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Otázky starostovi
Otázka: Ako si spokojný s Vieskami na Sloven−
sku v Kočovciach?
Odpoveď: Veľmi. Svoju spokojnosť som vyjadril hneď
na mieste, súbežne v médiách (Televízia Pohoda, Rádio
Regina,...) ale aj osobne pri stretnutiach so spoluobčanmi
a tiež prostredníctvom miestneho rozhlasu formou poďa−
kovania všetkým spoluobčanom, ktorí sa akoukoľvek for−
mou pričinili k vydarenému a bezproblémovému priebe−
hu nie tak bežnej akcie. Som na našich „Viešťanov“ hrdý.
Ešte raz – srdečná vďaka. Teší ma, keď si na túto uda−
losť, ktorá sa tak čoskoro u nás nezopakuje, ľudia spomí−
najú. A spomínajú si v dobrom. DVD − video i CD s foto−
grafiami je k dispozícii bezplatne u p. Jánošíkovej.
Otázka: Videl som ťa v pelotóne na akcii „Cyk−
listi deťom“. Aký je na takéto akcie tvoj názor?
Odpoveď: V tomto prípade pozitívny. Ak by som mal
iný názor, určite by som nepodporil na nej ani aktívnu
účasť môjho syna a ani by som spolu s mojimi spolupra−
covníčkami a manželkou neorganizoval privítanie pelotó−
nu u nás. Charitatívnych akcií máme v republike na kaž−
dom kroku bohato, ale táto ma oslovila aj preto, že nie je
len obyčajnou zbierkou „do škatuľky“. Minulý rok sa do
tejto akcie zapojila naša obec prvý krát a vtedy ma okrem
účasti viacerých našich spoluobčanov potešila aktívna
účasť detí z našej základnej školy, ktoré odbicyklovali na
čele pelotónu úsek z Rakoľúb do Kočoviec. Tento rok vie−
dla posledná etapa z Trenčína cez Kočovce v sobotu 14.
júna dopoludnia, čo pravdepodobne ovplyvnilo záujem−
nezáujem našich detí. Neprišli – nebolo toho, kto by ich v
sobotu vytiahol ráno z postele von. Ja osobne som spolu s
pelotónom absolvoval 130 kilometrový úsek z Kočoviec do
Bratislavy a mal som možnosť zažiť úžasnú atmosféru
akcie v kruhu tých, ktorí vedeli a vedia pre koho bicyklu−
jú. Neopísateľným zážitkom bol dojazd pelotónu do Brati−
slavy a privítanie primátorom mesta spolu s vedením
detskej onkológie. Mal som možnosť nadviazať nové kon−
takty s osobnosťami nášho verejného života. Zažil som
milé privítania občanmi a predstaviteľmi miest a obcí, v
ktorých sme mali zastávky (napr. Piešťany, Sereď, Se−
nec, Nová Dedinka, Malinovo, Bratislava). Je fakt, že tých
„štedrých“ obcí nebolo veľa, ale som spokojný, že aj naša
obec patrí medzi tie, ktoré sú v podvedomí nielen organi−
zátorov, že nám osudy detí trpiacich zákernou chorobou
nie sú ľahostajné. Aj napriek tomu, že tých obcí nebolo
veľa, sa vyzbieralo okrem iného napr. na auto pre deti,
ktoré bude zabezpečovať prevoz/odvoz detských onkolo−
gických pacientov a ich rodičov zo sociálne slabších rodín
z ich domovov do nemocnice a opačne, prepravu potreb−
ných liekov k pacientovi, či urgentný presun detského
pacienta pri zhoršenom stave do nemocnice a podobne.
Tu si dovolím vysloviť úprimné poďakovanie všetkým
našim občanom, ktorí aspoň svojou účasťou prišli podpo−
riť uvedenú charitatívnu akciu. Aj takto môžeme pomôcť
a popri tomu zviditeľniť Kočovce a verte mi, netreba k
tomu veľa.
Otázka: Ako je to s parkom v Beckovskej Vieske?
Patrí už obci?
Odpoveď: Vlastníkom pozemku je Evanjelická cirkev
augsburského vyznania, ktorej majetok spravuje Refor−
mata, spol. s r. o.. Podpísal som s touto spoločnosťou do−
hodu o užívaní tohoto priestranstva s tým, že plochu bu−
deme užívať ako oddychovú zónu. Teraz môžeme oficiál−
ne robiť údržbu priestranstva a upravovať ho, prípadne
umiestniť tam drobný mobiliár. Ja od toho očakávam, že
„park“ nebude odpadkovým košom niektorých návštevní−
kov obchodu a skladiskom haraburdia, konárov a sena
niektorých našich spoluobčanov žijúcich v susedstve tak,
ako to bolo doteraz, ale bude parkom, za ktorý sa nebude−
me musieť hanbiť. Som rád, že vlastník si priestor ne−
oplotil, ale nám umožnil užívať ho.
Otázka: Ide sa rozširovať objekt obchodu v Bec−
kovskej Vieske?
Odpoveď: Áno, je to v štádiu vybavovania stavebné−
ho povolenia. Podľa informácií, ktoré mám, COOP Jedno−
ta má záujem stavbu realizovať ešte tento rok. V tom ob−
dobí by mal byť obchod dočasne mimo prevádzky (v čase
vydania tohto čísla bude pravdepodobne rozkopaná cesta
a obchod zatvorený).
Dokončenie na str. 2 a3
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Otázka: Keď sa bavíme o ob−
chode, pýtam sa, dokedy to bude
v Kočovciach pred obchodom a
inými inštitúciami vyzerať tak,
ako to vyzerá?
Odpoveď: Táto otázka skôr patrí
vlastníkovi pozemku – v tomto prí−
pade spoločnosti COOP Jednota. V
prvom rade by malo im záležať na
tom, aby mali pred ich priestormi
trávu vykosenú, jamy zasypané, prí−
stupové cesty zjazdné. Je to ich vi−
zitka. Ja si uvedomujem, že okoloi−
dúcemu je to jedno, čí je to pozemok,
a tiež viem, že nemusí vedieť,
že nie je obecný. My sme radi,
že
stíhame
udržiavať
priestranstvá, ktoré sú vo
vlastníctve obce, ale aj napriek
tomu sem tam vypomôžeme aj
iným – všetko je o dohode, zá−
ujme a dobrých vzťahoch. Táto
otázka súvisí aj s ďalšími ob−
jektami v obci: Viete, že napr.
kaplnka v Rakoľuboch pri po−
žiarnej zbrojnici je majetkom
Rímskokatolíckej cirkvi, far−
nosti Beckov? Oni si tento ob−
jekt a jeho okolie prostredníc−
tvom našich spoluobčanov
vzorne udržiavajú. Alebo vie−
te, že súsošie Svätej trojice v
Kočovciach v blízkosti obecné−
ho úradu pred domom č. 4 je
vo vlastníctve Rímskokatolíc−
kej cirkvi, farnosti Nová Ves
nad Váhom? O tomto objekte
a jeho rekonštrukcii píšem na
inom mieste. Obec spolu s ve−
rejnými priestranstvami obce
pravidelne udržuje aj okolie
kostolíka v Beckovskej Vieske
– aj napriek tomu, že sa jedná
o vlastníctvo Rímskokatolíckej
cirkvi. Predpokladám, že vlastníctvo
oplotených objektov ako pošta a jej
okolie v Kočovciach je jasné a tak−
tiež viete, komu patrí areál kaštieľa
v Rakoľuboch. S vedúcou pošty sme
sa vždy vedeli dohodnúť – keď bolo
treba vykosiť, vykosili sme, ale vlast−
ník rakoľubského kaštieľa vlastníc−
tvo poníma svojsky. Na túto tému
by sme potrebovali viac času a
priestoru.
Otázka: Ako chceš riešiť van−
dalizmus v obci? V čom môžem
pomôcť?
Odpoveď: Povedz mi, ako si
myslíš ty, že by ho bolo vhodné rie−
šiť. Nie je to len moja záležitosť.
Viem, že ma poznáš natoľko, že táto
téma mi nie je ľahostajná. Popísané
a posprejované čakárne, lavičky na
detskom ihrisku, povytŕhané označ−
níky protipožiarnych hydrantov, po−
ohýbané informačné značky cyk−
lotrás, posprejované dopravné znač−
ky smajlíkom, rozbité informačné
tabule na náučnom chodníku, povy−
rezávané mená a vulgarizmy na
mobiliári náučného chodníka, rozbi−
té vývesné tabule v obci, potrhané
sitá na univerzálnych ihriskách na
Barine a v škole, chodníky v Kočov−
ciach poškodené bezohľadnými vo−
dičmi nákladných áut a autobusov,
ale i mnoho ďalších konkrétnych prí−

kladov, ako napr. porozhadzované
papiere a plastové obaly v čakárňach
autobusových zastávok a po chod−
níkoch alebo ceste zo školy, povyle−
pované plagáty na čakárňach auto−
busových zastávok a stĺpoch verej−
ného osvetlenia, stále sa množiace
čierne skládky ... toto trápi nás mno−
hých, no riešenie na trvalé odstrá−
nenie spomínaného v dohľadnej dobe
nevidím. Kamerový systém? Foto−
pasce? Kam a koľko? V súčasnosti
máme nainštalovanú jednu, ktorá je
„putovná“. Na podnet poslanca

Ľuboša Gajdošíka a ochoty jedného
aktívneho spoluobčana som v júli
zriadil dobrovoľné hliadky verejné−
ho poriadku. V súčasnosti sa jedná
o 4 ochotných spoluobčanov, ktorí
vlastnia moje písomné poverenie na
túto činnosť (preukaz) a vykonáva−
jú ju. Ak má niekto ďalší záujem
dobrovoľne v tejto oblasti pracovať,
rád ho na úrade uvidím. Či je toto
postačujúce, momentálne nedoká−
žem posúdiť. Taktiež som mal žia−
dosť spoluobčana − držiteľa preuka−
zu SBS o možnosť zamestnania sa v
obci za účelom výkonu dohľadu do−
držiavania verejného poriadku. Nad
zriadením takejto funkcie v našej
obci už dlhšie vážne uvažujem, no
súvisí to tiež s rozpočtom obce. Ur−
čite si pamätáte, že obec v rámci
nášho mikroregiónu mala záujem
zriadiť miestnu políciu a viete, ako
to dopadlo, na čom to stroskotalo. V
súčasnosti vidím riešenie hlavne vo
výchove zo strany rodiny, školy, ale
aj zo strany spoluobčanov nebáť sa
verejne poukázať na konkrétnych
vandalov za účelom chrániť náš spo−
ločný majetok. Ja som si už nepria−
teľov vyrobil dosť vďaka tomu, že
som ich upozornil na ich priestup−
ky. Niektorí ma za tento môj prečin
nepozdravia, iní mne a ani mojej
manželke na pozdrav neodpovedia,

iní ma ohovárajú, otitulujú, no chvá−
labohu našťastie, nájdu sa aj takí,
ktorí vidia a vedia, prečo a hlavne
pre koho to robím. Medzi takých pat−
ríš aj ty a teší ma, že nás pribúda. V
čom môžeš pomôcť? Už si pomohol
aj tým, že si prišiel a vidím záujem.
Otázka: Ako funguje detské
ihrisko v Kočovciach? Pýtam sa
preto, že sa mi zdá, že stačilo in−
vestovať na Barine.
Odpoveď: Tiež som si to kedysi
myslel, keď som projekt Barina vy−
myslel a predložil ho na schválenie
poslancom OZ, ale po osemročných
skúsenostiach mením názor. Vidím,
že Barina je ideálne miesto pre jed−
norazové príležitostné spoločné
stretnutia sa občanov všetkých na−
šich miestnych častí, ale nie je to
miesto, kam by sa napr. mamička s
kočíkom a s jedným neposedným
dieťaťom z Rakoľúb alebo Kočoviec
vybrala na hodinovú prechádzku. na
detské ihrisko do Beckovskej Vies−
ky. To nepripadá do úvahy. Tak pre−
to máme aj „lokálne“ detské ihriská
napr. na konci Štvrtí, ale aj na Jame
v Rakoľuboch. Detské ihrisko v Ko−
čovciach funguje podľa mojej pred−
stavy a verím, že ani poslanci OZ
neľutujú, že tento projekt podporili.
Nestálo to ako ja hovorím „štyri ko−
runy“, ale efekt je evidentný. Den−
nodenne je tam živo – niekedy až
veľmi živo. Mám to pred oknami. Ale
som rád, že tam nebývajú deti sa−
motné, ale že tam našli ozajstnú
oddychovú zónu aj mamičky, niek−
torí oteckovia i starí rodičia. Zasta−
vujú sa tu aj návštevníci Kočovie,
deti z Novej Vsi a Hôrky, keď idú zo
školy, väčšinou mamičky, keď berú
deti zo škôlky,... skrátka, je tu živo
a to je dobre. No nájdu sa aj puber−
tiaci, ktorým chýba pohúpanie sa na
húpačkách určených pre deti do 6
rokov,... a vtedy tam nastupujem ja
a oni ma potom za to nenávidia...
Otázka: A čo dopadové zóny
prvkov detských ihrísk?
Odpoveď: To je v poriadku, je
to v súlade s príslušnými normami
pre jednotlivé prvky. Vyhovuje pie−
sok, drobný štrk, drevotrieska i
vzdialenosti. Aj tak si myslím, že
rodič alebo iná dospelá osoba je na
ihrisku s dieťaťom na to, aby sa mu
venoval. V časoch, keď som sa hrá−
val s kamarátmi po dvoroch, v ko−
čovskom parku, v majeri, Skalke a
celej dedine, boli za mňa zodpoved−
ní moji rodičia a nepozerali sa na to,
či bola hrada na stodole, kde som si
rozbil hlavu certifikovaná, alebo nie.
Ja viem, bola iná doba, ale starali
sa o nás a vychovávali nás. A keď
som prišiel s plačom a nejakým škra−
bancom, ešte mi pridali. Preto ape−
lujem skôr na dospelých, aby deti
usmernili na prípadné nebezpečen−
stvo.
Otázka: Myslíš si, že v uvá−
dzaných oddychových zónach si
nájde priestor na relax a oddych
každý? Malý, mladý, starší?
Odpoveď: Z môjho pohľadu áno
− každá veková kategória. Keď som

nastúpil pred 8 rokmi do funkcie, tak
tu bolo z detských ihrísk akurát det−
ské ihrisko v Kočovciach pri pošte a
ihrisko v materskej škole, v parku v
Beckovskej Vieske burina po pás, na
Barine ozaj barina a burina, ktorá
sa kosila len na viešťanské hody, na
Jame okrem basketbalového koša a
húpačky tráva, ktorú pokosil niekto
pod stromom, keď chcel pozbierať
slivky do suda... Porovnaj to s
dneškom. Pribudol komplexný are−
ál oddychovej zóny na Barine, prie−
bežne dodávame prvky detských ih−
rísk na miesta, kde si to želajú spo−
luobčania – na Jamu, na Štvrte. Re−
vitalizovali sme detské ihrisko pri
pošte, v škole sme postavili viacúče−
lové ihrisko a sprístupnili sme are−
ál základnej školy verejnosti , zrea−
lizovali petangové ihriská na Bari−
ne, v škole i pri materskej škole a
teraz čakajú na všetky vekové kate−
górie. Ak si človek chce oddýchnuť v
parku plnom zelene, má možnosť v
kočovskom parku, ktorý je verejnosti
aj vďaka našim dobrým vzťahom s
vedením fakulty prístupný. Ak sa Ti
to zdá málo, máš k dispozícii celý
historicko−prírodovedný náučný
chodník. V súčasnosti máme k dis−
pozícii i priestor viešťanského par−
ku a priestor okolo kostolíka v Bec−
kovskej Vieske. Tieto dva priestory
sú síce v súčasnosti prázdne, ale aj
tie sa dajú na relax využiť. Chceme
viac? Poslanci mali požiadavku do−
plniť relaxačné prvky pre dospelých
do Beckovskej Viesky a tiež do Ra−
koľúb. Požiadavka vznikla potom,
keď boli osadené 2 posilňovacie prv−
ky pre dospelých na detskom ihris−
ku v Kočovciach a v Rakoľuboch a
Beckovskej Vieske − nič. V danom
čase na webe vyšla výzva, vhodne a
včas som napísal žiadosť na projekt.
V rámci Slovenskej a Českej repub−
liky bolo schválených spolu 15 pro−
jektov a my sme medzi nimi. Vďaka
tomuto našej obci budú dodané 2 po−
silňovacie zariadenia pre dospelých.
V blízkej budúcnosti bude jedno osa−
dené na Barine, druhé na Jame. Už
sú tam betónové základy. Je len na
nás, či chceme mať ihriská, alebo ich
aj chceme účelovo využívať.
Otázka: V Rakoľuboch roz−
trhlo potok a vytápalo? Sú tam
už dosť dlho na chodníkoch vre−
cia s pieskom. Čo sa tam stalo?
Odpoveď: Jedná sa o dve roz−
dielne veci súvisiace s prívalovými
dažďami. Vrecia s pieskom sú z toho
dôvodu na chodníku, aby boli v po−
hotovosti pre zabránenie vtekaniu
vody z hlavnej cesty do dvora pána
Benku. V tých miestach je znížený
chodník tak ako bolo naprojektova−
né a tiež vyhovené požiadavkám
občanov na úpravu vjazdov tak, aby
mohli so svojimi autami bezproblé−
movo vojsť do dvora, alebo požiadav−
ka „napasovať“ chodník na ich vy−
hotovený vjazd. V roku 2008 sme to
urobili a teraz ľutujeme. Pri dlhotr−
vajúcom prívalovom daždi si voda
vyberá cestu práve tadiaľto. Tam
vsakovačka nestíha odvádzať vodu
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a preto tečie do dvora. Túto situáciu
riešime, požiadavka spoluobčanov o
úpravu chodníka bola prejednáva−
ná aj na poslednom zasadnutí OZ.
A teraz tá „druhá voda”. V Rakoľu−
boch sme v jeden augustový večer
zasahovali aj na potoku v lokalite
pri Tescu, kde si voda počas príva−
lového dažďa vybrala cestu cez svah
dnom koryta do záhrad v Rakoľu−
boch. Tam hraboše, krtkovia a po−

dobné situácie, kde vsakovačky
nestačia?
Odpoveď: Miesta, kde sa voda
zdržuje viac ako je únosné, máme v
každej miestnej časti zmapované .
Čistenie vpustí nestačí, vsakovacie
šachty ani napriek viacnásobnému
čisteniu a prehlbovaniu neplnia
funkciu. Navrhované je riešiť odvod
vody z nefunkčných vsakovačiek
prepojením drenážnym potrubím,

dobné živočíšstvo vytvorilo také
chodbičky, že stačilo málo a voda sa
postupne valila dierou priemeru
vyše trištvrte metra na políčka do
„Starých Rakoľúb“. Bola to bleskov−
ka a stačilo málo, aby sa neotvoril
celý svah. Na základe telefonátu od
spoluobčanov z Rakoľúb som zorga−
nizoval najskôr pracovníkov údržby
obce a spolu s ochotnými chlapmi z
Kočoviec a za pomoci techniky a za−
mestnancov firmy ZMG sme „dieru“
v potoku vrecami piesku postupne
zalátali. Títo ľudia pomohli bezplat−
ne, nezištne a hlavne včas. Podotý−
kam, že potok je v správe Sloven−
ského vodohospodárskeho podniku
š. p., odštepný závod Piešťany, kto−
rý je povinný starať sa o svoje toky.
My sme urobili najnutnejšie opat−
renia. Následne som zásah a stav
brehov potoka ohlásil kompetent−
ným, nakoľko takýchto „načatých“
miest je v danej lokalite viac a pri
prívalovom daždi hrozí opäť zapla−
venie. Situácia sa ako cez „kopirák“
zopakovala, ale tentokrát (12. sep−
tembra) už sme mali zásah na tom−
to mieste nacvičený. Na uzavretie
„diery v potoku“ sme použili 60 vriec
s pieskom. Tieto práce už organizo−
val zamestnanec „povodia“ p. Kubí−
ček, ktorý v týchto nepriaznivých
časoch bdie nad našimi potokmi.
Bolo to v tú istú hodinu, keď vytá−
palo okolité obce Moravské Liesko−
vé, Hrachovište, Prašník. Samozrej−
me, protipovodňovými opatreniami
v obci sa budeme naďalej zaoberať.
Súvisí s tým aj opatrenie, ktoré sme
urobili na Štvrtiach. Ak by nebol
odstránený starý most, plávali by aj
Štvrte. Ale toto je iná téma. Foto
potok
Otázka: Keď sme už pri daž−
ďoch – ako budeme riešiť iné po−

ktoré položíme do chodníka a vodu
odvedieme do prvej vsakovačky kto−
rá je funkčná. Vieme, že to treba rie−
šiť komplexne, lokálne opatrenia sú
len čiastkové, kedy sa rieši akútny
havarijný stav. Požiadavky spoluob−
čanov sú riešené v spolupráci s po−
slancami OZ.
Otázka: Nebudujeme most cez
potok na Štvrtiach príliš dlho?
Odpoveď: Áno, aj. To je relatív−
ne. Máme stanovené určité priority
a niektoré aktivity musia počkať. Ja
by som bol tiež rád, keby to už bolo
hotové. Ale aj to závisí od patričných
povolení a súhlasov nielen správcu
toku, tiež od počasia. Trochu poopra−
vím pojem – nerobíme most, ale láv−
ku. Kto sa tam bol nedávno pozrieť
vie, že na tom pracujeme. Momen−
tálne sú tam osadené betónové pät−

Otázka: Budú sa ešte organi−
zovať nejaké kurzy v Novej Lho−
te?
Odpoveď: Áno, budú. O prebie−
hajúcich kurzoch píše v tomto čísle
koordinátorka projektov Jana Du−
recová. Kočovce sú hlavným cezhra−
ničným partnerom aj v ďalšom pro−
jekte s názvom „Společně objevme
vodní svět“. Tento vzdelávací kurz
bude zameraný na problematiku
vody. Vodná problematika bude v
kurze pojednávaná komplexným
spôsobom od chemických a fyzikál−
nych vlastností vody, cez kolobeh
vody v biosfére, význam vody pro
organizmy, až po význam vody pre
ľudskú spoločnosť a tiež ohrozenie a
ochranu pitnej vody. Budú tam témy
ako: voda ako prírodný živel, voda
ako zdroj života, voda ako životné
prostredie organizmov, voda v ľud−
skej spoločnosti, voda ako zdroj ume−
leckej inšpirácie. Osobne som sa spo−
lu s cezhraničnými partnermi podie−
ľal na obsahovej náplni kurzov a prí−
prave žiadosti o nenávratný finanč−
ný príspevok z eurofondov. V súčas−
nosti už máme žiadosť schválenú.
Ekocentrum v Novej Lhote je na ten−
to typ kurzov pripravené. Je sa na
čo tešiť. V areáli výukovej záhrady
pribudli aj „objekty“ pre výuku vod−
ného sveta. Výuka má oproti pred−
chádzajúcim, podotýkam úspešným
kurzom, veľa inovatívnych prvkov.
Ale o tom budeme písať, až keď sa
kurzy rozbehnú, čo by malo byť za−
čiatkom novembra. foto jazierko
Otázka: Nespochybňujem tvo−
je „zelené aktivity“. Ako v nich
chceš pokračovať?
Odpoveď: Čo chceš počuť? Tak,
ako doteraz − s rozumom. Pokračo−
vať s tými, ktorí ma chápu. Spolu s
vami. Sám neurobím nič. Keď som
bol riaditeľom školy, založil som „
Zelenú školu“. Vďaka mojej osobnej
podpore ako zriaďovateľa školy a
následnej mojej nástupkyne a spo−
lupráce s ňou, „Zelená škola“ fun−
guje. A nielen funguje, ale každoroč−
ne máme popredné umiestnenia v
rámci celého Slovenska. Pozri sa −
kde v okolí takú školu majú ? Alebo

ky, ktoré musia „vyzrieť“ a postupne
prebieha úprava nábehovej časti.

– to nie je len moja zásluha – máme
nielen sľúbenú, ale aj hotovú kana−
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lizáciu, o ktorej mnohí v susedných
regiónoch len snívajú. Za zelenú ak−
tivitu považujem aj projekt náučné−
ho chodníka „9 zastavení“... Tiež
údržba verejnej zelene patrí k zele−
ným aktivitám. Som spokojný napr.
s revitalizáciou líp na cintorínoch –
v Beckovskej Vieske a v Kočovciach,
ale aj lipa v ZOS Kočovce je po zása−
hu environmentalistov životaschop−
ná a ničím nás neohrozuje. Zelené
sú aj pokosené verejné priestranstvá
a cintoríny. Som včelár – je to tiež
moja zelená aktivita pre nás
všetkých. Aj preto som súhlasil, aby
za Skalkou boli kočovné vozy pána
Ondrášika. Aj preto som podporil
včelárske aktivity pána Polonského
v Rakoľuboch. O včelách a prečo som
začal včeláriť, by som Ti vedel hovo−
riť dlho. S tým súvisí aj zachovanie
genofondu niektorých ovocných dre−
vín − sad s Rakovského marhuľou bol
mojou myšlienkou už dlho – a od mi−
nulého roka v areáli školy už exis−
tuje. Upravený park v Beckovskej
Vieske je ďalší zelený príklad. Aj
členstvo našej obce v Aliancii pôdy
je tiež dôležité pre naše zelené akti−
vity v budúcnosti.
Záverom našej debaty: Určite
chcem, aby Kočovce boli stále zele−
né – ja som sa tu v kočovskom ma−
jeri oproti parku narodil, tu som
vyrastal, tu sme si s manželkou po−
stavili dom, som rodený kočovčan ...
tu chcem bývať a dožiť sa staroby v
prostredí „zelenom“ a preto robím to,
čo robím − a nerobím to len pre seba.
Myslím aj na iných – na vás, ktorí
tu budete po nás. Len ma mrzí, že
nás niektorí mladší, ale i starší spo−
luobčania nechápu.
Otázka: Pán starosta, je prav−
dou, že ty si zastavil vydávanie
stavebných povolení v Rakoľu−
boch? Nechcem Ťa naštvať, ale
toto sa v obci hovorí. Ja tomu
neverím.
Odpoveď: Naďalej never, lebo je
to blbosť. Asi vieš, že: a) na to ne−
mám kompetencie, b) stavebné zále−
žitosti mimo drobných stavieb rieši
pre obec Spoločný úrad samosprávy
v Novom Meste nad Váhom, c) na to
nie sú dôvody – veď my chceme, aby
sa naša obec rozvíjala, d) škoda, že
ten „informátor“ nemal príležitosť
alebo odvahu sa stretnúť so mnou –
ja nemám problém hovoriť o aktivi−
tách budúcich investorov verejne –
veď všetko musí prebehnúť cez obec−
né zastupiteľstvo. Prosím, ber to ako
„kačicu“. Nič také nehrozí. Ale, ak sa
jedná o pozemky v súkromnej lokali−
te pána Kočického, tam problémy boli
a pretrvávajú. Ale ani tam nie je sa−
mozrejme zakázané vydávanie sta−
vebných povolení. Horšie je to s ko−
laudáciou rodinných domov v danej
lokalite, ktorá je podmienená kolau−
dáciou komunikácie vo vlastníctve
pána Kočického. Stavebníci o tom
vedia a boli osobne mnou opakovane
na možné problémy vopred upozor−
ňovaní v čase, keď chceli stavebné po−
zemky kupovať. Čo sa týka prípojok
na vodu a kanalizáciu, na to máme
prevádzkovateľa sietí. Ak sú tam
problémy, tie si musí riešiť pán Ko−
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čický, ktorý sa stavebníkom zmluv−
ne zaviazal inžinierske siete vybudo−
vať. Aj nezainteresovaným zdôrazňu−
jem, že ide o súkromný stavebný ob−
vod so súkromnou komunikáciou,
kde nie je žiaden dôvod, aby sa obec
podieľala na akomkoľvek financova−
ní pri budovaní inžinierskych sietí a
tiež výstavbe komunikácie. Vedenie
obce vždy vyšlo pánovi Kočickému v
ústrety pri vybavovaní akejkoľvek
administratívy týkajúcej sa či už sta−
vebných povolení alebo kolaudačných
rozhodnutí. Je potrebné si uvedomiť,
že zodpovednosť za súčasný nepriaz−
nivý stav v tomto obvode nesie vý−
lučne rodina Kočických. Záverom: Ak
má stavebník splnené všetky pod−
mienky, ktoré stanovuje v súčasnos−
ti platná legislatíva a vydané staveb−
né povolenia, ja nevidím dôvod, pre−
čo by obec nemala vydať stavebné po−
volenie alebo skolaudovať stavbu kto−
réhokoľvek rodinného domu. O tom
sa mnohí z obce mohli presvedčiť.
Otázka: Ako je to s rekon−
štrukciou verejného osvetlenia?
Odpoveď: Viete, že sme boli
úspešní pri podaní žiadosti. Jedná
sa o projekt v hodnote cca 120 000,−
eur, z čoho obec prispeje sumou 6
000,− eur.O tom som v minulosti
písal. Je to paradox, že celé sa to
ťahá od januára 2013, kedy som so
Slovenskou inovačnou a energetic−
kou agentúrou podpísal zmluvu o
dotácii.
Bolo vykonané verejné obstará−
vanie a teraz prebiehajú administra−
tívne kontroly od poskytovateľa ne−
návratného finančného príspevku.
Po ich ukončení nám bude doporu−
čený ďalší postup. Takže sme v štá−
diu, kedy očakávam súhlas, že mô−
žem s vybranou firmou podpísať
zmluvu o dielo a následne začať s
realizáciou.
Otázka: Kedy začneme riešiť
kanalizačnú vetvu v Kočovciach
pri futbalovom ihrisku?
Odpoveď: V rozpočte obce a aj
v prioritách sme to mali na tento
kalendárny rok. V súčasnosti pre−
bieha verejné obstarávanie, ktoré
by malo byť ukončené do konca ok−
tóbra. Potom môžeme uzavrieť s do−
dávateľom stavby zmluvu o dielo.
Jedná sa o projekt v hodnote cca 60
000,−eur. Momentálne je vypísaná
výzva „Čistiarne odpadových vôd a
verejné kanalizácie pre rok 2015“ .
Poslancom OZ som navrhol, aby
sme zvážili možnosť požiadať o do−
táciu a nečerpali sme na tento pro−
jekt financie z obecného rozpočtu.
V zmysle môjho návrhu vzniklo
uznesenie obecného zastupitelstva
podať na Environmentálny fond v
termíne do 30.10.2014 žiadosť o po−
skytnutie nenávratného finančné−
ho príspevku na stavbu „Kočovce−
rozšírenie kanalizácie DN 300 –
Lokalita pri štadióne“. Teda poslan−
ci s návrhom súhlasili a tiež súhla−
sili so spolufinancovaním projektu
vo výške 5% z rozpočtu obce. Tu
vidíme možnosť ušetriť obci finacie
vo výške 57 000,−eur.
V prípade, že projekt nebude pod−
porený, stavba bude zahrnutá do

INFORMÁTOR
rozpočtu obce v roku 2015 z vlast−
ných finančných prostriedkov.
Otázka: Počul som, že koneč−
ne by sa mali na škole vymieňať
okná. Je to pravda?
Odpoveď: Pravdou je, že vyšla
výzva na Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných bu−
dov a ja som koncom júla 2014 po−
dal žiadosť o nenávratný finančný
príspevok. Jeho výška môže byť až
200 000,− eur. Teraz čakám na roz−
hodnutie komisie, či náš projekt
bude podporený. Verím, že bude.
Netreba to zakríknuť. Jedná sa o
projekt, kde naša spoluúčasť pri fi−
nancovaní bude 5 %. Obecné zastu−
piteľstvo spoluúčasť odsúhlasilo.
Podnikol som všetky dostupné kro−
ky na to, aby naša škola, telocvičňa
a jedáleň dostala financie na kom−
pletnú výmenu všetkých okien.
Otázka: Po dedine sa hovorí,
že si dal v lete sekretárke šted−
rú odmenu... Môže si to obec do−
voliť?
Odpoveď: O tom by som musel
niečo vedieť. Ak si zamestnanci úra−
du odmenu zaslúžia a v rozpočte sa s
odmenami pre nich počítalo, nevidím
dôvod im odmenu nedať. Ak myslíš
odmenu za koordináciu a manažova−
nie projektu „9 zastavení na Rakov−
ského chodníku“, tak Ťa musím
uviesť do obrazu. Projekt sa od napí−
sania žiadosti až po jeho ukončenie
pripravoval dva roky. Súčasťou kaž−
dého projektu podporovaného či už z
fondov Európskej únie alebo z fon−
dov mikroprojektov je rozpočet, v kto−
rom sú okrem iného zahrnuté aj ná−
klady na ľudské zdroje, teda na ko−
ordinovanie a manažovanie projek−
tu a tiež na jeho implementáciu. Zna−
mená to, že ten, kto tieto činnosti vy−
konáva, dostane za ne po ukončení
projektu odmenu. Rozpočet schvaľu−
je príslušné ministerstvo alebo iný po−
skytovateľ a finančné prostriedky na
jeho realizáciu a teda aj na vyššie spo−
menuté činnosti nie sú hradené z roz−
počtu obce, ale z fondov. Obec je po−
vinná s dotyčnou osobou uzavrieť
zmluvu alebo dohodu, v ktorej sú
uvedené podmienky v zmysle poky−
nov na realizáciu projektu. Zmluvy
sú riadne zverejnené na webovej
stránke obce. Ten, kto vie, o čom pro−
jekty sú, ako fungujú a koľko stoja
úsilia a mimopracovného času, ten
nemôže mať problém nepochopiť to.
Opakujem, ide o odmenu za projekt
hradený z fondov EÚ, práca sa vyko−
náva v mimopracovnom čase, čo je
prísne sledované poskytovateľom ne−
návratného finančného príspevku.
Možno niekomu prekáža hodinová
sadzba alebo výška hrubej mzdy, kto−
rá je uvedená v zmluve. Ešte raz po−
dotýkam, že všetky úkony prešli
schvaľovacím procesom poskytovate−
ľa finančného príspevku. Ak má kto−
koľvek záujem takéto činnosti pre
obec vykonávať, rád jeho nápady a
aktivitu privítam a odmena bude
patriť jemu alebo je iná možnosť, že
obec trvalo zamestná referenta, kto−
rý bude mať túto činnosť v pracovnej
náplni tak, ako tomu je pri mnohých
obecných úradoch.
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Obecné zastupiteľstvo informuje
Obecné zastupiteľstvo prija−
lo dňa 29. apríla 2014 na III.
(neplánovanom) zasadnutí na−
sledovné uznesenia:
Uznesenie č. 25/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predložený a doplnený program III.
(neplánovaného) zasadnutia OZ bez
pripomienok.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
Uznesenie č. 26/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu hlavnej kontrolór−
ky obce o kontrole plnenia uznesení
z II. zasadnutia OZ v roku 2014 a
konštatuje, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ
sú splnené alebo v plnení. V plnení
a sledovaní sú uznesenia OZ č. 10/
2014, 17/2014, 20/2014, 21/2014, 22/
2014 a 23/2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
Uznesenie č. 27/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo neschva−
ľuje návrh zmluvy o spoluprácu
medzi spoločnosťou Slovenské Štr−
kopiesky, spol. s.r.o. so sídlom Tat−
ranská 18, 059 91 Veľký Slavkov a
obcou Kočovce, ktorej predmetom je
spolupráca obce so spoločnosťou v
období prípravy ťažby, t. j. do doby
vydania povolenia dobývania ložis−
ka štrkopiesku a následne v období
vlastného dobývania ložiska až do
ukončenia rekultivácie vyťaženej
plochy na území obce. Po kontrole
špecifikácie pozemkov v lokalite V3,
ktorá je predmetom ťažby, túto pred−
loží starosta na najbližšom riadnom
zasadnutí OZ.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
Uznesenie č. 28/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluvy o zriade−
ní vecného bremena medzi spoloč−
nosťou Stavoinštalácie spol. s r. o.
so sídlom I. Olbrachta 3373/10A, 911
01 Trenčín a obcou Kočovce, ktorej
predmetom je uloženie vodovodné−
ho potrubia v dĺžke 40 m a kanali−
začného potrubia v dĺžke 15 m v
rámci stavby „Obytná zóna – MA−
JER BECKOVSKÁ VIESKA“ na
par. č. 495/2, k. ú. Beckovská Vies−
ka vo vlastníctve obce vedenej na LV
č.680. Týmto sa ruší uznesenie OZ
č. 104/2012.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−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 Zá−

mocká 3, 811 01 Bratislava, ktorá
poskytuje konzultačnú a poraden−
skú činnosť v oblasti modernizácie
verejného osvetlenia.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
Uznesenie č. 30/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
s účinnosťou od 30.4.2014 Zriaďova−
ciu listinu Obecnej knižnice v Ko−
čovciach zo dňa 29.4.2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
Uznesenie č. 31/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
a/ Berie na vedomie návrhy ria−
diteľky ZŠ s MŠ Kočovce Mgr. Jan−
ky Krajčiovej týkajúce sa pomoci pri
financovaní a realizácii požiadaviek
rodičov, ktoré boli prednesené na
stretnutí Rodičovskej rady pri ZRPŠ
Kočovce konanej dňa 28.4.2014 –
vízia školy na ďalšie roky .
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za,Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
B/ Schvaľuje na základe riaditeľ−
kou prednesených problémov týka−
júcich sa elokovaného pracoviska
hudobného odboru ZUŠ návrh sta−
rostu obce zriadiť elokované praco−
visko v Spoločenskom dome v Ko−
čovciach. Riaditeľke ZŠ s MŠ naria−
ďuje zistiť v čo najskoršom možnom
termíne podmienky udelenia súhla−
su na zriadenie elokovaného praco−
viska v týchto priestoroch. O ziste−
ných skutočnostiach bude informo−
vať starostu obce.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, Ľuboš Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan
Záhumenský−za
Obecné zastupiteľstvo prijalo
dňa 30. júna 2014 na IV. zasad−
nutí nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 32/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predložený a doplnený program IV.
zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za,
Mgr. Jozef Pekarovič−za, MVDr.
Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdo−
šík−za, Peter Gajdošík−za, Jozef Ma−
sarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 33/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu hlavnej kontrolór−
ky obce o kontrole plnenia uznesení
z III. zasadnutia OZ v roku 2014 a
konštatuje, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ
sú splnené alebo v plnení. V plnení
a sledovaní sú uznesenia OZ č. 10/
2014, 21/2014 a 27/2014 – bod 12
programu.
Hlasovanie: Mgr. Daniela On−
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dreičková−za, Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš
Gajdošík−za, Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−
za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 34/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čer−
panie rozpočtu obce a Základnej školy s mater−
skou školou Kočovce k 15. 06. 2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 35/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu fi−
nančného rozpočtu č. 02/2014 Obce Kočovce tak,
ako bola predložená na schválenie.
1.Príspevok školským zariadeniam schvaľuje
vo výške 140.779,− eur, z toho pre materskú školu
78.273,− eur, pre školský klub detí 19.112,− eur a
školskú jedáleň 43.394,− eur. Rozdiel za I. polrok
2014 vzniknutý navýšením rozpočtu, bude dopla−
tený vo výške 90 % v samostatnej splátke do
10.7.2014. V oznámení o schválenej výške prí−
spevku bude uvedený aj rozpis finančných
prostriedkov pre jednotlivé zariadenia.
Zmena finančného rozpočtu č. 02/2014 tvorí
prílohu uznesenia.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 36/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu
nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky a hospodárenia Obce Kočovce za rok 2013.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 37/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlav−
ného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce
Kočovce za rok 2013.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
B/ Schvaľuje Záverečný účet Obce Kočovce a
celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
C/ Schvaľuje použitie prebytku po vylúčení
účelovo určených prostriedkov a zostatku rezerv−
ného fondu z minulých rokov a vysporiadaní
schodku finančných operácií v sume 20.358,39
eur na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 38/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §
3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994
Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskor−
ších predpisov plat starostu Obce Kočovce vo výš−
ke 2.368,− eur s platnosťou od 1.7.2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
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Uznesenie č. 39/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sprá−
vu z vykonania následnej kontroly Kontrola po−
stupu verejného obstarávateľa Obce Kočovce vo
veci súťaže na predmet zákazky „Modernizácia
verejného osvetlenia v obci Kočovce č. 5.1.2014“.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 40/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrol−
nej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. pol−
rok 2014 nasledovne:
1.Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých
CVČ v roku 2013
2.Kontrola oznamovacej povinnosti platiteľa
dane za ubytovanie (evidencia ubytovaných a
registračné listy k dani za ubytovanie VZN č. 5/
2012 čl. 10)
3.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu v súlade s ods. 1 písm. c) § 18f zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
4.Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej čin−
nosti HK na I. polrok 2015
5.Kontrola uznesení na zasadnutiach OZ po−
čas II. polroka 2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zu−
zana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 41/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť mesta
Stará Turá so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
o združení finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí obce Kočovce, ktoré navštevujú
Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsob−
nosti mesta Stará Turá so sídlom M. R. Štefáni−
ka 355, 916 01 Stará Turá. Celková výška prí−
spevku na rok 2014 je 66,60 eur pre 1 dieťa. Sta−
rostu obce poveruje podpísaním zmluvy.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za, Zu−
zana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za, MVDr.
Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gaj−
došík−za, Jozef Masarik−za, Milan Záhumenský−za
Uznesenie č. 42/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o služ−
bách medzi obcou Kočovce a spoločnosťou OPEN
DOOR, s.r.o. so sídlom Pázmaňa 2125/27, 927 01
Šaľa, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti o
príspevok formou dotácie v rámci Environmentál−
neho fondu na rok 2014 pre oblasť podpory L1:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania. Žiadosť
bude vypracovaná pre budovy ZŠ s MŠ.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 43/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh zmlu−
vy o spoluprácu medzi spoločnosťou Slovenské
Štrkopiesky, spol. s.r.o. so sídlom Tatranská 18,
059 91 Veľký Slavkov a obcou Kočovce, ktorej
predmetom je spolupráca obce so spoločnosťou v
období prípravy ťažby, t. j. do doby vydania povo−
lenia dobývania ložiska štrkopiesku a následne v
období vlastného dobývania ložiska až do ukonče−
nia rekultivácie vyťaženej plochy na území obce.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 44/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
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A/ Berie na vedomie oznámenie nájomníčky v
garsónke – byte č. 3 v bytovom dome s. č. 383 o
výpovedi nájmu k 31.7.2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
B/ Schvaľuje pridelenie garsónky – bytu č. 3 v
bytovom dome s. č. 383 pánovi Pavlovi Kiselovi,
bytom 049 18 Lubeník 97. Nájom bude uzavretý
na dobu určitú od 01.8.2014 do 31.7.2017 v zmysle
ustanovení VZN č. 04/2012 Zásady prideľovania
obecných nájomných bytov. Starostu obce pove−
rujú podpísaním zmluvy.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
C/ Neschvaľuje žiadosť pani Ivety Kucejovej,
bytom 916 32 Hôrka nad Váhom 4 o pridelenie
garsónky – bytu č. 3 v bytovom dome s. č. 383.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 45/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A/ Žiadosť pána Miloša Nedbala o opakované
uzavretie zmluvy o nájme 2−izbového bytu č. 8 v
bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzav−
retý na dobu určitú, t. j. od 1.9.2014 do 31.8.2017.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
B/ Žiadosť pani Miluše Dobrikovej o opakova−
né uzavretie zmluvy o nájme 2−izbového bytu č.
12 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude
uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01.9.2014 do
31.8.2017.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 46/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie infor−
máciu o Konečnom vyúčtovaní nákladov spoje−
ných s užívaním nájomných bytov za rok 2013 a
stave úhrad nájomníkov k 31.5.2014. Nájomní−
kom, ktorí si trvale neplnia svoje záväzky týka−
júce sa úhrady nájomného, bude v priebehu me−
siaca júl 2014 zaslaná výzva s upozornením o
ukončení nájmu z dôvodu trvalého hrubého po−
rušovania podmienok zmluvy o nájme bytu.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie OZ č. 47/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie
šeku na sumu 70,− eur matke dieťaťa, ktorá má v
čase narodenia dieťaťa na území obce trvalý po−
byt. Šek bude zaslaný na adresu trvalého poby−
tu matky dieťaťa. Tento spôsob nahrádza dote−
rajší spôsob, ktorým bolo vystavenie vkladnej
knižky na meno dieťaťa na uvedenú sumu.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 48/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Protokol o
zverení majetku obce do správy rozpočtovej or−
ganizácie Základnej školy s materskou školou
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Kočovce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ktorého predmetom je technické zhodnotenievy−
konané v súvislosti s odkanalizovaním budovy
základnej školy v roku 2013 v hodnote 2.858,− €.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Uznesenie č. 49/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obce
o dotáciu až do výšky 55 % na dva exteriérové
posilňovacie stroje typu CX−05 v rámci projektu
spoločnosti COLMEX s.r.o. Praha v spolupráci s
Nadáciou správneho životného štýlu, ktoré pod−
porujú projekty fitnes parkov pre všetky generá−
cie. Registráciu a žiadosť obce o dotáciu zabezpe−
čí v termíne do 30.9.2014 starosta obce.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za, Milan Zá−
humenský−za
Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 13. au−
gusta 2014 na V. (neplánovanom) zasadnu−
tí nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 50/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený a
doplnený program V. (neplánovaného) zasadnu−
tia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 51/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sprá−
vu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia
uznesení zo IV. zasadnutia OZ v roku 2014 a
konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádza−
júcich zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plne−
ní. V plnení a sledovaní sú uznesenia OZ č. 10/
2014, 21/2014, 45/2014 a 49/2014.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 52/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing.
Jozefa Šimloviča o zvýšenie počtu poslancov za
miestnu časť Rakoľuby zo súčasných dvoch na
troch pre volebné obdobie 2014 – 2018.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−proti, Ľuboš Gajdošík−
za, Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 53/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa záko−
na č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samo−
správy obcí v znení neskorších predpisov:
1)počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Kočovce na volebné obdobie rokov 2014 –
2018 a to 8 poslancov,
2)volebné obvody a počty poslancov v nich do
Obecného zastupiteľstva obce Kočovce na voleb−
né obdobie rokov 2014 −2018 nasledovne:
− volebný obvod č. 1 Kočovce – 3 poslanci,
− volebný obvod č. 2 Beckovská Vieska – 3 po−
slanci,
− volebný obvod č. 3 Rakoľuby – 2 poslanci.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−proti, Ľuboš Gajdošík−
za, Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 54/2014 − OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §
11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obec−
nom zriadení v znení neskorších predpisov roz−
sah výkonu funkcie starostu Obce Kočovce na
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volebné obdobie 2014−2018 na plný úväzok.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 55/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Schvaľuje realizáciu mosta−lávky o šírke
1,5 m pre peších a cykloturistov, ktorý bude zre−
alizovaný cez Kálnický potok v časti Štvrte za
podmienok odsúhlasených správcom toku SVP
š. p., OZ Piešťany.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
B/ Schvaľuje financovanie mosta−lávky o šírke
1,5 m pre peších a cykloturistov z rozpočtu obce
a jeho realizáciu ZMG−Zdenko Gešvandtner so
sídlom Nová Ves nad Váhom 247, 916 31 Ko−
čovce a Jozef Masarik−JOMAstav so sídlom 916
31 Kočovce 523.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 56/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie ústnu žiadosť pána Emi−
la Benku, bytom 916 31 Kočovce 229 prednese−
nú starostom obce o úpravu chodníka v časti
Rakoľuby pred jeho rodinným domom z dôvodu
vytápania jeho dvora počas prívalových dažďov.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
B/ Doporučuje starostovi obce zistiť do najbliž−
šieho zasadnutia OZ a predložiť:
•koľko stála úprava chodníka pred s. č. 679 a
680, ktorá bola v minulosti realizovaná,
•cenu úpravy chodníka v dĺžke cca 40 m od
pána Benku po posledný rodinný dom smerom
na Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie: Mgr. Daniela Ondreičková−za,
Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef Pekarovič−za,
MVDr. Milena Holotová−za, Ľuboš Gajdošík−za,
Peter Gajdošík−za, Jozef Masarik−za
Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 25. au−
gusta 2014 na VI. zasadnutí nasledovné
uznesenia:
Uznesenie č. 57/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený
a doplnený program VI. zasadnutia OZ bez pri−
pomienok.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 58/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sprá−
vu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia
uznesení zo IV. zasadnutia OZ v roku 2014 a
konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádza−
júcich zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plne−
ní. V plnení a sledovaní sú uznesenia OZ č. 10/
2014, 21/2014 a 45/2014.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 59/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie inves−
tičný zámer spoločnosti ZaRea Invest s.r.o. so síd−
lom 916 31 Kočovce 321 „Villa park Rakoľuby“ –
vybudovať v obci Kočovce, časť Rakoľuby v lokali−
te Dlhé diely (v územnom pláne obce uvádzaná
ako B3) obytnú zónu a kompletnú infraštruktúru,
ktorá by bola podľa návrhu vlastníkov po kolau−
dácii prevedená do bezodplatného vlastníctva obce.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef

číslo 2/3 − október 2014
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 60/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spo−
ločnosti Stavoinštalácie s.r.o. so sídlom I. Olbrachta
3373/10a, 911 01 Trenčín na odkúpenie bytového
domu na par. č. 88/7 a 88/9 v k. ú. Beckovská Vies−
ka do vlastníctva obce v zmysle zákona č. 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 61/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opako−
vanú ústnu žiadosť pána Emila Benku, bytom 916
31 Kočovce 229 o úpravu chodníka pred jeho ro−
dinným domom z dôvodu vytápania jeho dvora po−
čas prívalových dažďov. Starostovi obce doporuču−
je v termíne do 16.9.2014 zabezpečiť výškové za−
meranie súčasného stavu chodníka a preveriť na
Správe ciest TSK možnosť riešenia uloženia odvod−
ňovacieho potrubia pod štátnu cestu II/515 s vyús−
tením do JAMY na par. č. 215 v k. ú. Rakoľuby v
správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávne−
ho kraja so sídlom Brnianska 3, 911 01 Trenčín.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 62/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Schvaľuje kronikársky záznam Obce Ko−
čovce za rok 2013.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
B/ Schvaľuje vyplatenie paušálnej odmeny
kronikárke obce za kronikársky záznam za rok
2013 vo výške 400,00 eur brutto vo výplatnom
termíne za mesiac august 2014.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 63/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o bez−
odplatnom užívaní nehnuteľnosti medzi obcou a
Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na
Slovensku v zastúpení spoločnosťou REFORMA−
TA spol. s r. o. so sídlom Palisády 48, 811 06 Bra−
tislava, ktorej predmetom je bezodplatné užíva−
nie pozemkov par. č. 4/1 a 4/12 v k. ú. Beckovská
Vieska za účelom ich využitia ako oddychovej zóny.
Starostu poverujú podpísaním dohody.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 64/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne zá−
väzné nariadenie obce č. 02/2014 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce (trhový poriadok). Dňom
účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. VI. – 1 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania slu−
žieb na trhových miestach vrátane jeho dodatkov č.
1 a č. 2, trhový poriadok zo dňa 22. 7.1998.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Uznesenie č. 65/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný prí−
spevok pri narodení pre trojčatá pána Erika Hláv−
ku a pani Adely Večeřovej, bytom 916 31 Kočov−
ce 212 vo výške 500 eur. Príspevok bude odovzda−
ný rodičom v hotovosti pri uvítaní trojčiat do živo−
ta v obradnej miestnosti obecného úradu.
Hlasovanie: Zuzana Uhrinová−za, Mgr. Jozef
Pekarovič−za, Ľuboš Gajdošík−za, Peter Gajdošík−
za, Jozef Masarik−za
Úplné znenia zápisníc zo zasadnutí OZ nájdete
na www.kocovce.sk, v časti miestna samosprá−
va/obecné zastupiteľstvo.
Jana Durecová
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VIESKY 2014
Príprava Viesok
Keď 22.06.2013 vo Vískach v okrese Blansko zástupca starostu Kočo−
viec pán Milan Záhumenský prevzal poverovaciu listinu na usporiadanie
„Stretnutia viesok na Slovensku 21.6.2014, všetci zúčastnení sme jasali od
radosti, no ruka v ruke prišiel i strach a obavy, ako zvládneme takúto
megaakciu, akou Stretnutie viesok určite je.
V tom období už sme mali základnú predstavu kadiaľ pôjde sprievod,
kde bude hlavný stan, aké budú športy. Od septembra sme na každom
stretnutí kultúrnej komisie hovorili aj o príprave viesok.
Intenzívnejšie sa o Vieskach začalo hovoriť v decembri 2013, keď na
užšie stretnutie do obce pricestoval zakladateľ združenia „Viesok na Slo−
vensku“, starosta obce Ladomerská Vieska pán Vladimír Baran. Stretnu−
tie Viesok vtedy nazval „svojím dieťaťom“. S veľkým nadšením rozprával o
pozitívach stretnutí, spoznávaní rozličných častí Slovenska, kultúrnych
zvyklostí jednotlivých obcí, pretože človek je tvor spoločenský tak sa musí
stretávať s inými, nadväzovať nové priateľstvá, zabávať sa. Vtedy sme už
museli mať presnejšiu predstavu o priebehu akcie. Pán Baran sa vyjadril
pochvalne o našej doterajšej príprave a tešil sa na samotnú akciu. Z jeho
pozitív na našu adresu sme mali obavy, či naozaj všetko dobre dopadne, či
nesklameme jeho očakávania, veď predchádzajúce ročníky boli zorganizo−
vané na vysokej úrovni.
Ďalším medzníkom v príprave bol apríl 2014, kedy do našej obce prices−
tovali starostovia obci v združení, aby sa zoznámili s našou obcou, vyskú−
šali si nové športové disciplíny − petanque a mollky, v ktorých sa doteraz
nesúťažilo. Prvý krát sme zaradili medzi súťaže aj volejbal. Súčasťou stret−
nutia bolo zároveň zhodnotenie minuloročných „Viesok“ v okrese Blansko
a predstavenie už presného plánu nadchádzajúceho stretnutia, taktiež sta−
rostovia prihlasovali svoje obce do plánovaných súťaží.
Od konca apríla sme sa na pravidelných stretnutiach už detailne veno−
vali jednotlivým bodom akcie, určili sme ľudí zodpovedných za jednotlivé
časti programu. Vytvoril sa presný zoznam občanov, ktorí sa podieľali na
organizácii. Na stretnutiach sa veľmi intenzívne diskutovalo, každý pri−
stupoval veľmi zodpovedne k jednotlivým úlohám, všetci si priali, aby bolo
celé stretnutie čo najlepšie zorganizované.
Prípravy vrcholili v piatok pred samotnou akciou, keď sa už všetko kom−
pletizovalo, bolo potrebné doviesť potrebné veci na školské ihrisko, pripraviť
jednotlivé športoviská, rozdeliť potrebné materiály pre jednotlivé Viesky.
Ja osobne som sa podieľala na zberaní napečených sladkých i slaných
dobrôt. So Zuzkou sme boli milo prekvapené ochotou mnohých žien od Ko−
čoviec až po Rakoľuby, ktoré nezištne napiekli plné kartóny koláčov a z
obavami, či to bude dosť, nám ich dávali. Dosť bolo určite, zozbierali sme
približne 50 kartónov.
Piatok vystriedala sobota 21. júna 2014, keď nastal deň „D“, aby sa
ukázalo, či sme naše veľké prípravy dostatočne zvládli.
Mgr. Daniela Ondreičková

autobus, ktorý viezol občanov z Vísek (okres Blansko). Po uvítaní domá−
cou jabĺčkovicou a koláčikmi si hostí prevzala delegátka, ktorá sa o nich
po celý deň starala. Postupne prichádzala ďalšia a ďalšia Vieska, každá
v inej farbe tričiek, takže onedlho Barina hýrila všetkými farbami a
ozývala sa ňou družná vrava i spev. K dobrej atmosfére prispela spevác−
ka skupina z Družstevnej pri Hornáde.

Po krátkom privítaní sa všetci zoradili do slávnostného sprievodu ob−
cou. Všetci hostia boli privítaní aj obecným rozhlasom a piesňami Sloven−
ská rodná dedina a Morava krásna zem. Sprievod viedol z Bariny okolo
kostola, uličkou za záhradou až na školské ihrisko v Kočovciach.
Na čele sprievodu jazdci na koňoch niesli slovenskú, českú vlajku a
vlajku obce, za nimi nasledovali starostovia Viesok, po nich účastníci stret−
nutia. Ako prvá obec boli Považany, obec, ktorá bude usporiadateľom Vie−
sok na budúci rok. Sprievod uzatvárali domáci.

Deň „D“ – otvorenie stretnutia
Viesok na Slovensku
Sobota 21. júna 2014, krásne slnečné ráno, ako na objednávku.
Nebolo to všedné ráno, kedy stretávate susedov smerujúcich do miest−
nych potravín na ranný nákup. Bolo slávnostné ráno, významné pre
našu obec, ktorá sa chystala privítať 600 účastníkov stretnutia „Viesok
na Slovensku“. Organizátori v zelených tričkách s nápisom Kočovce,
časť Beckovská Vieska smerovali na Barinu. Už o 8,30 prichádzal prvý

Asi v strede putovania – na Štvrtiach bolo pre hostí pripravené občer−
stvenie – pitný režim a koláčiky. Záujem bol veľký a obsluha mala čo robiť,
aby stíhala nalievať. Veľmi milo prekvapili aj obyvatelia v uličke za záhra−
dou – pán Pavlík pri svojom dome, pán Pavlech s rodinou (dievčatá boli
oblečené v krojoch) ponúkali so svojich tekutých zásob, s koláčmi sa prida−
la aj rodina Sedláčková a Kotlebová. Ľudí vítali plagátom na plote s nápi−
som: „K zvykom patria kroje naše, koláče a plné fľaše“. Mnohí s pri nich
pristavili a prijali ich pohostenie. Pán Pavlech v sebe nezaprel folklóristu a
zaspieval si s Peťom z Družstevnej p. H. i so súborom z Novej Lhoty.
V takejto dobrej nálade a atmosfére sprievod zamieril na školské ihrisko,
aby sa mohlo začať slávnostné otvorenie stretnutia Viesok na Slovensku.
Mgr. Daniela Ondreičková

Viesky na Slovensku –
privítanie štatutárov
Pri rozdeľovaní úloh na akciu „Viesky na Slovensku“ padla jedna z nich
aj na mňa. Bolo ňou slávnostné privítanie štatutárov v obradnej miestnosti
obecného úradu. Povedala som si: „Uf, dôležitá úloha....“ Nakoľko som sa
doposiaľ na žiadnom stretnutí Viešťanov nezúčastnila takéhoto privítania,
začala som zisťovať u tých, ktorí niečo takéto zažili a tiež som si prezerala
DVD z predchádzajúcich ročníkov. Samozrejme som chcela, aby sme boli
lepší, ako tí pred nami, resp. najlepší. Pri tvorbe môjho scenára som sa
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radila s pánom starostom a kolegyňou Vierkou Jánošíkovou, ktorí sú vo
„Vieskach“ už ako doma. Nezaobišla by som sa ani bez pomoci kolegýň
Silvie Surdovej a Zuzany Krchnavej, ktoré mi pomohli či už dobrým nápa−
dom alebo radou a tiež pri technickom zabezpečení.
Keď prišiel ten veľký deň, všetci sme boli samozrejme nervózni a tiež
plní očakávaní, aké bude po−
časie, či sme na niečo neza−
budli, jednoducho, či sme pri−
pravení.
Privítanie štatutárov bolo
naplánované na 12.30 hod.
Nebola som si istá, či všetkých
nájdeme v tom dave asi 900
ľudí v areáli základnej školy.
Naši organizátori boli tak dob−
re pripravení, že moje obavy
boli úplne zbytočné a všetci
štatutári boli včas na obecnom
úrade. Teda až na jednu pani
starostku, ktorej sa u nás v
obci tak zapáčilo, že po ceste
na úrad sa zatúlala do jedné−
ho z rodinných domov a mu−
seli sme po nej vyhlásiť pát−
ranie, no našla sa. Našich slo−
venských aj českých hostí sme
privítali pohárikom kočovskej
jabĺčkovice a moravskými koláčmi a samozrejme sme sa s nimi zoznámili,
aby sme vedeli, s kým máme tú česť. Minúty, ktoré zostávali do privítania,
využila redaktorka rádia Regina Iveta Pospíšilová, ktorá všetkých prítom−
ných vyspovedala. Bola zvedavá, čo ich inšpirovalo vstúpiť do združenia
Viesky na Slovensku. Odpoveď všetkých bola jednoznačná: Spájať ľudí,
národy, národnosti, udržiavať priateľstvá...
Prítomných som privítala básňou Ladislava Fričovského „Je taký kraj“,
ktorá hovorí o tom, že každý z nás má kraj, kde sa narodil, kde vyrastal,
kde nechal kus seba. Kraj, ktorý môžeme ľúbiť, či nenávidieť, kraj, ktorý
„vždy bude tým, čím matka býva deťom.“
Nasledoval môj príhovor, ktorý uvádzam v plnom znení:
„Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,
ako povedal básnik: „Je taký kraj.“ Áno, je taký kraj. Každý z nás má
takýto kraj... Kraj, v ktorom sme sa narodili, v ktorom sme vyrastali a na
ktorý sme hrdí.
Je mi cťou privítať Vás v tento pre našu obec významný deň pri príleži−
tosti 7. ročníka stretnutia „Viesky na Slovensku“ v tomto našom kraji, v
našej obci Kočovce v priestoroch obradnej miestnosti.
Osobitne medzi nami vítam priateľov „Viešťanov“ z viacerých kútov Čiech
a Moravy a teší ma, že môžem medzi nami privítať aj hostí z našej partner−
skej obce Nová Lhota z Českej republiky spoza vrchu Veľká Javorina.
Teší ma, že sa tu stretávame v zdraví a v dobrej nálade Viesky a Viešťa−
nia, kde počuť dva jazyky, rôzne nárečia, kde vidieť radosť na tvárach tých,
ktorí sa opäť stretli, aby mohli zaspomínať, kde možno vidieť nové tváre,
kde možno pozorovať očakávania, aký bude tento ročník...
Zo srdca Vám prajem, aby ste sa u nás cítili príjemne a je mojim zbož−
ným želaním, aby ste spomínali na nás slovami Vášho priateľa a bývalého
kolegu z Radošoviec pána Štefana Huťťu, ktorý na jednom z prvých stret−
nutí povedal: „Našeu sem kus domova v cizím světe.““
Potom nasledoval príhovor pána starostu, ktorý tiež uvádzam v pl−
nom znení:
„Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia,
„Domov je miesto, kde sme očakávaní.“
Aj vy, vážení hostia, ste boli očakávaní u nás v Kočovciach a som rád, že
to, čo bolo plánované pred siedmimi rokmi, je dnes skutočnosťou. Osobne vás
u nás vítam a vyslovujem vám, štatutárom obcí poďakovanie za to, že ste
prijali naše pozvanie a dokázali v dnešnej hektickej dobe zmobilizovať va−
šich spoluobčanov a priviesť ich k nám. Nech sú Kočovce aj ich domovom.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať kolegovi Vladovi Baranovi za
záujem a koordináciu príprav nášho stretnutia a srdečný úprimný prího−
vor prednesený pred Viešťanmi, spoluobčanmi. Vlado – ďakujem.
Teraz poprosím o prečítanie pozdravu od nášho bývalého kolegu, sta−
rostu Radošoviec, Štefana Huťťu:
„Vážený pán starosta, dovoľ, aby som Ti poďakoval za pozvanie na
,,Stretnutie Viesok“. Z vážnych rodinných dôvodov sa nemôžeme zúčastniť.
Prosím o ospravedlnenie našej neúčasti na tomto prekrásnom podujatí.
Hanbím sa, že vedenie obce Radošovce sa postavilo k priateľom chrbtom.
Vyjadrujem nádej, že po voľbách sa to zmení. Zo srdca želáme ničím neru−
šený priebeh stretnutia. Srdečne zdravíme všetkých Viešťancov, starostov a
hostí. Ešte raz vďaka.“
S úctou Anna a Štefan Huťťovci
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Tieto slová nepotrebujú ďalšie komentáre. Verím že aj napriek horeuvede−
ným skutočnostiam mu to nedá a že sa pán Huťťa dnes v Kočovciach pri
nás, pri priateľoch Viešťanoch zastaví.“ (Áno, pán Huťťa sa zastavil, prišiel
spolu s manželkou, porozprávali sa s priateľmi, zaspomínali a čo bolo pre
nás dôležité, pochválili nás, že sme dobre pripravení.)
Po príhovore nášho pána starostu sa všetci hostia podpísali do pamät−
nej knihy obce a prevzali si z jeho rúk pamätné listiny a tiež malý darček,
aby na nás spomínali.
Samozrejme nesmel chýbať príhovor jedného zo zakladateľov Viesok na
Slovensku, pána starostu Vladimíra Barana z obce Ladomerská Vieska.
Ako vždy nás svojimi slovami dojal k slzám.
Nasledovalo poďakovanie jednotlivých štatutárov obcí nášmu pánovi
starostovi (čím ma prekvapili – to som v scenári nemala), kde bolo podľa
ich slov a tiež darov vidieť a cítiť, že je im u nás príjemne, že Kočovce majú
radi, že sme pre nich dobrými partnermi a spoločníkmi.
Tu si dovolím osobne poďakovať pánovi starostovi, za jeho nadšenie
vstúpiť do združenia, ochotu vždy pomôcť a realizovať nové výzvy, poslan−
com obecného zastupiteľstva, ktorí tieto aktivity podporovali a sami sa do
nich zapájali a veľké ĎAKUJEM patrí všetkým tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tejto akcii, lebo bez Vás, vážení občania, by sme to s
takým úspechom nedokázali. Túto a tiež ostatné kultúrne či spoločenské
akcie Vám ako občianka susednej obce môžem len ticho závidieť.
Na začiatku tohto článku som napísala, že sme chceli byť najlepšími. Či
sa nám podarilo byť najlepšími? Podľa ohlasov iných, ÁNO. Teším sa, že aj
ja spolu s mojimi kolegyňami Silviou a Zuzanou sme mohli prispieť troškou
k príjemnej a pohodovej atmosfére, ktorá vládla počas celého stretnutia.
Jana Durecová

Ako prebiehali Viesky
Slávnostné otvorenie „Viesok“ v areáli školy sa začalo hymnami – Slo−
venskej republiky, Českej republiky a hymnu Viesok zaspievali žiaci zo
základnej školy. Všetkých prítomných z pódia privítal Mgr. Jozef Pekaro−
vič, ktorý celé podujatie aj moderoval, predstavil starostov zúčastnených
obcí a hostí. Hneď v úvode sa všetkým prihovoril starosta obce Kočovce
Ing. Ján Tupý a starosta obce Ladomerská Vieska Vladimír Baran. V krát−
kom programe sa predviedli aj naši malí škôlkari, ktorí zaujali svojim vy−
stúpením. Po nich vystúpil folklórny súbor z Novej Lhoty, našej partner−
skej obce.

Nasledovali organizačné pokyny a športovci sa mohli rozísť na jed−
notlivé športoviská. Týmto sa začal samotný program „Viesok“. Hostia
mali možnosť vybrať si z ponúkaných sprievodných akcií. Veľkým lá−
kadlom pre mnohých, hlavne tých, ktorí k nám prišli z ďaleka, bol hrad
Beckov a salaš Stibor. Na ich prehliadku bola zabezpečená kyvadlová
doprava autobusom z Vísek a Ladomerskej Viesky. Nová Lhota zas vy−
pomohla odvozom do kostola na slávnostnú svätú omšu.
Súťaže v jednotlivých športoch boli rozdelené na viaceré miesta – futbal
sa hral na ihrisku FC Kočovce 1959, hlavnými organizátormi turnaja boli
páni Dušan Ondreička a Peter Gajdošík. Do tohto športu sa obce najviac
zapájajú a je súčasťou každého stretnutia Viesok. Po tuhom boji si naši
futbalisti vybojovali 2. miesto, keď podľahli vo finále Družstevnej pri Hor−
náde.
Ďalším tradičným športom je stolný tenis. Turnaj prebiehal v telocvični
ZŠ pod vedením Mirky Motolovej a Mgr. Branislava Polacseka. Za našu
obec súťažil Ján Vaško a Bc. Ondrej Tupý, ktorí si vybojovali 2. miesto.
Streľba (americký trap) prebiehala na strelnici Lesov SR, pod patronát
si ju zobral pán Ľuboš Gajdošík. A zožala veľký úspech. Kočovce reprezen−
tovali Ladislav Markech, Erik a Oto Trautenbergerovci. V silnej konku−
rencii si vystrieľali 1. miesto. Pre súťažiacich a hostí pripravil Ľubo bohatý
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program – ukážku streľby s lukom, ktorú mali všetci možnosť vyskúšať si,
počítačovú hru pre deti i dospelých, na ktorej si overili svoju mušku a
pohotovosť. Poľovnícky guláš a dobré pivko bolo, samozrejme, pripravené,
k tomu živá hudba a o výbornú náladu bolo po celé popoludnie postarané.

Premiéru na Stretnutí Viesok mala aj športová disciplína volejbal,
ktorú navrhla a zorganizovala Denisa Ondreičková. Do turnaja sa prihlá−
silo 7 družstiev − Beckovská Vieska, Gregorova Vieska, Družstevná pri
Hornáde, Bystričany, Považany, Ladomerská Vieska a Vísky. Na volejba−
lovom ihrisku prevládala počas celého dňa výborná nálada. Vo finálovom
zápase Beckovská Vieska proti Družstevnej pri Hornáde mali diváci mož−
nosť vidieť skvelý volejbal a bojovnosť všetkých hráčov. Domáce družstvo,
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aj petanque, kde robili rozhodcov Janko Kročitý a Janko Markech. Niekto−
rí hráči sa s touto hrou stretli iba tento rok a pripravovali sa špeciálne pre
Viesky. Potvrdilo sa to známe šťastie začiatočníka a naši skúsení práskači
Jaroslav Kudláček s kolegom vo vyraďovacích súbojoch neuspeli.
Program dňa bol spestrený zábavnými súťažami na ihrisku školy (ťaha−
nie lana, držanie pivného pohára, hod vidlami a lyžovanie na tráve). Tieto
súťaže mali pod palcom Mgr. Radovan Hradilek, Ing. Pavol Miho a Juraj
Štreicher.
V jednotlivých súťažiach sa našim športovcom darilo výborne. V nároč−
ných športoch obsadili popredné priečky, čo svedčí nielen o ich kvalite ale aj
chuti bojovať za svoju obec. Vo volejbale, v streľbe a v mölkkach sa umiest−
nili na prvých miestach, v minifutbale a stolnom tenise na druhom mieste.

Obec Kočovce reprezentovali:
Futbal: Jozef Laurenčík, Tomáš Roško, Peter Roško, Hanáček Lukáš,
Kročitý Ján ml., Verner Ivan, Ondreička Dušan, Masarik Jozef ml.
Stolný tenis: Bc. Ondrej Tupý, Ján Vaško
Streľba: Ladislav Markech, Oto Trautenberger, Erik Trautenberger
Volejbal: Denisa Ondreičková, Silvia Kováčová, Simona Svitačová, Lucia
Šimovcová, Soňa Králiková, David Svitač a Rastislav Marušic
Petanque: Jaroslav Kudláček s kolegom
Mölkky: Juraj Jánošík, Jozef Masarik st., Martin Nemšák
Počas celého dňa si mohli hostia vybrať z ponúkaných programov. Okrem
prehliadky hradu Beckov a salaša Stiborov dvor si priamo v areáli školy
mohli pozrieť prezentáciu domácich dekoračných predmetov a zároveň si
zakúpiť ich ako suveníry. Tieto ponúkali Katka Dovinová a Janka Širková.
Celé prízemie školy bolo venované prezentácii obce, školy a výstave, v ponu−
ke bola domáca fučka a bylinkové čaje v čajovni. Materská škola bola počas
popoludnia otvorená pre návštevníkov a jej priestory si mnohí prezreli.

v ktorom hrali Denisa Ondreičková, Silvia Kováčová, Simona Svitačová,
Lucia Šimovcová, Soňa Králiková, David Svitač a Rastislav Marušic, bez
väčších problémov obhájili prvé miesto. Dúfame, že sa volejbalu zúčastní−
me aj na ďalšom Stretnutí Viesok a znova sa skvelo zabavíme a zahráme si
dobrý volejbal.
Ďalšími športovými novinkami bol petanque, a mölkky. Tie sa hrali na
viacúčelovom ihrisku v škole, petangisti si zasúťažili v krásnom prostredí
parku. Mölkky viedli Juraj Jánošík a Martin Nemšák a zožali veľký úspech.
Tímy hrali so zápalom a nemali núdzu o divákov. Takisto sa tešil záujmu

Pri stánkoch s občerstvením ponúkali kvasinkové pivo Vísky, ktoré za−
čali s jeho výrobou iba v minulom roku. Silný zážitok si niektorí odniesli z
vyhliadkového letu vrtuľníkom, obec si mohli pozrieť z nadhľadu a vidieť
tak krásu nášho regiónu.
Slávnostná svätá omša
Súčasťou každého stretnutia Viesok je aj svätá omša, ktorej sa zúčast−
ňujú mnohí „Viešťania“. Sv. omša bola odslúžená o 16,00 hod. v kostole v
Beckovskej Vieske za Viesky a Viešťanov. Celebroval ju pán farár Mgr.
Ing. Blažej Čaputa, požehnal podujatiu, ktoré spája a zbližuje ľudí. Deti zo
spevokolu Anjelské hlasy pod vedením Mgr. Márie Bubeníkovej svojim
spevom celej sv. omši dali slávnostný ráz.
Viera Jánošíková
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Večer priateľstva
O 17,00 hod. sa začala prvá časť „Večera priateľstva“ – kultúrneho vy−
stúpenie Viesok, druhá časť pokračovala po 19,00 hod. Večer priateľstva je
prezentáciou hudby, spevu, tanca, či iných kultúrnych aktivít obcí. Každá
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Veľkou mierou pomohli cukrárky – ženy, ktoré napiekli vynikajúce zá−
kusky a koláče na pohostenie. Robili to vo svojom voľnom čase a mnohé na
vlastné náklady. Takisto nám pomohli gulášmajstri, ktorí varili večeru.
Ich hlavnou úlohou bolo navariť dostatok gulášu či kapusty pre pozvaných
hostí a organizátorov. A zhostili sa toho na výbornú, pretože každý kotol
bol vynikajúci. Viem, že niektorí „domáci“ boli sklamaní z toho, že si ne−
mohli kúpiť guláš, no my sme museli zabezpečiť večeru pre hostí z Viesok
a organizátorov, čo už aj tak bolo pre nás náročné (mali sme problém zo−
hnať kuchárov na varenie gulášu pre 850 ľudí).
Nesmieme zabúdať aj na našich pracantov, ktorí počas celého dňa doze−
rali na poriadok a čistotu. Neúnavne zberali poháre po stoloch i po zemi. V
celom areáli školy tak bol zabezpečený poriadok, plasty nerozfúkaval
vietor po širokom okolí. Za to im patrí uznanie a veľká vďaka, pretože toto
bola jedna z prvých vecí, ktoré u nás starostovia i bežní ľudia hodnotili
vysoko pozitívne.

Vieska sa snaží ukázať to najlepšie, to, čo ju alebo región charakterizuje.
Od 18,00 do 19,00 hod. sa konalo vyhodnotenie jednotlivých súťaží. Záver
oficiálnej častí „Viesok“ patril odovzdávaniu poverovacej listiny ďalšej obci
– Považanom, ktoré nás o rok prijmú na 8. ročníku.
Ohňostroj, ktorý na záver ožiaril nočnú oblohu bol symbolickou bodkou
za krásnym dňom, v ktorom sa naša obec prezentovala tým najlepším, čo

Ďalšou veľkou skupinou, ktorá sa podieľala na Vieskach boli delegáti –
celodenní sprievodcovia obcí, chlapi, ktorí robili dozor na cestách, členovia
komisie s rodinnými príslušníkmi operujúcimi v pozadí akcie, športovci,
kuchárky z jedálne, personál zo základnej školy a z materskej školy, za−
mestnanci obce. Celkovo v ten deň zabezpečovalo akciu 179 ľudí, o ktorých
vieme, ktorých sme oslovili. Boli však aj takí, ktorí pomohli tak, že sebe
nedali vedieť a ani sa s tým nikde neprezentovali.
Ešte raz vďaka Vám, ochotným ľuďom, ktorí ste akoukoľvek formou
prispeli ku zdarnému priebehu akcie, i rodinám, ktoré zapožičali vybave−
nie, riady, zabezpečili dovoz a odvoz. VĎAKA!!!
Viera Jánošíková

Viesky v škole
mohla ponúknuť. Snažili sme sa stretnutie pripraviť tak, aby sme ukázali
svoju pohostinnosť. My sme si takisto z každého stretnutia odnášali pekné
zážitky, videli sme miesta, ktoré by sme snáď nikdy nevideli, stretli nových
priateľov. A veríme, že s takýmito pocitmi odchádzali „Viešťania“ aj z Kočo−
viec, že na nás budú dlho spomínať a niekedy k nám ešte zavítajú.
Čo dodať na záver? Strach, nervozita a obavy, ktoré nás sprevádzali
prípravou celého podujatia, pominuli. Zostali nám pekné spomienky a veľa
zážitkov. Myslím, že hlavne vďaka ochotným ľuďom, ktorí sa podieľali na
organizácii akcie. Nedá sa vymenovať všetkých, ktorí prispeli väčšou, či

menšou mierou na jej zdarnom priebehu. Patrí im úprimné poďakovanie,
pretože svojou nezištnou pomocou prispeli k pozitívnej propagácii našej
obce, ukázali iným, že v Kočovciach žijú dobrí, ochotní ľudia. Mnohí úplne
spontánne ponúkli svoju pomoc, pretože im záležalo na tom, ako na nás
budú spomínať po celom Slovensku i na Morave.

...a studnička v čistom lese,
pieseň predkov sa v nás nesie.
K zvykom patria kroje naše,
koláče a plné fľaše.
V duchu hymny Viesok, v učebniach základnej školy, sa prelínala mi−
nulosť so súčasnosťou. Na školskom dvore predviedli šikovné mamičky žia−
kov výrobu rôznych predmetov a tak sa zapojili do úspešnej prezentácie
domácich záujmov v obci. V priestore dolnej chodby a učební boli umiestne−

né rôzne expozície. Výrobky z dreva študentov – stolárov zaujali hneď v
prvej triede. Výstavu „Krása z dreva“ pomohol pripraviť pán Jozef Putera.
Rodičia žiakov ochotne poskytli predmety a výšivky, ktoré dýchali histó−
riou. Návštevníci mohli obdivovať aj staré nástroje, náradie a vybavenia
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domácností z minulosti. Na chodbe zaujala výstava krojov z okolia, ktorú
nainštalovala slečna Lucia Macková. Najmenšia miestnosť prízemia patri−
la talentu detí základnej školy, ktorý rozvíjajú na hodinách výtvarnej vý−
chovy a vo výtvarnom odbore ZUŠ. O živote v škole sa mohli návštevníci
dozvedieť aj zo školského časopisu KUK. Žiaci zo školského klubu tiež prispe−
li svojimi výrobkami. Poslednú triedu zaplnili panely plné fotografií z kul−
túrneho života obce. Na interaktívnej tabuli sa premietali prezentácie z
obecných podujatí a spomienkové video venované 50. výročiu školy. Pani
kuchárky pripravili jedlo našich starých mám: fazuľovú „fučku“ a meltu. K
prianiu dobrej chuti pridali aj recept a dobrú náladu. Najnavštevovanejšou
miestnosťou bola kaviareň Zelenej školy. Ponúkal sa čaj z byliniek dopes−
tovaných v bylinkovej špirále na školskom dvore. Na plátne bežala prezen−
tácia environmentálnych aktivít školy. Vystavené boli herbáre a bylinky v
pohároch. Aj varenia čajíka sa ujali pani kuchárky a med poskytol pán
starosta. Svoje priestory návštevníkom otvorila aj budova materskej školy.
Spoločnými silami, k úspešnému priebehu stretnutia a prezentácii našej
obce, vrátane školy, ochotne pomohli rodičia žiakov, celý pedagogický zbor
a prevádzkový zamestnanci.
Miluša Dobriková
Informácie poskytla: Mgr. Janka Krajčiová

Výsledky súťaží − „Viesky 2014“
MINIFUTBAL
1. Družstevná pri Hornáde, 2. Kočovce, 3. Bystričany
VOLEJBAL
1. Kočovce, 2. Družstevná pri Hornáde, 3. Ladomerská Vieska
STOLNÝ TENIS
1. Družstevná pri Hornáde, 2. Kočovce, 3. Bystričany
STREĽBA
1. Kočovce, 2. Bystričany, 3. Ladomerská Vieska
PETANQUE
1. Vísky (Blansko), 2. Bystričany, 3. Ladomerská Vieska
MÖLKKY
1. Kočovce, 2. Bystričany, 3. Ladomerská Vieska
MALÉ SÚŤAŽE
1. Nová Vieska, 2. Vísky (Blansko), 3. Nová Lhota
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Volejbal na Barine
Premiéru na Stretnutí Viesok mala aj športová disciplína volejbal,
ktorú navrhla a zorganizovala Denisa Ondreičková. Do turnaja sa pri−
hlásilo 7 družstiev − Beckovská Vieska, Gregorova Vieska, Družstevná
pri Hornáde, Bystričany, Považany, Ladomerská Vieska a Vísky. Na

volejbalovom ihrisku prevládala počas celého dňa výborná nálada. Vo
finálovom zápase Beckovská Vieska proti Družstevnej pri Hornáde mali
diváci možnosť vidieť skvelý volejbal a bojovnosť všetkých hráčov. Do−
máce družstvo, v ktorom hrali Denisa Ondreičková, Silvia Kováčová,
Simona Svitačová, Lucia Šimovcová, Soňa Králiková, David Svitač a
Rastislav Marušic, bez väčších problémov obhájili prvé miesto. Dúfa−
me, že sa volejbalu zúčastníme aj na ďalšom Stretnutí Viesok a znova
sa skvelo zabavíme a zahráme si dobrý volejbal.
Denisa Ondreičková

Anketa z Viesok
Mária Streitzigová a Jaroslav Žákovič (NMnV)
Na podujatie sme boli pozvaní. Prvý krát sme počuli o partnerskom
združení „Viesky na Slovensku“, až keď sme sa dostali do stredobodu
diania. Zmeškali sme uvítací ceremoniál, čo nám je ľúto. Keď sa máme
vyjadriť k organizácii samotného podujatia, náš názor je jednoznačný.
Akcia bola výborne zorganizovaná.V množstve prítomných sme všetko
nestíhali zaznamenať, ale atmosféra bola v priateľskom duchu a prežili
sme tam príjemné poobedie.
Dagmar a Ondrej Madacki (NMnV)
Prvý krát sme sa podujatia „Viesky na Slovensku“ zúčastnili na vý−
chodnom Slovensku v Družstevnej pri Hornáde. Zažili sme tam pekný
víkend pri športe, zábave a spontánnosti priateľsky naladených ľudí.
Bola to výborná akcia. O to viacej sme sa tešili na budúcoročné stretnu−
tie. To sa nám však nepodarilo, ale tohto roku saspolu s nami Viesok
zúčastnil aj náš maličký synček. Žijeme v NMnV, ale tento ročník v
Kočovciach sme si nenechali ujsť. Podujatie bolo mimoriadne pekným
zážitkom. Je krásne, keď stretávate pozitívne naladených ľudí, ktorí
vás srdečne vítajú a úprimne sa tešia zo stretnutia. Športové podujatia
sme zaznamenali iba okrajovo, ale prvý letný deň v Kočovciach sme
prežili pohodovo a príjemne. Chceme sa takto aj poďakovať organizáto−
rom za skvele pripravený program a poctivo odvedenú prácu.
Manželia Adamčíkoví Beckovská Vieska− Štvrte
Minulý rok sme sa zúčastnili Viesok na Morave. Bola to skutočne
pekne pripravená akcia. V duchu sme si mysleli, či sa aj v Kočovciach
taká udalosť aspoň zopakuje. Obavy však boli zbytočné. Už zo samého
sprievodu a uvítacieho ceremoniálu išli zimomriavky po chrbte a veru
sa aj v hrdle zvieralo. Stretávali sme veselých a naladených ľudí, kto−
rých spájalo priateľstvo. Organizátori odviedli kus poctivej práce. Kam
sa človek otočil, niečo sa dialo a obavy či sa podujatie podarí sa rozply−
nuli. Nie iba preto, že sme z Kočoviec akciu hodnotíme na jedničku, ale
skutočne mala vysokú úroveň. Ešte stále spomíname na pekné zážitky
a so známym z Považian sa na stretnutie budúci rok veľmi tešíme. Ten−
to krát si už oni robia starosti ako to zvládnu a ako po takomto úspeš−
nom podujatí u nás nepodliezť latku.
Miluša Dobríková
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Zavŕšenie leta – hody vo Vieske
Tohtoročné leto bolo pre mnohých sklamaním, zväčšia daždivé dni ne−
priniesli veľa možnosti na letné slnenie a kúpanie. Tešili sme sa, že sa na
„Viešťanské hody“ počasie umúdri, ale zázrak sa nekonal. Cez deň nás
slniečko trocha zohrievalo, horšie to bolo pri nočnej zábave. Tak, ako za
posledné roky býva zvykom, aj teraz boli večery a hodové noci chladné.
No, v dobrej partii a pri hudbe sa mnohí rozohriali a bavili sa do nesko−
rých nočných hodín – už v piatok pri diskotéke, v sobotu a v nedeľu pri
živej kapele.

V hodovú sobotu sa konal už 18. ročník turnaja v minifutbale „O pohár
starostu obce“. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré medzi sebou zohrali
kvalitné zápasy. Priateľské a korektné vzťahy si futbalisti udržali aj do
finálových duelov, keď už išlo o veľa. Opäť sa na výsledku podpísal fakt, že
pripraveným šťastie praje, pretože Starí páni ktorí pravidelne trénujú, pre−
valcovali všetkých. Viešťanskí Orly takisto pravidelne hrávajú futbal (na
„viešťanské hody) a hoci celý rok netrénujú a predsa porazili oveľa mlad−
ších a vyšportovanejších chalanov.
Turnajovým rozhodcom a garantom regulárnosti zápasov bol Dušan
Ondreička, ktorí si pre úraz tento rok nezachytal.

Výsledky turnaja
Základné kolo:
Starí páni : Viešťanskí Orly
MUFUZA : „B“ mužstvo
Starí páni : MUFUZA
Viešťanskí Orly : „B“ mužstvo
Starí páni : „B“ mužstvo
MUFUZA : Viešťanskí Orly

4:0
1:3
4:1
6:4
10:2
2:9

Semifinále:
Starí páni : MUFUZA
Viešťanskí Orly : „B“ mužstvo

5:2
6:5

O 3. miesto
MUFUZA : „B“ mužstvo

0:8

Finále
Starí páni : Viešťanskí Orly

10:3

Konečné výsledky
1.
Starí páni
2.
Viešťanskí Orly
3.
„B“ mužstvo
4.
MUFUZA

9 bodov
6 bodov
3 body
0 bdov

Zloženie družstiev
1. Starí páni − Dominik Adamčík, Vladimír Michalec, Jozef Laurenčík,
Pavol Maco, Dušan Jančo, Gabriel Gajdošech
2. Viešťanskí Orly – Ján Valušiak, Juraj Valušiak, Jozef Valušiak,
Tomáš Roško, Augustín Melišík, Jozef Kováč
3. „B“mužstvo – Jozef Masarik, Marek Kročitý, David Madara, Jaro−
slav Melišík, Lukáš Chudý, Alex Drexler
4. MUFUZA – Michal Zemaník, Roman Mordin, Bohuš Masarik, Rado−
van Ďurajka, Patrik Madara
Viera Jánošíková
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Náš ďalší projekt v rámci cezhraničnej spolupráce
V ramci operačného program cezhraničnej spolupráce SR−ČR 2007−2013
sme spolu s našim cezhraničným partnerom Obcou Nová Lhota (Česká
republika) a partnerom Mestom Brezová pod Bradlom podali v roku 2013
spoločný projekt pod názvom „Přírodní výuková zahrada u ekocentra Kar−
paty“. Projekt bol schválený a tento rok sme začali s jeho realizáciou. Nad−
väzuje na predchádzajúci projekt „Za poznáním přírody“, avšak tematicky
je zameraný na pôdu. Cieľom je, aby naše deti nezabudli, čo slovo „pôda“
pre náš život znamená, aký význam majú živočíchy, ktoré v nej žijú, aký
úžitok máme z rastlín, ktoré v nej pestujeme. Tento projekt bol podporený
aj preto, že naša obec je od roku 2010 (ako prvá na Slovensku) členom
medzinárodného združenia ELSA – Európska aliancia pôdy, ktorej mottom
je „naša pôda je pre nás dôležitá.“
Našou úlohou ako partnera projektu bolo tematicky zabezpečiť vzdelá−
vací blok o pôde, spracovanie metodiky k výukovému programu, publiká−
ciu k prírodnej záhrade, pomôcky pre praktické ukážky priamo v teréne a
mnoho iných detailov potrebných pre výučbu detí z Kočoviec, Brezovej pod
Bradlom a Novej Lhoty. Tiež sme navrhli a dali vyrobiť pre slovenské deti
zápisník, aby si doňho mohli zaznamenávať pri skúmaní pôdy svoje po−
znatky.

Mravčekovia v Novej Lhote
“V dňoch 30. júna – 2. júla 2014 sme navštívili so škôlkarmi – predško−
lákmi Novú Lhotu. Pre priblíženie − nachádza sa v chránenej oblasti Bílé
Karpaty – neďaleko Veľkej Javoriny.
Stretli sme sa s milými ľuďmi – lektorkami, ktoré mali pre nás pripra−
vený v Ekocentre Karpaty program s témou „Pôda.“
Milé usmiate lektorky nám vysvetľovali, ukazovali všetky zaujímavosti
o pôde (rozprávali o pôde, čo sa v nej nachádza, načo nám slúži, ako slúži
živočíchom, v čom je prospešná...). Dokonca sme sa hrali na malých
prieskumníkov, s vedierkami, lopatkami a lupami sme sa vybrali preskú−
mať pôdu v okolí. Našli sme rôzne živočíchy ako napr. mravčeky, dážďov−
ky, stonožky, chrobáčiky, lienky, pavúky. Deti všetko s nadšením pozorovali
lupami a pod mikroskopom. Bol na nich vidieť obrovský záujem o túto
aktivitu, zanietene skúmali a pozorovali.
Celkový program v Ekocentre bol prispôsobený deťom, napr. modelova−
nie živočíchov z hliny, kreslenie živočíchov, vyfarbovanie ukážok, kreatívne
tvorenie s plodmi, ktoré sú získané z pôdy, práca s mikroskopom a lupou,
prechádzka náučným chodníkom, s vysvetlením využitia pôdy pre človeka
a živočíchov.
Na spestrenie nášho bohatého programu nám bola ukázaná hrnčiarska
tvorba, ktorú sme si mohli aj vyskúšať a pre svoje potešenie niečo vytvoriť.
Úžasná technika, odporúčam vyskúšať ?.
Počasie nám prialo, tak sme stihli aj ihriskové aktivity, loptové hry,
mini turistiku, hľadanie pokladu a taktiež nesmela chýbať diskotéka.
Z pohľadu rodiča to bolo veľmi pekné, náučné a vydarené podujatie.
Deti mali možnosť spoznať krásu prírody, nadobudnúť nové vedomosti,
vyskúšať si prácu s mikroskopom a lupou. Taktiež utužovanie kolektívu
bolo príjemným spestrením trojdňového pobytu v krásnej prírode.
Dovolím si odporúčať a poďakovať sa za pekný a múdry projekt, ktorý je
prospešný pre rozvoj detí.
S pozdravom Katarína Valovičová“
Tu by som chcela ako koordinátorka projektu poďakovať predovšetkým
pánovi starostovi za to, že v roku 2007 našiel dobrého a spoľahlivého cezhra−
ničného partnera pre našu obec, že sa zapája do všetkých výziev na získanie
finančných prostriedkov pre realizáciu takýchto environmentálnych projek−
tov, že spolupracuje pri administratíve, ktorá je pri všetkých projektoch viac
ako náročná a zaberá veľa času a samozrejme patrí moje poďakovanie aj
všetkým poslancom OZ, ktorí vždy bez akéhokoľvek zaváhania odsúhlasili
spolufinancovanie obce na takýchto projektoch pre naše deti.
Jana Durecová, koordinátorka projektu

Prvé kurzy začali v apríli 2014 a prebiehať budú do novembra 2014. V
rámci projektu ich bude celkovo realizovaných 10. Podľa ohlasov detí, pe−
dagógov i rodičov som presvedčená, že kurzy nie sú pre deti len únik od
povinností v škole, ale skutočne na nich získajú kopec nového a nepozna−
ného. Samozrejme, kurzy nie sú len o výučbe, ale aj o spoznávaní nových
kamarátov, vytváraní nových priateľstiev a tiež je tu dostatok priestoru na
oddych a relax.
Kurzy sa realizujú v Ekocentre Karpaty v Novej Lhote, ktoré bolo zakú−
pené a zrekonštruované z prostriedkov EÚ v rámci našej cezhraničnej
spolupráce. Ubytovanie je zabezpečované tiež v Novej Lhote v budove bý−
valej fary, kde Obec Nová Lhota taktiež získala financie na jej rekonštruk−
ciu z prostriedkov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce a teda aj vďaka
nám.
V rámci tohto projektu bola pri ekocentre vybudovaná nádherná záhra−
da, ktorá je súčasťou výučby. Použité sú v nej výlučne prírodné materiály.
Ako koordinátorka tohto projektu som spolu s pánom starostom v júli nav−
štívila Novú Lhotu a naši cezhraniční partneri nám ukázali, čo sa im poda−
rilo v rámci projektu všetko vybudovať, zariadiť, či zabezpečiť. Záhrada
bola skutočne očarujúca. Altánok, potôčik, jazierko, bahnisko, hrnčiarsky
kruh, prírodná pec na vypaľovanie výrobkov z hliny, zvonkohra či hmyzí
hotel boli pre nás skutočne zážitkom. Keď som videla diela z hliny, ktoré aj
naše deti dokázali vytvoriť a ktoré zdobia interiér ekocentra, tak môžem
konštatovať len jediné a to, že naše deti sú šikovné a tvorivé a som presved−
čená, že takéto projekty majú význam.
O tom, že naša práca nie je zbytočná si môžete prečítať v nasledovnom
príspevku mamičky dieťaťa z materskej školy, ktorá sa takéhoto kurzu
spolu s deťmi zúčastnila. Príspevok uvádzam v plnom znení:

Vývoz separovaného odpadu
V druhom polroku 2014 obec rozšírila zber separovaných ko−
modít priamo od domov občanov o zber kovového odpadu. Pri
zbere plastov a odpadového oleja z kuchyne môžete drobný kovo−
vý odpad vložiť do plastovej tašky a vyložiť pred dom a naši
pracovníci Vám ho odvezú. Do tašiek môžete dať klince, drôty,
farebné kovy, profilovú oceľ, plechovky z nápojov, konzervy bez
zvyškov odpadu a pod. V prípade, že odpadu máte viac, môžete
ho po dohode s našimi pracovníkmi priviezť za spoločenský dom
v Kočovciach.
Kovové obaly z farieb, lakov, olejov patria medzi nebezpečný
odpad, ktorý sa zberá na jar a na jeseň.
Už niekoľko rokov u nás prebieha aj zber opotrebovaného ku−
chynského oleja firmou LADISCO. Každá domácnosť dostala
zelený lievik, ktorý sa naskrutkuje na PET fľašu a do nej sa
postupne olej zlieva. Väčšina domácnosti vypráža, príp. frituje
na oleji alebo masti a prepálený tuk sa tak doma hromadí. Verí−
me, že takúto možnosť likvidácie kuchynského oleja využívate,
pretože oleje, tuky, masti sa nesmú vylievať do kanalizácie (urči−
te ste ho nevylievali do domáceho septika, príp. čističky).
Olej sa využíva na výrobu ekopaliva – bionafty a je teda cen−
nou druhotnou surovinou.
Viera Jánošíková
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Čo je nové v našej škole...
Začal september – a to je mesiac nerozlučne spätý so školou. Len včera
žiaci s vysvedčením v ruke kráčali v ústrety voľným dňom plným zábavy a
oddychu…a dnes ten kolotoč školských povinností začína znova.
V materskej škole sme 2. septembra v troch triedach privítali 56 detí,
ku ktorým v januári pribudne 13 ďalších. O deti sa starajú pani učiteľky
Polonská, Kováčová, Šelepáková, Gajdošíková a Popovičová pod vedením
pani zástupkyne Fraňovej a pani upratovačka Mihálová.

V tomto školskom roku brány našej základnej školy prekročilo 179 žia−
kov, 91 chlapcov a 88 dievčat. Počet žiakov je stabilizovaný a má dlhodobo
stúpajúcu tendenciu.. Počet tried stúpol na 10 a my sme museli pristúpiť k
ich novému označeniu.
Nie je to jediná zmena, ktorá nastala. Počas prázdnin sme, aj s prispe−
ním rodičovského združenia, dokončili rekonštrukciu poslendých dvoch
učební, a tak sa aj ôsmaci a deviatci budú učiť k peknom prostredí, v jednej
triede aj s novou interaktívnou tabuľou. Postupne vymieňame všetky počí−
tače v učebni informatiky, získali sme ich vďaka zapojenia školy do projek−
tov a vďaka sponzorom.
Kľudnejšie podmienky budú mať na činnosť odbory základnej umelec−
kej školy, vďaka nášmu zriaďovateľovi sme v priestoroch školskej jedálne
osadili nové plastové dvere.
O výchovu a vzdelanie našich žiakov sa stará kvalifikovaný pedagogic−
ký zbor, v ktorom sme privítali novú kolegyňu p. uč. Annu Majerovú. Na
hodinách náboženskej výchovy sa budú tretiaci stretávať s p. farárom Du−
šanom Nemcom.
Prajeme im, aby sa im v našej škole darilo, aby sa u nás dobre cítili a
aby ich práca bola v prospech nás všetkých.
Sme kmeňovou školou pre 3 deti dlhodobo žijúce so svojimi rodičmi v
zahraničí, so všetkými sme sa stretli počas komisionálnych skúšok v lete.
Do školského klubu detí je prihlásených 79 žiakov, v školskej jedálni sa
bude stravovať približne 128 žiakov. Náboženskú výchovu rímsko−katolícku
bude navštevovať 125 žiakov, evanjelickú 4 žiaci, etickú výchovu 47 žiakov.

Triednictvo, počty žiakov a triedni učitelia v tomto školskom roku:
1. A tr.
14 žiakov p. uč. Gajdošíková
1. B tr.
13 žiakov p. uč. Majerová
2. A tr.
24 žiakov p. uč. Mazúrová
3. A tr.
27 žiakov p. uč. Bubeníková
4. A tr.
16 žiakov p. uč. Strechayová
5. A tr.
21 žiakov p. uč. Zelová
6. A tr.
17 žiakov p. uč. Polacsek
7. A tr.
17 žiakov p. uč. Dudáková
8. A tr.
13 žiakov p. uč. Dujková
9. A tr.
17 žiakov p. uč. Riegerová
Bez triednictva budú p. uč. Trebatická, p. uč. Tomašiková, na hodinách
NBV sa žiaci stretnú s p. uč. Šišovskou, NBV evanjelickú bude učiť p. farár
Ďuračka.
V školskom klube detí budú pracovať 3 vychovávateľky – p. Bučková, p.
Sartorisová a p. Žišková. Už druhý školský rok bude rodičom k dipozícii aj
ranné oddelenie školského klubu detí.
Učiť bude aj p. zástupkyňa pre ZŠ pani Jeřábková a samozrejme ja.
O to, aby sa všetci v škole dobre cítili sa starajú aj pán školník Wole−
man, ďalej pani upratovačky Melišiková a Zemaníková. Dobrú stravu pri−
pravujú pani kuchárky Sedláčková, Masárová, Horňáčková a Markecho−
vá. Všetkým správnym zamestnancom ďakujem za ich náročnú prácu po−
čas prázdnin. Musím samozrejme spomenúť aj našu p. hospodárku p. Hor−
ňáčkovú a vedúcu šk. jedálne p. Mimlichovú.
Čakajú nás aj zmeny vo vyučovaní: posilňujeme vyučovanie matemati−
ky na 2. stupni, čaká vás menej hodín fyziky a biológie. V súlade s národ−
ným štandardom finančnej gramotnosti zavádzame nový predmet Viac ako
peniaze.

Pred nami je desať mesiacov školského roku 2014/2015. Verím, že spolu
prežijeme najmä pekné chvíle.
Prajem si, aby sme v zdraví a v pokoji naplnili dni tohto školského roka,
aby výsledky, ktoré dosiahneme, priniesli radosť deťom, rodičom aj peda−
gógom.
Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka školy

Striedanie žiakov
Na koniec júna sa tešia všetky deti – skončí sa učenie a začínajú prázdniny. Pred odchodom za
novými zážitkami dostanú vysvedčenie, ktoré je odrazom ich celoročnej snahy.
Aj tento rok sa deviataci po rozlúčke s učiteľmi a spolužiakmi presunuli na obecný úrad, kde v
obradnej miestnosti prevzali vysvedčenia z rúk triednej učiteľky, od starostu obce dostali malý spo−
mienkový darček. Pri zápise do pamätnej knihy obce si pozreli aj svoje zápisy pri nástupe do 1. ročníka
základnej školy, skontrolovali si odtlačky prsta, ktoré si odtláčali k svojmu menu, pretože sa ešte
nevedeli podpísať.
2.septembra sme priví−
tali na úrade nových prvá−
čikov, ktorí takisto si od−
tlačili pršteky ku svojmu
menu. Ako spomienku na
slávnostný zápis si odniesli
novú knižku, ktorú pre−
brali z rúk starostu obce
Ing. Jána Tupého.
Prajeme im, aby sa im
našej škole páčilo, aby svo−
jimi úspechmi robili radosť
rodičom, učiteľom, ale
hlavne aby si školu obľú−
bili a radi do nej chodili.
Viera Jánošíková
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Na bicykli deťom
V júni som sa zúčastnil piateho ročníka charitatívnej cyklojazdy Na
bicykli deťom, organizovanej občianskym združením Deťom pre život.
Motiváciou pre mňa bolo minuloročné absolvovanie časti etapy z Tren−
čína do Bratislavy. Tento rok sme počas deviatich etáp na bicykloch
prešli naprieč celým Slovenskom, nakukli sme na Moravu a napokon
sme sa po neuveriteľných 1150 kilometroch a zastávke v Kočovciach

ocitli v Bratislave. Akciu už tradične aktívne podporili viaceré známe
osobnosti, medzi ktorými nechýbali trenčianski hokejisti, herec Ivan
„Tuli“ Vojtek, moderátori Peter Čambor a Peter Varinský a vtedajší
minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Za deväť dní sa nám podari−
lo vybicyklovať viac ako 27 000 eur, ktoré poputujú na pomoc onkologic−
ky chorým deťom. Niektoré z nich sme mali možnosť navštíviť priamo
na oddeleniach. Dôkazom, že nad touto zákernou chorobou sa dá zvíťa−
ziť, boli obdivuhodné cyklistické výkony vyliečených detí v kopcoch, kde
ukázali chrbát väčšej časti pelotónu. S hrdosťou môžem skonštatovať,
že podujatie počas poslednej etapy, ktorá viedla z Trenčína cez Kočovce
do Bratislavy, opäť podporila, ako jediná v širokom okolí, aj naša obec.
Treba však tiež povedať, že v porovnaní s obcami, kde na nás okrem
bohatého kultúrneho programu v podaní žiakov zo základných a mater−
ských škôl čakal napríklad stočlenný pelotón detí, máme ešte stále čo
doháňať. Verím, že budúci rok sa v Kočovciach stretneme v hojnejšom
počte. Viac informácií na http://www.nabicyklidetom.eu/
a http://www.detomprezivot.sk/.
Ján Tupý ml.
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POTEŠÍ...

Vážený pán starosta,
chcem sa vám veľmi poďakovať za všetko, čo sme spolu s deťmi
mohli prežiť u vás dnes v Kočovciach. Myslím, že obsahom bol to
jeden z najhodnotnejších dní, ktoré mali možnosť prežiť deti počas
tohto týždňa.
Veľmi ďakujem i vašim kolegyniam, ktoré sa nám venovali po−
čas našej návštevy u vás na Obecnom úrade. Boli fantastické a deti
celý deň rozprávali o tom, čo sa od nich dozvedeli.
Dokázali tak pútavo a zrozumiteľne odpovedať na ich priprave−
né otázky, že aj ja som z nich bola milo prekvapená. Musím sa
priznať, že to naozaj nie je ľahké pohotovo reagovať, keď si predsta−
víte aké záludné otázky si pre nich deti vymysleli a čo všetko ich
zaujíma. Pripájam i niekoľko z nich.
− Kto vyhral futbalový pohár, ktorý máte na chodbe OÚ?
− Šiška vedľa pohára, je pravá?
− Koľko stromov je v Kočovciach?
a iné...
Bolo od vás naozaj veľmi milé, keď ste pre deti nechali pripra−
viť pohostenie. Veľmi za deti ďakujem a oceňujem vašu podporu
môjmu projektu. Je to mňa obrovský záväzok voči vám. Ešte raz
veľké vďaka.
Po návšteve u vás na OÚ sme sa v doobedňajšom programe ve−
novali náučnému chodníku, boli sme pri škole, kde sme sa dlhšie
zdržali. Vzhľadom k tomu, že v noci pršalo je možné že sme blatom
niečo “zaniesli”, ale snažila som sa všetko po nás poupratovať. Pán,
ktorý maľoval altánok mi nevedel pomôcť, lebo som to chcela poza−
metať, ale dal mi handru, ktorou som vyutierala miesta kde sme
sa zdržiavali.
Na Kaštieli sme obedovali a po obede sme išli na ihrisko za poš−
tou, kde sme sa stretli. Následne nás dážď prekvapil, tak sme sa
presunuli do záhrady Kaštieľa, kde sme “hľadali” strom zamilova−
ných. Dážď neutíchal, tak sme sa schovali pod strechou pred staj−
ňou. Tam sme si robili slovné hry. Poobedie v tomto bolo náročnejšie,
ale i to jednoducho patrí do mojich programov. Počasie jednoducho
neovplyvníte. A i v tom sú pre mňa školy v prírode úžasné.
Potom už sme sa presunuli na autobusovú zástavku, odkiaľ sme
cestovali do NM.
Ešte raz veľké poďakovanie a želanie veľa pozitívneho
Mária Ševčíková, Denné školy v prírode

Na Orave dobre, na Orave zdravo...
Letné mesiace väčšina z nás využíva na dovolenky, výlety, oddych.
Aj naši členovia Klubu dôchodcov v Kočovciach si zorganizovali po−
znávací zájazd na Oravu a Kysuce. Prihlásilo sa nás veľa, tri voľné
miesta ponúkli aj zamestnancom úradu a tak autobus bol obsadený
do posledného miesta.
Počasie tohto leta bolo nevyspytateľné, skôr daždivé, no tento augus−
tový deň nás milo prekvapil. Pokiaľ sme prišli do Žiliny, opar, ranná
hmla a strach z dažďa sa rozplynuli a my sme si užívali po celý deň teplé
slnečné lúče.
Prvé zastavenie sme mali na Oravskom hrade. Niektorí zdatnejší
zdolali všetky schody, až po najvyššiu časť hradu. Odtiaľ s nám na−
skytol nádherný pohľad na oravský kraj. Z Oravy sme si to nasmero−
vali cez Terchovú na Kysuce – do Novej Bystrice pozrieť si prvý Slo−
venský orloj. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku, ktorá pred−
stavuje sediacu madonu − Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slo−
venska. Vo výklenkoch orloja je umiestnených šesť bronzových plas−
tík historických osobností spätých s dejinami Slovenska – knieža Pri−
bina, kráľ Svätopluk, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Milan Rastislav
Štefánik a Andrej Hlinka. Súčasťou orloja je aj sedem drevených sôch
svätcov, ktorých osudy boli spojené s našou krajinou – sv. Konštantín
– Cyril, sv. Metod, sv. Gorazd, Sv. Andrej – Svorad, sv. Vojtech, sv.
Beňadik, sv. Bystrík.
Srdcom orloja je astrolab – ciferník s astronomickými údajmi. Vo ve−
žičke orloja sú umiestnené dva zvony – sv. Juraj a Riečnická Madona.
Po obede sme sa vydali na cestu oravskou úvraťovou železničkou
vo Vychylovke a pokochali sme sa nádhernou prírodou. Cestou domov
sme sa zastavili na malé občerstvenie v Terchovej. Vrátili sme sa síce
unavení, ale to, čo sme videli a zažili, stálo za to. Klub dôchodcov
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FOND MIKROPROJEKTOV

Otvorenie náučného chodníka
“9 zastavení na Rakovského chodníku“
Náučný chodník, o ktorom som písala v predchádzajúcich číslach In−
formátora, bol slávnostne otvorený 26. 06. 2014. Pre tých, ktorí o chodní−
ku čítajú prvýkrát, uvádzam, že na chodník získala obec v roku 2013
finančných príspevok v rámci 9. Výzvy Fodnu mirkoprojektov Trenčian−
skeho samosprávneho kraja vo výške cca 34.000,− eur.
Ako to už realita prináša, niektoré veci sme riešili na poslednú chvíľu,
niektoré doslova „horeli“, niektoré boli neočakávané... a samozrejme, mno−
hé sme zrealizovali podľa stanoveného harmonogramu. Dôležité je, že sa
nám podarilo všetko včas stihnúť a chodník otvoriť podľa plánu.

Ako koordinátorka projektu som sa za aktívnej pomoci pána starostu
podieľala na všetkých aktivitách projektu a tiež nad nimi dohliadala. Až
tu si človek uvedomí, že zdanlivo jednoduché veci dokážu byť niekedy
poriadne náročné... Najnáročnejšie sú určite na čas. Tu neplatí žiaden
harmonogram. Pri takejto práci a obzvlášť, keď človeka baví, zabúda na
čas, zabúda, že z práce treba ísť aj domov... Dôležitý je však výsledok a
ten za tú námahu určite stál, lebo Vaše ohlasy boli pozitívne, lebo tí, ktorí
ste si chodník prešli, ste boli spokojní.
Deň „D“ sprevádzali od rána mraky a mala som obavy, aby naši hos−
tia nezmokli. Otvorenie sa konalo o 09.00 hod. v priestoroch kočovského
kaštieľa, kde postupne prichádzali pozvaní hostia. Ako to už v rámci
projektov býva, bolo potrebné sa zapísať do prezenčnej listiny a pofotiť
sa, aby sme mohli poskytovateľovi dotácie preukázať, že hostia skutoč−
ne prišli. Teší ma, že prišli takmer všetci a spolu so žiakmi základnej
školy, pedagógmi a našimi cezhraničnými hosťami z Novej Lhoty ich
bolo 227. Spolu s pánom starostom sme plnili úlohu hostiteľov a mode−
rátorov, kde sme na úvod v krátkosti predstavili prítomným projekt,
obsah jednotlivých infobodov (informačných tabúľ) a ukážku využíva−
nia infopanelu−QR kódov v mobilnom telefóne. Nasledovalo slávnostné
otvorenie v areáli Základnej školy v Kočovciach prestrihnutím pásky
pánom starostom a pani riaditeľkou ZŠ s MŠ Kočovce. V infobode v
areáli základnej školy nasledovala prezentácia o geokešingu, ktorý pri−
pravila naša pani učiteľka z materskej školy Majka Popovičová, ktorej
touto cestou ešte raz ďakujem a prítomných informovala o pravidlách
geokešingového kvízu a geokešingovej hry. Účelom geokešingového kví−
zu a umiestnenia dvoch „kešiek“ a využitia QR kódov cez mobilný tele−
fón bolo prilákať deti a mládež a samozrejme aj strednú generáciu k
spoznávaniu prírody a histórie prihraničných regiónov, ako aj zmyslu−
plné využívanie voľného času.
Po rozdelení úloh, si všetci prítomní prešli trasu náučného chodníka,

kde som im spolu s pánom starostom odpovedala na ich otázky. Počas
prechádzky po náučnom chodníku bola prítomným sprístupnená aj hrob−
ka rodiny Rakovských, ktorá nie je inak verejnosti prístupná. Jednotlivé
družstvá plnili úlohy v zmysle geokešingového kvízu a hľadali „kešky“.
V infobode pri strelnici sú umiestnené špeciálne náučné informačné
prvky „desať druhov drevín“. Návštevníci chodníka mali možnosť absol−
vovať ešte jeden kvíz pod názvom „spoznávačka drevín“, kde bolo cieľom
zistiť, ako poznajú dreviny, ktoré rastú okolo nás, v našich lesoch. Tento
kvíz nebol súčasťou projektu a čo ma teší, zúčastnili sa na ňom nielen tí
skôr narodení, ale aj žiaci a mnohí z nich milo prekvapili, lebo dreviny
poznali.
Po prehliadke chodníka sme sa vrátili do areálu kočovského kaštieľa,
kde boli jednotlivým súťažným družstvám odovzdané ceny za ich aktívne
pátranie po „keškách“ a prítomní mali možnosť občerstviť sa, porozprá−
vať sa, zaspomínať si, jednoducho prežiť príjemný deň.
Sprievodnou akciou bol aj MDD, kde naše členky kultúrnej komisie
Vierka a Danka pripravili pre všetkých (nielen pre deti) sladké dobroty.
Okrem žiakov ZŠ boli pozvaní aj naši najmenší z materskej školy – lien−
ky, včielky a mravčekovia. Boli milí, spontánni, tlieskali nám... Za ich
aktivitu sme ich ocenili keškovou omaľovánkou a sladkosťou. Tí starší, si
za svoje výkony (hlavne tie slovné) pochutnali na cigánskej žemli.
Tento deň hodnotím ako vydarený. Bolo vidieť, že projekt má význam
a svoje opodstatnenie, lebo hostia (boli medzi nimi aj naši občania a tiež
občania zo susednej Novej Vsi nad Váhom) sa živo zaujímali texty, ktoré
boli na jednotlivých infobodoch uvedené. Podľa ich slov sa dozvedeli to, o
čom netušili, že sa v Kočovciach a v blízkom okolí nachádza, niektoré veci

si oprášili a tiež ich konštatovanie a pochvala, že sa budú mať kam vrátiť
a pozvať svojich blízkych, príjemne hriali. Dúfam len, že naše dielo nebu−
de viac terčom vandalov, pretože necelé dva týždne po otvorení chodníka
boli dve informačné tabule na Skalke zničené. Odkazujem im, že význam
a hodnotu práce pochopia až vtedy (ak vôbec niekedy pochopia), keď sami
niečo dosiahnu.
Či sa nám podarilo naplniť naše predstavy? Určite áno, pretože sme
pripomenuli našim návštevníkom kultúrne dedičstvo a prírodné krásy
našej obce, na ktoré by sme mali byť všetci hrdí. Ak ste chodník ešte
neprešli a budete mať čas, tak Vám jeho návštevu vrelo odporúčam.
Jana Durecová, koordinátorka projektu
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Včelárenie naše každodenné
Jozef Putera a Vladimír Adamčík sú už nejakú dobu dobrí susedia, ale to
nie je jediné puto ktoré ich spája. Starostlivosť o včelie spoločenstvá je koní−
ček, pri ktorom si vymieňajú skúsenosti a navzájom si radia a pomáhajú.
Začiatky sú všade ťaž−
šie, ale včelári zo Štvrtí to
zvládli. Pán Putera si spo−
mína, že záujem o liečivé
bylinky ho v podstate po−
sunul ku chovu včiel. „Naj−
prv som liečivé rastliny
zbieral po okolí. Neskôr
som ich začal pestovať vo
svojej záhrade a tam, kde
sú kvety musia byť aj včiel−
ky, aby ich opeľovali.“
V roku 1986 na podnet
kolegu z práce si zaobsta−
ral včelie rodiny a prírod−
ný kolobeh sa rozprúdil.
U pána Adamčíka pozornosť o chov včiel tiež vzbudil kolega z práce.
„Zaujalo ma rozprávanie o tejto činnosti a keďže tu bol sused včelár dal
som sa nahovoriť. Vtedy som ešte netušil, čo znamená starostlivosť o včelie
spoločenstvo, ale s chuťou som sa pustil do práce.“
Spoločnými silami si Jozef a Vladimír
vyrobili nové včelie úle a pomôcky na stá−
čanie medu. Dnes Jozef chová štyri a Vla−
dimír päť silných rodín včiel. Každoden−
ná starostlivosť o spoločenstvá sa podobá
tej, ktorú vykonávajú neúnavné včely.
Človek musí byť stále v strehu. „Včelár
zabezpečuje pre včely obydlie, reguluje ich
rozmnožovanie, ale potravu im nezaobsta−
ráva. Včeličky med a peľ zhromažďujú ako
zásoby na zimu a my im tieto zásoby odo−
beráme. Nahradzujeme ich stráviteľnej−
ším cukrovým sirupom. Spoločenstvo si
zbieraním potravy, ktorou je pre nich nek−
tár a peľ z kvetov, plní základnú úlohu v
prírode. Opeľovaním rastlín význam vče−
lárstva rastie, lebo pomocou neho sa do−
sahujú vyššie úrody poľnohospodárskych
plodín,“ v jednom dychu sa zhodli včelársky kolegovia.
„Sme však rukojemníkmi počasia. Na opelenie má vplyv niekedy aj jeden
deň. Keď rozkvitnú čerešňové alebo jabloňové „nevesty“, pohľad upierame na
oblohu, či to včely postíhajú. Pri tejto práci si už roky robím záznamy o počasí.
Je dokázané, že ovocné stromy opelené včelami majú väčšie, krajšie sfarbené
a chutnejšie plody. Môžem to zo skúsenosti potvrdiť,“ hovorí pán Putera.
Nie je to však všetko jednoduché. Kde včelárov teda omína topánka?
„Oproti iným štátom v Európe máme veľmi nízke dotácie. Prikrmova−
nie a liečenie je dosť nákladné. Nariadenia veterinára musí každý včelár
splniť. Hlavne liečenie proti parazitovi klieštika. Ďalej súperíme s lacným
dovozovým medom. Náš je rovnako dobrý a možno aj lepší, no legislatíva tu
jednoducho onemela. Čo sa týka podpory, je veľmi slabá. Mladých a svedo−
mitých včelárov preto veľmi málo pribúda. Nemá sa kto starať o včelstvá a
udržiavať tak krehkú ekologickú rovnováhu v krajine. Pripúšťa sa preto aj
hrozba vyhynutia včiel,“ nahlas premýšľa pán Adamčík.
Jozef však vkladá trochu nádeje do osvety mladých ľudí a detí. Pochva−
ľuje aj iniciatívu kálnickych aktivistov, ktorí vybudovali „Prvý včelársky
náučný chodník“ a sám sa zúčastňuje prezentáciami včelárskeho remesla
na spoločenských podujatiach.
Obaja sa však zhodujú na tom, že dopyt po výrobkoch včiel je veľký.
Každoročne sa im
zásoby minú a po
zime kolobeh začína
znovu.
Pri srdci ich hre−
je aj uznanie za ne−
zištnú pomoc a pra−
covnú činnosť pri
skrášľovaní a obnove
Včeláskej paseky
Kráľová pri Senci.
Na tomto mieste od−
pracovali hodiny a
hodiny pri obnove
budovy, zveľaďovaní
prostredia a výsadbe
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stromčekov. Slovenský zväz včelárov vyznamenal z Kočoviec včelárov Jozefa
Puteru striebornou a bronzovou včelou, Vladimíra Adamčíka bronzovou vče−
lou a Ing. Jána Tupého striebornou a bronzovou včelou, za zásluhy o rozvoj
včelárstva. Obec Kočovce Jozefovi, Vladimírovi a ďalším tu nemenovaným
udelila ďakovný list za rozvoj včelárstva v regióne a zviditeľnenie obce.
Všetci chovatelia včelstiev sa zhodujú na tom, že včelárenie je najušľach−
tilejšie hoby a dodávajú: „Pri tejto činnosti spoznávate prírodu a spoločen−
stvo včiel. Včielky učia trpezlivosti a sú príkladom nezištnosti. Keď jedna
objaví pastvu, nenechá si to pre seba. Doslova odtancuje a ostatné privedie
k potrave. Nepoznajú chamtivosť, iba prácu a službu pre spoločenstvo. Svo−
jim správaním by v mnohom mohli ľuďom slúžiť príkladom.“
Keď som počula rozprávať Jozefa a Vladimíra o včeličkách, uvedomila
som si ako všetko so všetkým súvisí. Nikto sa ich nepýta, ako sa cítia. Či
sú unavení, či majú starosti, či sú zdraví. Včelárstvo si nárokuje prítom−
nosť človeka práve vtedy, keď treba. Ani na počasie sa nepýta. Vyžaduje
si obrovskú dávku práce, odborných znalostí a veľkú obetavosť.
Včelárstvo je krásna záľuba. Dokážu ju vykonávať len ľudia zanietení.
Do tejto práce vkladajú kus svojho srdca a života.
Miluša Dobriková

Najlepší guláš je od Janka
Ešte na stretnutí Viesok pozval Milan Ježovica z Ipeľského Sokolca
svojho kamaráta Janka Kročitého na súťaž vo varení gulášu do ich obce.
Keďže Janko má rád nové výzvy, rád ju prijal. Zároveň mal možnosť
spoznať tamojší kraj – obec na hranici s Maďarskom, v krásnom tichom
prostredí pri Ipli, kde vo väčšine žije maďarská menšina.
Bola to vynikajúca akcia, súťažiacich sa zaregistrovalo 20 družstiev.
A varili sa guláše rôzneho druhu – z diviny, z paprčiek, s fazuľou, s
fazuľou a hlávkovou kapustou i klasické guláše – bravčový, hovädzí...
Našu partiu privítali domáci veľ−
mi vrelo ako „slovenskú menšinu v
maďarskej obci“. Samozrejme, že
toto privítanie bolo vopred dohodnu−
té a žiadne skryté záludnosti v tom
nehľadajte. Porotu tvorili odborníci
z reštaurácii z blízkeho okolia, k sú−
ťažiacim sa nedostala, teda nevede−
la, kto súťaží, kto aký guláš varí. A
Janko si svoje tajomstvo udržiaval
pod pokrievkou, nikomu svoje tajné
špécie neprezradil. Tajomstvo jeho
kumštu neprezradila ani manželka
Janka (pravdepodobne ani sama ne−
vedela, čo si so sebou priniesol, čo
zabudol doma...). Občas si konkuren−
tov „udobril“ tekutým jabĺčkom, čo
určite nemalo vplyv na výsledok sú−
ťaže.
V podvečer sme s napätím oča−
kávali verdikt poroty. Ten bol pre nás prekvapením, musím povedať, že
príjemným, pretože v konkurencii „maďarských“ gulášov vyhral jednoznačne
ten Jankov. Na poličku v garáži mu pribudla ďalšia cena. Tento rok sa mu
darí! Blahoželáme! Milan s Jarkou obsadili takisto pekné 4.miesto, čo robí
veľkú česť slovenským kuchárom.
Viera Jánošíková
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Ako si žijeme v Zariadení opatrovateľskej služby
Tak ako pestrofarebná malebnosť jesene patrí k životu prírody, tak
aj farebnosť života človeka vo farbách múdrosti, skúsenosti, spokojnosti
a životného bohatstva by mala patriť k jeseni života každého z nás.
Ak je človek vyrovnaný so svojou minulosťou a prehodnotil si svoje
životné priority, môže veriť, že obdobie jeho staroby môže byť plnohod−
notné, pokojné, harmonické a radostné. Hovorí sa, že každý vek má
svoje čaro a každý šedivý vlas svoju hodnotu. Treba len objaviť chariz−
mu staroby ako možnosť obohatenia života.

Súčasnosť je ale poznačená tým, že mnohí seniori majú strach zo
staroby, osamelosti spojenej so stratou sociálnych kontaktov, z chorôb a
závislosti vo väčšej či menšej miere od pomoci druhých. Je to realita, s
ktorou sa senior stretne a potrebuje ju riešiť.
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), ktorého zriaďovateľom je
obec Kočovce, poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno
poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu.
V ZOS sa poskytujú služby:
− pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
− sociálne poradenstvo,
− sociálna rehabilitácia,
− ubytovanie,
− stravovanie,
− upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
− úschova cenných vecí,
− záujmová činnosť,
− ergoterapia.
V prípade požiadavky občana na poskytovanie terénnej opatrovateľ−
skej služby (v domácnosti) alebo umiestnenie do ZOS najprv požiada
občan o posúdenie, či spĺňa kritéria odkázanosti na pomoc inej osoby.
Všetky potrebné tlačiva sú Vám k dispozícii priamo v ZOS alebo na
webovej stránke obce v časti „zariadenie opatrovateľskej služby“. V rámci
sociálneho poradenstva som Vám pri vyplňovaní formulárov k dispozí−
cii. V prípade aktuálneho záujmu o poskytovanie sociálnej služby sa
kontaktujte osobne priamo v zariadení denne počas pracovných dní od
08.00 hod. do 15.00 hod.
Prijímateľom sociálnych služieb v ZOS sa snažíme poskytnúť služby
zamerané na podporu ich sebestačnosti, napĺňať ich individuálne potre−
by, dať možnosť realizácie a vytvárať dôstojné prostredie rešpektujúce
jedinečnosť každého človeka.
Podrobnejšie o poskytovaných službách v našom zariadení:
Sociálne poradenstvo – odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej
osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. V ZOS sa poskytuje základné
sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzic−

kej osoby, návrh postupu a poskytnutie základných informácií o mož−
nostiach problému. Sociálne poradenstvo poskytujeme klientom v za−
riadení, ako aj potenciálnym záujemcom.
Sociálna rehabilitácia – odborná činnosť zameraná na podporu sa−
mostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby a nácvik zruč−
nosti.
Ubytovanie – je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. Súčasťou vyba−
venia môžu byť aj vlastné spotrebiče ako TV prijímač, rádio, či počítač.
Stravovanie – poskytuje sa denne jedno teplé jedlo, kde je možnosť
výberu z troch druhov jedál.
Záujmová činnosť – možnosť kultúrneho vyžitia a rozvíjania záujmo−
vých činností v spolupráci s personálom zariadenia.
Ergoterapia – možnosť pracovnej činnosti, prispôsobená zdravot−
ným možnostiam klienta.
Naším cieľom je, aby klienti v zariadení prežívali jeseň života plno−
hodnotne a dôstojne. Pohyb nie je iba výsadou mladých ľudí. Ostať ak−
tívny aj vo vyššom veku sa oplatí. Tejto zásady sa držia aj seniori v
našom zariadení a preto poobedné prechádzky patria k ich obľúbeným.
Blízko zariadenia máme spoločenský dom, ktorý využívame aj na náv−
števu knižnice a napr. hranie stolného tenisu.
S príchodom jari sme si v areáli zariadenia zriadili kvetinovú aj úžit−
kovú záhradku a teraz sa tešíme z úrody. Pri príležitosti veľkonočných
sviatkov veľmi obľúbenou činnosťou bolo pečenie a zdobenie sladkého
drobného pečiva. Veľkým prínosom pre naše zariadenie je nový a
priestranný altánok, ktorý pribudol do areálu zariadenia začiatkom tohto
leta vďaka vedeniu obce. Pre klientov je to úžasné miesto na relax, na
oddych v horúcich letných dňoch, ale aj na poobedné posedenie pri káve
a pri spoločných rozhovoroch. K altánku pribudla aj po domácky vyro−
bená „piecka“, ktorú zhotovil náš klient (p. Nešťák) a ak je chuť a čas,
opekajú naši klienti špekáčiky, slaninku a s dobrou náladou trávia voľ−
ný čas. Leto sme zahájili slávnostným varením gulášu, kde v príjemnej

atmosfére klienti spolu so zamestnancami strávili krásne popoludnie.
Veľmi obľúbené v našom zariadení sú spoločenské hry. Zručnejší klien−
ti zhotovujú „servítkovú“ techniku, o ktorú je tiež veľký záujem a ňou
sme si skrášlili spoločenskú miestnosť. S takými aktivitami a sociálny−
mi službami sa stretnete v našom zariadení.
Ako v každom zariadení, tak aj v tom našom sa vyskytujú aj nedo−
statky a problémy, ktoré sa snažíme v spolupráci so zriaďovateľom a
zamestnancami obecného úradu priebežne odstraňovať a riešiť.
Staroba môže byť skutočným vinobraním len vtedy, keď sa o jeho
kvalitu jedinec i spoločnosť, všetci dohromady postaráme.
Mgr. Beáta Pekyová, Vedúca ZOS
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Srdcom poľovník
Mesiac jún si už tradične pripomíname ako mesiac poľovníctva a
ochrany prírody, ktorý symbolizuje neustále sa opakujúci zrod nového
potomstva živočíchov, obnoviteľného zdroja našej prírody.
Celoročná starostlivosť členov Slovenského poľovníckeho zväzu je za−
meraná na budovanie a údržbu poľovníckych zariadení, prikrmovanie a
pozorovanie zveri, na výsadbu stromčekov a kríkov, ktoré poskytujú
úkryt a obživu zveri.
Vďaka namáhavej, ale o to záslužnejšej práci poľnohospodárov a po−
ľovníkov, ktorí pripravujú zásoby plodín pre zimné prikrmovanie, sa
zverené prírodné zdroje starostlivo opatrujú a zveľaďujú. Odborná čin−
nosť, ktorá sa prevádza v prírode je vo veľmi úzkom vzťahu k voľne
žijúcim živočíchom.
Júnové aktivity zväzu sú preto zamerané aj na príjemnejšie stránky
poľovníckeho chlebíčka. Uznanie za celoročnú obetavú prácu a udelenie
vyznamenania jednotlivcom znamená veľkú česť.
Bronzovú me−
dailu Slovenské−
ho poľovníckeho
zväzu, za vý−
znamné zásluhy
o rozvoj poľovníc−
tva na Slovensku
v tomto roku, na
konferencii v
Kálnici, udelili aj
kočovskému ro−
dákovi Ľubošovi
Gajdošíkovi.
Ľuboš sa po−
ľovníckej činnos−
ti venuje od roku
1988. Členom
zväzu je už teda
26 rokov a hovo−
rí: „Za ten čas sa
človek zžije s prí−
rodou a zvierata−
mi. Porozumie
jej a začne si ju
vážiť. Každoden−
ne by si všetci
mali pripomenúť
nevyhnutnosť a
potrebu ochraňo−
vať prírodu a
zveľaďovať život−
né prostredie. V prírode som sa naučil aj to, že násilie plodí násilie. Keď
ľudia uctievajú zákony prírody a živé tvory v nej, môžu navzájom spolu−
nažívať bez obáv. Musíme si uvedomiť, že keď urobíme prvý krok do
lesa vstupujeme do prostredia kde sú zvieratá doma a my sme iba náv−
števníci. Je dôležité tento fakt rešpektovať.“
Ľuboš je srdcom poľovník a ochranár. Počas poľovnej sezóny usmer−
ňuje poľovníkov a sleduje chod v zvernici. Keď sa ocitne v lese uctieva
všetko živé v ňom a všimne si každú pohodenú plastovú fľašu a igelito−
vé obaly, ktoré zver k životu nepotrebuje. „Jednoducho to tam nepatrí.
Správajme sa teda ako ľudia mysliaci.“ Spoznáva zverinu po pachu a
snaží sa nenarušovať ich zvyky. Rozoznáva zvuky, ktoré zver vydá zo
seba a dodáva: „ Volajúce na párenie sú vždy tie povzbudivé. Samci
nadbiehajú samičkám a je to prísľub novej generácie zvierat v lese. Ozý−
vajú sa aj také hašterivé, ktoré naznačujú že zvieratá si medzi sebou
vytvárajú rodovú hierarchiu. No občas začuť aj bolestné stonania zra−
nených. Vtedy ich musíme vyhľadať a pomáhať, aby netrpeli. Zranené
zviera v lese nemá možnosť na prežitie. Je to prírodná selekcia.“
Slovenský poľovnícky zväz sa venuje aj poľovnícko – športovým akti−
vitám. Pred štyrmi rokmi Ľuboš začal pôsobiť aj ako správca strelnice v
Kočovciach. Stará sa o strelecký športový areál a k tomu sa vyjadril
nasledovne: „Je to moja mimopracovná náplň. Značnú časť svojho voľ−
ného času venujem streleckému športu. Sám si rád zastrieľam niektorú
z disciplín, ktoré strelnica ponúka. Pobyt v prírode a na strelnici je pre
mňa relax po práci. Stretávam sa tu s ľuďmi, ktorí uznávajú rovnaké
hodnoty ako ja a majú rovnaký vzťah k prírode. Kamarátime sa a trávi−
me príjemné chvíle pri rozhovoroch. Chodia sem poľovníci zo širšieho
okolia a to, že sa sem vracajú ma ubezpečuje, že venovať sa tomuto
športu má zmysel. Strelnica má veľmi dobré hodnotenie a úroveň. Spĺ−
ňa olympijské parametre. Snáď aj z tohto dôvodu sem pravidelne chodia
trénovať slovenské športové reprezentantky ako sú Zuzka Štefečková a

Danka Barteková. Rád si zaspomínam aj na zážitky s legendou hokejo−
vého športu Paľom Demitrom. Bol vášnivý športový strelec a často trá−
vil voľné chvíle v príjemnom prostredí strelnice. Pohľad na tunajšie hory

z tohto miesta je neopakovateľný.“ Ľubošove úsmevné historky zo živo−
ta, elán a plné nasadenie pri práci snáď netreba ani vyzdvihovať. Svo−
jim veselím prejavom sa zapíše do vedomia každého, kto má príležitosť
s ním stráviť aspoň chvíľu času. Je ako bezodná studnica príbehov, kto−
ré si prináša zo svojich potuliek za objavovaním prírodných krás hôr po
celom Slovensku a zo zahraničia.
Keďže v slovách netreba hľadať iba slová, ale aj zmysel, všetci by
sme si mali uvedomiť aké dôležité je vytvárať k prírode kladný vzťah.
Hovorí sa a jednotlivci prízvukujú: „Prírodu sme nezdedili, ale požičali
sme si ju od svojich detí.“
Po každom čine sa treba zamyslieť, či to, čo sme spravili je zmyslupl−
né a či je to správna cesta.
Miluša Dobriková

Svätý Ambróz – patrón včelárov
Keď som oslavoval životné jubileum (60 rokov života), prišli mi v
auguste do kočovského kaštieľa zablahoželať pozvaní hostia − moji
priatelia, zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ, starostovia z
okolitých obcí. Som rád, že som mohol tieto chvíle stráviť práve v ich
spoločnosti. Jedným z vecných darov od priateľov bola drevená socha
sv. Ambróza – patróna včelárov. Nesmierne si ju vážim a preto vyu−
žívam túto príležitosť poďakovať všetkým, ktorí vedia, čo včelári v
našom regióne pre nás všetkých robia. Svätý Ambróz stojí teraz u
nás na dvore a drží ochrannú ruku nad nami všetkými, nielen nad
včelármi. Ďakujem.
Ing. Ján Tupý, starosta obce
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„Vtedy na Západe“ po roku opäť v Kočovciach
Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa v areáli kočovského parku
koncom júna konal už VII. ročník petangového festivalu „Vtedy na zápa−
de“, ktorý už tradične organizuje pezinský petangový klub „PRÁSK“. Už
štvrtý rok sa stretávajú petangisti z celého Slovenska v Kočovciach, zaví−
tajú sem aj Bielorusi, Poliaci, Ukrajinci, Česi, ... . Stretávajú sa v Kočov−
ciach podľa vyjadrenia organizátorov nie pre to, že by nemali kde inde na
Slovensku, ale preto, že sú tu v parku ideálne podmienky na petang –
prostredie, terén pre vytvorenie ihrísk, ubytovanie, všeobecné zázemie,
ale hlavne preto, že v Kočovciach je na turnaji vždy príjemná atmosféra a
ochota zo strany prevádzkovateľa kaštieľa a vedenia našej obce.

FUTBAL − KOČOVCE FC 1959
Mužstvo dospelých začalo prípravu na ďalší súťažný ročník 2014/2015
po skončení jarnej časti a po krátkej prestávke hneď v júli. Pod vedením
trénera Jaroslava Sevalda ml. sa v horúcom mesiaci hrali aj prípravné
zápasy.
Kočovce FC 1959 − Selec
8:0
Kočovce FC 1959 − Ratnovce
2:6
TJ Kálnica − Kočovce FC 1959
2:2
Mužstvo dorastu začalo prípravu pod vedením trénera Vladimíra Mo−
ravčíka a odohralo dva prípravné zápasy.
Bzince p/Javorinou − Kočovce FC 1959
1:2
Lúka − Kočovce FC1959
1:6
POZVÁNKA NA ĎALŠIE ZÁPASY:
7. liga “Juh”− Dospelí jesenná časť 2014/2015

Tento rok bol výnimočný pribúdajúcou účasťou našich domácich –
myslím, pribúdajúcich súťažiacich kočovčanov, ktorí vzorne reprezen−
tovali nás všetkých. Máme zlatého medailistu Mariána Dureca, ktorý
nás prekvapil svojím majstrovským umením v novovznikajúcej odnoži
petangu – „žufopentang“. Ďalšími sú Janko Kročitý st. a Janko Mar−
kech, ktorí v dvojiciach v skupine „B“ získali zlatú medailu. Tu bolo
vidieť, že trénovať sa oplatí. Ďalšími reprezentantmi Kočoviec boli okrem
mňa „kastelán“ kočovského kaštieľa a môj syn Janko. Vďaka našim
petangistom a ich dosiahnutým výsledkom na tomto turnaji boli opäť
pozitívne zviditeľnené Kočovce a vedia o nás petangisti v Bratislave,
nezabudnú na nás v Žiline, Martine, Pezinku, Modre, ... ani Ukrajine.
Ing. Ján Tupý, starosta obce
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1.
3.8.2014
4:1
2. 10.8.2014
9:2
3. 16.8.2014
1:1
4. 24.8.2014
7:0
5. 31.8.2014 17.00 hod
6.
7.9.2014 16.00 hod
7. 14.9.2014 16.00 hod
8. 21.9.2014 15.30 hod
9. 28.9.2014 15.30 hod
10. 5.10.2014 14.30 hod
11. 12.10.2014 14.30 hod
12. 19.10.2014 14.00 hod
13. 26.10.2014 14.00 hod
14. 2.11.2014 13.30 hod
15. 9.11.2014 13.30 hod

FK Turá Lúka − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − MŠK Lúka
MFK Stará Turá B − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − TJ Hrašné
PŠK Bzince p/Javorinou − Kočovce FC 1959
OFK Vrbovce − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − TJ Zavažan Kálnica
TJ Brestovec − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − TJ Polianka
TJ Potvorice − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − TJ Krajné
OFK Tr. Bohuslavice − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − SFK Nová Ves n/V
TJ Považany − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − TJ Hrádok

6. liga “Juh”− Dorast jesenná časť 2014/2015
1. 17.8.2014
3:2
2. 24.8.2014
0:1
3. 31.8.2014 14.30 hod
6.
7.9.2014 13.30 hod
7. 14.9.2014 13.00 hod
8. 21.9.2014
9. 28.9.2014 12.30 hod
10. 5.10.2014 12.00 hod
11. 12.10.2014 11.30 hod
12. 19.10.2014 11.00 hod
13. 26.10.2014 11.00 hod

ZDD Hrašné−Brestovec− Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959− TJ Krajné
ZDD Brezová p/B−Polianka − Kočovce FC 1959
OFK Čachtice− Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959− OŠK Podolie
voľno − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − FK Turá Lúka
ZDD Horná Streda−Lúka − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − PŠK Bzince p/Javorinou
TJ Považany − Kočovce FC 1959
Kočovce FC 1959 − TJ Zavažan Kálnica
Peter Gajdošík

