zeme bol Odpadový materiál a jeho spracovanie. Žiaci
vyrábali zaujímavé modely, kreslili logo, v rámci rovesníckeho učenia sa
naučili vyrábať postavičky, náhrdelníky, stojany na ceruzky... Všetky
súťaže boli ohodnotené a najšikovnejší žiaci aj odmenení.
Opäť sme začali absolvovať ENV kurzy v Novej Lhote. Lektori žiakov
zapájali do činností v novom programe „Půda a zahrádka“.
Deviatačky v rámci rovesníckeho učenia zavítali i medzi deti do ma−
terskej školy. Oboznámili ich so správnym triedením odpadu.
Počas výchovného koncertu AMOS sa naši žiaci dozvedeli o zvierat−
kách, spolunažívaní s nimi a ich ochrane.
Druháci a časť tretiakov absolvovali 5 kurzov plaveckého výcviku po
2 hodiny v Novom Meste nad Váhom. Na dopravu prispelo RZ.
V okresnom kole MIDI volejbalu dievčatá obsadili 4. miesto.

Chlapci a dievčatá 2.− 4. ročníka v gymnastickom štvorboji súťažili v 4
gymnastických disciplínach. Obsadili 3. miesto.
Druhú májovú nedeľu, keď slávime Deň matiek, sme si pripomenuli
poslanie matky v živote človeka. Kultúrny program pre mamičky a ba−
bičky v Kočovciach a Novej Vsi nad Váhom si pripravili žiaci ZŠ a deti z
MŠ pod vedením svojich pani učiteliek.
V obvodnom kole Slávik Slovenska nás reprezentovali S. Horňáčko−
vá (1.tr.) a N. Gondárová (5.tr.) Neumiestnili sa.
V Novom Meste nad Váhom sa po prvýkrát organizovala Školská atletic−
ká liga pre žiakov 1. stupňa, do ktorej sme sa zapojili. Obsadili sme 8. miesto.
Deviataci sa zúčastnili prijímacích skúšok na stredných školách.
Koncom mája sme fotili. Spomienkou na tento školský rok zostane
pre všetkých žiakov fotografia so spolužiakmi a kamarátmi.
Mgr. Iveta Gajdošíková, kronikárka školy

10.

INFORMÁTOR

www.kocovce.sk

číslo 1 − jún 2014

POMÁHAME VYRÁSŤ
Do výzvy grantového
programu „Pomáhame
vyrásť“ sme sa zapojili v
novembri 2013. Tento
projekt vyhlásilo Cen−
trum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
s finančnou podporou
spoločnosti IKEA Brati−
slava, s hlavným cieľom
podporiť inšpiratívne a
praktické aktivity škôl
zamerané na dlhodobú
pozitívnu zmenu život−
ného prostredia nielen v
okolí školy.
V spolupráci s pani
riaditeľkou Mgr. Jankou
Krajčiovou sme vypraco−
vali projekt pod názvom
Poďte, deti, poďte von,
čaká na vás školský dvor!
V januári prebiehala
na internete hlasovacia
súťaž o najlepšie spraco−
vané projekty so získa−
ním sumy 300 Eur na ich realizáciu – naša materská škola sa umiestnila
medzi 10−timi najlepšími, získali sme 3.
miesto – ďakujeme všetkým, ktorí za náš
projekt hlasovali.
Postupne sa začali prípravy na uskutoč−
nenie projektu a ich realizácia.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvore−
ním ekoučebne prakticky − metódou spozná−
vania a tvorby blízkeho prírodného prostre−
dia, aktívne zapojiť deti, ich rodiny a ostat−
ných ľudí do procesu environmentálnej vý−
chovy a vzdelávania. Chceli sme zážitkovým
spôsobom oboznámiť deti s prírodným
prostredím, utvárať pozitívny vzťah k príro−
de a životnému prostrediu pri pohybových
aktivitách počas pobytu vonku, rozvíjať zmys−
lové vnímanie a pozorovacie schopnosti.
Počas realizácie projektu v období od
marca do júna sme spolupracovali so žiakmi
základnej školy – členmi Kolégia Zelenej
školy. Našou snahou bolo zapojiť do pláno−
vania a realizácie aktivít projektu deti,
všetkých zamestnancov materskej školy,
rodičov a miestnu komunitu.
Do brigádnickej činnosti sme zapojili ro−
dičov detí, zamestnancov obce, pani učiteľ−
ky, p. školníčku, deti.
V mesiaci marec sme obnovili náter na
preliezačkách. Náterové farby poskytla rod.
Balažovičová. Do brigádnickej činnosti sa
zapojili aj rodičia (p. Nemšák, p. Petrek, p.
Šutovská), pani učiteľky z MŠ a p. školníčka.
V apríli sme vytvorili ekoučebňu, osadili

sme 6 lavičieky a tabuľu.
Drevo nám poskytla rod.
Krchnavá, taktiež zhoto−
vili lavičky a celú tabuľu.
Plech na tabuľu nám po−
skytol p. Kahan ako spon−
zorský dar. Pri osadení
lavičiek a tabule nám po−
mohli rodičia −p. Nemšák,
p. Vargončík, p. Uhrina a
zamestnanci obce.
Koncom apríla sme
začali s prípravami na
náučný pocitový chodník
s piatimi políčkami (po−
lená, kamene, šišky,
kôra a piesok). S výko−
povými prácami nám po−
mohli zamestnanci obce.
S realizáciou pocitového
chodníka sme začali v
mesiaci máj (presunuté
z dôvodu zlého počasia).
Guľatinu a dosky nám
dodala rod. Krchnavá.
Pomáhali nám rodičia
−p. Homola, p. Šustek, p. Homolová, p. Gajdošíková, p. Šutovská, pani
učiteľky, p. školníčka a deti.
Finančný dar nám poskytla rod. Dobro−
denková a rod. Homolová. Obstarávanie
materiálu vybavovala ekonómka ZŠ p. Eva
Horňáčková.
Všetkým, ktorí nám pomáhali pri usku−
točnení a realizácii projektu, za všetky spon−
zorské, finančné a materiálne dary VEĽMI
PEKNE ĎAKUJEME.
V rámci projektu sme si vytvorili a určili
rôzne aktivity, ktoré postupne s deťmi rea−
lizujeme v jednotlivých mesiacoch a v jed−
notlivých triedach: VODA, ŽIVÁ A NEŽI−
VÁ PRÍRODA, NAŠA ZEM, BYLINKOVÁ
ŠPIRÁLA, RIEKANKY, TVORIVÉ DIEL−
NE, BOCIANY, PÁTRAČI, VÝTVARNÚ
SÚŤAŽ, CVIČÍME HRAVO−ZDRAVO.
Ďalšie aktivity, ktoré sme zahrnuli do
projektu boli: rovesnícke učenie „Triedime
odpad“, Deň Zeme, návšteva koniarne na
Zelenej vode a zvieracej farmy u rodiny
Dobrodenkovej, ochutnávka čajov z bylin−
kovej špirály, prechádzky po blízkom okolí
(park, les, areál ZŠ).
Realizácia projektu prispela aj k tomu,
aby sa deti oboznamovali s prírodným
prostredím zážitkovým spôsobom, aby po−
znávali jednotlivé zložky prírody, vedeli vy−
užívať prírodný materiál, hľadali súvislosti,
objavovali, skúmali a experimentovali.
Bc. Lucia Fraňová, zástupkyňa pre MŠ
pri ZŠ s MŠ v Kočovciach

DEŇ ZEME
Dňa 17.5.2014 sa opäť na našej škole uskutočnil Deň Zeme. Týždeň vopred sa
žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže a súťaže o najkrajší model z odpadového mate−
riálu. Tento rok bola téma recyklácia. Deň sa začal rovesníckym učením – deviatač−
ky učili prvákov a druhákov ako správne separovať odpad.
Počas dňa sme chodili po triedach, kde sme vyrábali výrobky alebo inak spraco−
vávali odpadový materiál. V siedmej triede sme si zhotovili peňaženky z obalov na
mlieko. V ôsmej triede sme plietli náramky a handrové bábiky z tričiek. A v šiestej
sme si vyrábali stojany na ceruzky z konzerv. U deviatakov sme majstrovali ozdobu
z korálikov. V štvrtej sme si mohli vyskúšať dekoračný svietnik. Druháci mali pre
nás prichystané kvetinky z roliek toaletného papiera. U tretiakov sme si vyrobili
chobotnice z fliaš. Na piatackom stanovisku sme súťažili v telocvični v obratnosti a
separácii odpadu. Aj u prvákov sme športovali s pomôckami z triedeného odpadu.
Monika Červeňová, 8. trieda
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Otvárame Vám okienko do našej materskej školy, nech sa páči, spoločne do nej nahliadneme

Čo sa všetko udialo v tomto školskom roku....

V septembri sme medzi nami privítali nové detičky, aj novú pani uči−
teľku. Naši starí škôlkari sa vrátili do príjemného prostredia, kde prevlá−
da zážitkové učenie a veľmi dobrá atmosféra.
Deti sa od začiatku školského roka zúčastňovali rôznych aktivít.
V jesennom období sa deti postupne oboznamovali s celým prostredím a
okolím a postupne sa adaptovali. Poriadali sme Halloweensku párty, v ktorej
deti súťažili s jabĺčkami a strašiakmi z tekvíc. Zavítalo k nám putovné divadlo
„Vlk a kozliatka“ – deti sa pomocou zmodernizovanej rozprávky dozvedeli o
tom, ako sa treba chrániť pred zlými ľuďmi. V spolupráci so ŠJ a ZŠ sme
pozvali rodičov na ochutnávku nátierok, ktoré deti bežne jedia na desiatu.
Rodičia mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi druhmi nátierok, ktoré mohli
ochutnať. V rámci „Týždňa vitamínovej stravy“ sme s deťmi pripravovali a
ochutnávali ovocné a zeleninové misy. Tému zdravie sme preberali na besede
s MUDr. Homolovou, ktorá deťom porozprávala o tom, ako sa treba starať o
svoje vlastné zdravie a ako sa nebáť lekára. Rodina Kanovská deťom poroz−
právala o zdravej výžive a o tom, čo treba z jedálnička vylúčiť.
V zimnom období sa predškoláci zúčastnili výchovného koncertu v
Hrádku, ktorý bol v rámci spolupráce materských škôl Kočovce, Hrádok
a Hôrka n. V. Vo vianočnom období sme privítali Mikuláša s pomocníkmi,
s deťmi sme piekli medovníky a iné vianočné koláčiky, zdobili stromček,
pripravovali besiedku a najstaršie deti koledovali po obci. Predškoláci
navštívili Betlehem v Novom Meste nad Váhom. V novom roku si deti
našli pod stromčekom množstvo hračiek, za čo veľmi pekne ďakujeme
obci, škole, rodičom, ale aj p. Malému z GAZKLUBU.
V ďalšom polroku sme privítali Divadlo na TrakOch s príbehom „Roz−
právkový vláčik“. Predškoláci navštívili prvákov pred zápisom do školy a
rodičia sa oboznámili s informáciami v podaní p. učiteľky zo ZŠ a logope−
dičkami zo ŠCPPP. Koncom januára sa deti predškolského veku spoloč−
ne so svojimi rodičmi zúčastnili Zápisu do 1. ročníka. Vo februári sa deti
preobliekli do rôznych masiek a zabávali sa na „Karnevale“.
V jarnom období sme boli na exkurzii v knižnici, deti sa s knižkami obozná−
mili v rámci mesiaca kníh. V rámci našej spolupráce s okolitými materskými
školami sme zorganizovali hudobné predstavenie „Šašo Maroš“ a divadelné
predstavenie „Janko Hraško“. V mesiaci marec prebiehal „Zápis do MŠ“.
Mesiac bezpečnosti si najstaršie deti pripomenuli návštevou hasičov v
Novom Meste nad Váhom.
Veľkonočné sviatky sme privítali zdobením kraslíc a niektoré deti z 3.
triedy, navštívili gazdovský dvor v Turej Lúke. Tento výlet organizovala
MŠ Hrádok, naše deti dopĺňali autobus.
Po Veľkej noci nás navštívili sokoliari „Falconarii“, ktorí predviedli
deťom dravé vtáky. Spoločne sme zdobili Máj, mladšie deti v MŠ a staršie
deti pomáhali pri viazaní stužiek na obecnom Máji.
Ku „Dňu matiek“ si deti predškolského veku pripravili slávnostné
vystúpenie v SD v Kočovciach.
Mnohé akcie nás ešte len čakajú, ako napríklad návšteva koniarne
na Zelenej vode, exkurzia vo Planetáriu v Hlohovci, hľadanie pokladu ku
Dňu detí, otvorená hodina z anglického jazyka a tanečného kurzu a
slávnostná koncoročná „Akadémia“ spojená s rozlúčkou s predškolákmi.
Za všetky tieto akcie ďakujeme aj rodičom, ktorý sa zapájali akoukoľ−
vek sponzorskou činnosťou.
Keďže čoskoro prídu letné prázdniny, tak všetkým prajeme ich krás−
ne a pokojné prežitie plné zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ.
Bc. Lucia Fraňová
zástupkyňa pre materskú školu pri ZŠ s MŠ Kočovce
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Máj, máj, máj, zelený...
Tradíciu stavania májov zachovávame aj v našej obci. V posledný
aprílový deň pred spoločenským domom zamestnanci obce pripravili
miesto, máj, rebríky, laná, potrebné náradie a v predvečer prvého mája
sa chopili práce. Vyhrnuli rukávy, napli svaly a zdvihli stužkami vyzdobe−
ný máj. Po takom veľkom výkone sa spolu s ostatnými občanmi občer−
stvili chladeným pivom a kofolou.
Máj je mesiac, v ktorom sa zeleň naplno rozvíja, teploty zväčša dosa−
hujú letné hodnoty. Je to prelomové obdobie medzi jarou a letom a pre
poľnohospodárov významné. Zrážky v máji sú pre úrodu veľmi dôležité,
pretože kvalita a termín zberu závisia od počasia, nie od kalendára.
S týmto mesiacom sa spája veľa pranostík vo vzťahu k počasiu a
úrode a hoci sú ne−
raz protirečivé,
niektoré sa zhodu−
jú v tom, že máj by
mal byť studený,
vlhký a mokrý, aby
sa vydarila úroda
(„Studený máj, v
stodole raj“). Popri
tom v určité dni má
byť jasno, aby sa z
úrody tešili vino−
hradníci. A kon−
krétne k prvému
máju sa viažu via−
ceré pranostiky
(„Dážď na prvého
mája − úrodný rok“
alebo „Keď na prvé−
ho mája mráz pad−
ne, vtedy sa bude
dobre dariť ovoci−
ne“). Ideálny prvý
máj by teda mal byť
teplý a večer by
malo trocha spŕch−
nuť.
Hoci je pre vege−
táciu a jej rast v
tomto mesiaci lepšie chladnejšie počasie s dostatočným množstvom zrá−
žok, postrachom pre všetkých záhradkárov, pestovateľov ovocia a poľ−
nohospodárov sú tzv. „ľadoví muži” Pankrác, Servác, Bonifác („Na ľado−
vých svätých mráz všetky kvety spáli” alebo “O svatém Pankráci plačú
neboráci pri záhradnej práci” alebo “Keď na Bonifáca potok hučí, to sa s
nami zima lúči”).
K trom ľadovým mužom patrí aj ľadová žena – Žofia („Keď prejde
zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika“ alebo „Žofia – víno vypíja“).
Túto obávanú štvoricu dopĺňa Urban, patrón vinohradníkov ( „Jasné
slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená“).
S ďalších pranostík sú známe „Májový dážď padá – zlato padá“ alebo
„Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska“ alebo „Suchý máj – skúpy rok“.
Najlepšie je, ak po máji nasleduje vlažný jún („Chladný máj a jún vlažný
je pre sýpky, sudy zdarný“). Zatiaľ sa nám ukazuje máj mokrý a tak
uvidíme, ako sa to odzrkadlí na úrode.
V. Jánošíková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V našej obci sme privítali nových občiankov
Oskar Kubiš, syn Jána a Henriety Kubišovcov
Dávid Woleman, syn Romana a Kristíny Wolemanovcov
Piskláková Zuzana, dcéra Petra Piskláka a Mileny Šopincovej
Kubán Šimon, syn Františka a Jany Kubánovcov
Matlák Zdenko, syn Zdenka a Janky Matlákovcov
Balažovič Viliam, syn Vilama a Evy Balažovičovcov
Lilien Nedbalová, scéra Petra Nedbala a Natálie Holičovej
Na spoločnú cestu vykročili
Zdeněk Tousecký a Petra Ležáková
Rozlúčili sme sa s týmito občanmi
František Surda 69 rokov, Peter Michalka 88 rokov,
Oto Seewald č. 377, Jozef Kubovic 68 rokov,
Jozef Kostolanský 83 rokov, Ing. Anton Brezány 70 rokov,
Ján Trgo 56 rokov, Štefan Keleši 96 rokov,
Mária Ondrejková 87 rokov

www.kocovce.sk
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ĎAKUJEM, MAMA
V nedeľu 11.5.2014 sa v Spoločenskom dome v Kočovciach uskutočnil
program ku Dňu matiek. Podujatie bolo venované predovšetkým ma−
mám a starým mamám. V programe účinkovali žiaci materskej školy a po
najmenších sa vstupom prihovorili aj žiaci Základnej školy v Kočovciach.

Deti s úsmevom a rozžiarenými očami spievali, tancovali a predná−
šali básne, ktoré boli venované mamám a ich poslaniu.
Pedagógovia si aj tento krát dali osobitne záležať na príprave detí,
aby najdrahším bytostiam vyčarili úsmev na tvári, vzdali hold a poďa−
kovali za lásku a starostlivosť.
Podujatie k dokonalosti vyšperkoval folklórny súbor Slnečnica z
Piešťan. Aj napriek technickým problémom veríme, že to bol krásny
zážitok pre všetky prítomné ženy.

Príhovor a poďakovanie si však nevypočuli všetky matky. Deti zo
susednej obce sa ponáhľali na ďalšie vystúpenie. Ich mamy si domov
odniesli aspoň kvet, ktorý bol poďakovaním za ich snahu.
Ku koncu programu sa obecenstvo na chvíľu stíšilo. Slzy sa v takúto
chvíľu nedajú zastaviť. Až keď mama odíde, uvidíme v plnej nahote
zubiská, ktoré na nás cerí život a pred ktorým nás mama chránila.
Básnik povedal: „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.“
Mama je ako domov.
Preto sa vracajme na miesta, kde sme boli s matkami. Aj keď ona
tam už nebude, jej duch v tých miestach ešte stále bude udržiavať
pokoj, mier a bezpečie pre nás. Všetko sa môže zmeniť, ale nie svet,
ktorý si nesieme v nás.
Mama neočakáva od svojich detí odmenu− stačí jej, ak ju na starosť
nevylúčime zo svojho kruhu a občas povieme:
MAMA, ĎAKUJEM.
Miluša Dobriková
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VIEŠŤANSKÍ TULÁCI NA NOHÁCH
„Výstup na Ostrý Vrch sa tento rok konal vo veľkom štýle. Kaž−
dý, kto chcel rozhýbať svoje telo po vianočných sviatkoch, dostavil
sa 4. januára pred dom Janka Kročitého vo Vieske. Ulica bola
plná áut a vyzeralo to na dobrú partiu turistov. Nasadli sme a
kolóna sa pohla smerom do Kálnickej doliny.

Až v doline sme zistili, koľko ľudí oslovila táto akcia – prišli
nielen domáci, ale i turisti z iných obcí, niektorí si pozvali aj
známych či kolegov z práce. Po niekoľkých pokusoch nás Jožko
Masarik spočítal a dospel k číslu 82.
Vyrazili sme a − narazili sme na poľovníka, ktorý nám chcel
úspešne zorganizovaný oddiel zrušiť. Nezastrašil nás, zďaleka sme
ich poľovačku obišli a okružnou trasou sme vyrazili na kopec. Hoci

bola hmla a nekochali sme sa výhľadom na krajinu, nikomu to
nevadilo. Ako sme sa navzájom dobiehali, predbiehali, obiehali,
mali sme si čo povedať, či pohostiť sa navzájom zo zásob. V dobrej
nálade sme napokon na Izbu dorazili všetci a s chuťou sme si

Kladenie vencov v Rakoľuboch
II. svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený kon−
flikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boje
prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich muži i ženy aj
z oboch ďalších obývaných kontinentov Ameriky a Austrálie. Počas šies−
tich rokov jej trvania zomierali civilisti, príslušníci ozbrojených síl, boli
zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kul−
túrnom dedičstve ľudstva. Ukončenie vojny všetci prijali ako vykúpenie,
ľudia s otvorenou náručou vítali osloboditeľov.
Naša obec si každý rok pripomína tieto udalosti pietnym aktom klade−
nia vencov k pamätníku padlých rumunských vojakov – pri Trojkíži v
Rakoľuboch. 10.apríla za účasti predstaviteľov mesta Nového Mesta n.
V., príslušníkov odboja, starostu, poslancov, obyvateľov obce a žiakov zo
ZŠ s MŠ v Kočovciach sme položili kyticu vďaky tým, ktorí položili životy
pri oslobodzovaní obce. O osobných zážitkoch porozprával pán Ján Vy−
slúžil z Rakoľúb, ktorý ako chlapec prežil tieto udalosti a mnohé udalosti
mu ostali v pamäti. Je potrebné, aby sme si tie hrôzy pripomínali, aby sa
vojna už nikdy neopakovala.
V. Jánošíková

zajedli opečené klobásky, slaninku, zapili kávou z termosky. Ako
bonus nám Danka Ondreičková navarila hriate, ktoré padlo dobre
každému. Účastníci výstupu dostali pamätný list.
Pre mňa je turistika veľkým zážitkom. V prírode si oddých−
nem, pookrejem na duši v spoločnosti priateľov. Preto som tento
rok absolvovala už niekoľko turistických trás – Holubyho chata,
z Bezovca na Tematín (v zime).
Posledný výstup s Jožkom Masarikom ostatných tulákov bol
10. mája 2014 na Tematín. Ako býva zvykom, ráno sme sa auto−
busom dopravili do Hrádku a odtiaľ peknou dolinou sme stúpali
k hradu. Krásne počasie po celý deň bolo odmenou 28 člennej
skupine za pohodový výstup.
Po dobrom oddychu pri hrade sa začala plánovať cesta späť.
Niektorí sa chceli vrátiť tou istou cestou naspäť, iní zas chceli
využiť slnečný deň na dlhší pochod. Ja som sa dala zlomiť a „sko−
čila som na lep“ Jožkovým rečiam, že z Tematína sa dá v pohode
dostať za Skalku a doma budeme za také 2 – 3 hodinky. No,
neskúsiš to?! Trinásti netrénovaní športovci sme sa oddelili od
ostatnej skupiny, ktorá sa rozhodla radšej zostúpiť naspäť do
Hrádku, a vydali sme sa v ústrety zážitku. Ja, „úprimne veria−
ci“ Jožkovej navigácii, som trpko ľutovala svoje rozhodnutie. Hre−
beňovým pochodom po celom Inovci som si natiahla plánovanú
trasu, svaly, nervy a okolo 19,00 hod. som spolu s výpravou do−

razila na Izbu pod Ostrým Vrchom. Tam sme sa rozdelili na 2
skupiny a zorganizovali sme si odvoz domov (jedna z Novanskej
doliny, druhá z Kálnickej doliny).
Pri tomto pochode sme viacerí načreli na dno svojich síl. Keď
sme mysleli, že nedáme už ani krok, dokázali sme prejsť ešte
ďalších 10 kilometrov. Pekné počasie, krásna príroda a spoznanie
vlastných rezerv nám boli odmenou.
V. Jánošíková
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRISKA
Prevádzkovateľ: Obec Kočovce
Vážení návštevníci ihriska, tento areál je vytvorený pre vás a pre
vaše deti na oddych a trávenie voľného času.
. vstup na ihrisko je na vlastnú zodpovednosť
. prevádzkovateľ nezodpovedá za zranenia a úrazy
. nedodržiavanie nižšie uvedených zásad ohrozuje bezpečnosť
vašich detí
. detské ihrisko je určené pre deti do 12 rokov
. deti do 6 rokov môžu používať zariadenia ihriska len v sprievode
dospelej osoby
. deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby
. petangové ihrisko je určené výlučne na hru PETANG
. pre bicykle je určené miesto pri vstupnej bráne
. odpadky patria do smetnej nádoby
PREVÁDZKOVÁ DOBA: pondelok – nedeľa
letná sezóna:
(apríl – máj, september – október): 08.00 – 20.00 hod.
(jún – august): 08.00 – 21.00 hod.
zimná sezóna:
(november – marec): 09.00 – 16.00 hod.
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:
prevádzkovateľ ihriska: Obec Kočovce, 032/74 61 221
polícia: 158
záchranná služba: 155
integrovaný záchranný systém: 112
V AREÁLI IHRISKA JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ:
. používať hracie prvky detského ihriska osobám starším
ako 12 rokov
. vodiť do areálu ihriska psov, mačky a iné domáce zvieratá
. fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky
. konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch
. znečisťovať areál ihriska a poškodzovať jeho zariadenie
. nosiť ostré, sklené a rozbitné predmety, zakladať oheň
. používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí
nebezpečenstvo úrazu
. používať prvky ihriska v prípade nepriaznivých poveternostných
podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch
okolia hracích prvkov, blato)
. vynášať kamenivo z bezpečnostných dopadových zón
. jazdiť na bicykli a hrať loptové hry v areáli detského ihriska
. vstupovať na kolieskových korčuliach, kolobežkách
a skateboardoch

Prevádzkový poriadok ihriska sa nachádza na Obecnom úrade
v Kočovciach. Realizácia a prevádzkový poriadok je v súlade s STN
EN 1176 a1177/2009.

INFORMÁTOR č. 1/2014. Vydáva Obec Kočovce,
IČO 00311685. Adresa redakcie: Obec Kočovce,
916 31 Kočovce 280, tel. 032/7461221, fax 032/
7461226, e−mail: oukocovce@kocovce.sk. Redakč−
ná rada: Miluša Dobríková, Bc. Jana Durecová,
Viera Jánošíková, Mgr. Janka Krajčiová, Ing. Ján
Tupý. Tlač a zalomenie J+K Nemšová. Vychádza 3
krát do roka ako občasník. ISSN 1339−0902. Registrované MK
SR EV 2840/08. NEPREDAJNÉ!

číslo 1 − jún 2014

Vianočný stolnotenisový turnaj
„Ktorý ročník stolnotenisového zápolenia o majstra Kočoviec sa hral
tento krát? Pomaly už budeme mať aj jubileum. Pekná športová tradícia
pred skončením roka sa ujala v našej obci,“ takto zaspomínali účastníci
turnaja, pri záverečnom posedení.
Vráťme sa teda pár rokov dozadu.
V dňoch 27.−30. 12. 2007, na podnet Antona Motolu a tiež pod jeho
organizátorskou taktovkou, sa uskutočnil prvý ročník Vianočného turnaja
v stolnom tenise. Zúčastnení súťažiaci vtedy prejavili záujem o ďalší ročník.
Nasledovný rok sa zase pokračovalo v rovnakej snahe a pred Vianocami
sme zaznamenali 7. ročník už tradičného športového podujatia.
28.−29. 12. 2013, v Spoločenskom dome v Kočovciach, v priateľskej
atmosfére sa odohrali zápasy priaznivcov stolnotenisového športu. Do
súťaže sa prihlásilo šesť žien a osemnásť mužov. Pre súťažiacich a hostí
bolo pripravené občerstvenie a pre najlepších vecné odmeny. Zápasilo
sa férovo a taktiež sa povzbudzovalo. Finále si aj tento krát zahrali
cezpoľní, ktorí sa môžu zúčastniť turnaja, ale bez titulu. Pravidlá boli
určené od založenia podujatia, aby sa umožnila vyššia úroveň hry. Veď
možnosť zahrať si i s občanmi okolitých obcí a dosiahnuť lepšie vý−
sledky, vyburcuje zdravú športovú rivalitu.
Skupina súťažiacich žien hrala už 27.12.2013 od 16 hodiny.
Tabuľka umiestnenia bola nasledovná:
1. Mirka Motolová
2. Zdenka Šutovská
3. Sandra Ostrovská
4. Jana Struháriková
5. Denisa Ondreičková
6. Monika Ondreičková
Z titulu najmladší účastník podujatia sa tešil Roman Uhrín, ktorý
v celkovej súťaži obsadil výborné desiate miesto.
Záujem mužov o turnaj bol dva krát vyšší ako u žien a preto súťaž
trvala dlhšie.

28.12.2013 od 8. hodiny sa konalo žrebovanie a behom dňa súboje
naberali na intenzite. Úroveň hry každý rok vzrastá ako u mužov, tak
aj u žien. Snaha zvíťaziť je čoraz väčšia.
Majstrom Kočoviec, pre rok 2013 sa stal Marek Kročitý, so štrnástimi
výhrami a tromi prehrami. Nahral 42 bodov.
Celkové umiestnenie mužov bolo nasledovné:
Quan Nguyen
Ján Dvoran
Marek Kročitý
Za finálnou trojicou rebríček obsadili hráči v nasledovnom poradí:
Ján Kročitý, Ján Tupý ml., Ján Vaško, Patrik Madara, Anton Motola,
Vladimik Kramárik, Roman Uhrín, Roman Ostrovsky, Juraj Jánošík,
Pavol Šutovský, Marián Durec, Karol Kompán, Michal Kováčik, Pavol
Kucek a David Madara.
Nových účastníkov z radov mužov a taktiež žien radi privítame na
nasledovnom ročníku turnaja a víťazom aj touto cestou gratulujeme
a prajeme im veľa športových úspechov.
Miluša Dobriková

