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Výročie oslobodenia obce
Tento rok si pripomíname 70. rokov od ukončenia druhej svetovej vojny,
najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva. Vojna, ktorá trvala 6 ro−
kov priniesla obrovské utrpenie ľudí. Vyvraždené boli celé rodiny, dediny,
zničené mestá, kultúrne pamiatky.
Pri tejto príležitosti sme si položením vencov na pamätnom mieste pri Troj−
kríži v Rakoľuboch uctili pamiatku tých, ktorí bojovali proti vojnovým zver−
stvám, tyranii a položili svoj život za slobodu. Našu obec oslobodzovali ru−
munskí vojaci a mnohí tu našli svoju smrť.
Kladenia vencov sa zúčastnili predstavitelia našej obce, Mesta Nové Mesto
nad Váhom, Zväzu protifašistických bojovníkov, čestní hostia a občania obce.
Z príhovoru starostu obce RNDr. Jozefa Ševcecha vyberáme:
„Postojme na chvíľu a dajme sa osloviť posolstvom mieru. V duchu
tejto myšlienky Vás všetkých srdečne vítam na pietnom mieste v Rakoľu−
boch. Je to miesto, ktoré pripomína, miesto, ktoré symbolizuje, ale hlavne
miesto, ktoré nám káže nezabudnúť na tých, ktorým vďačíme za slobodu,
za nádej, za tento deň.
Na ich počesť tu stojí pamätník. Tri kríže. Symbol histórie. Symbol Ra−
koľúb, múzeum kúska našej histórie. Takto si ich zachovajme!“
Na záver starosta obce dodal:
„Zároveň mi dovoľte, aby som túto príležitosť využil a poďakoval sa
miestnym obyvateľom za príkladnú starostlivosť a toto pietne miesto, čo
určite svedčí o tom, že si ľudia vážia históriu a hlavne tých, ktorým vďačí−
me za slobodu.“
Citované z príhovoru starostu obce
Viera Jánošíková

Vážení občania!
V Informátore č. 1/2015 som v úvodnom článku
sľúbil, že v nasledujúcich budem vecný a konkrét−
ny, čo chcem dodržať.
Určite v našej obci rezonuje udalosť, ktorá súvisí s
mojou osobou a nechcem sa zbaviť žiadnej zodpo−
vednosti za svoje konanie. Že veľa vecí bolo vypro−
vokovaných, že boli podniknuté účelové kroky sme−
rujúce voči mojej osobe viem z mnohých pravdivých
zdrojov. Už po nástupe do funkcie starostu som zažil
osočovanie, šírenie lží, neprávd a invektív na mňa a
moju rodinu, čo som v takejto miere nepredpokladal.
Určite každý rozumný a chápajúci vie pochopiť, aké
sú to psychické tlaky na každú osobu. Na tento účel
bola a je využívaná e−mailová „hotline“, ale ako ste
mnohí zistili, aj osobná forma doručenia listov do
vašich schránok. Každý má právo na názor, ale mal
by byť argumentačne a faktami podložený.
Takto nepravdivo kritizovať po niekoľkých týž−
dňoch vo funkcii sa mi javí prinajmenej neobjektív−
ne a urážajúce. Krátka poznámka – čo má s tým
spoločné p. Ing. J. Šimlovič? Pretože bol kritický,
ale pravdivý voči určitým stavom v obci z minulosti?
Tiež to o niečom svedčí.
Ale ja sa neznížim k tomu, aby som podobným
spôsobom reagoval na autorov (autora) týchto úto−
kov. Zrejme je to účelové a môže to písať len ten,
ktorý tým niečo sleduje. Určite nič pozitívne. Odpo−
veď nechám na každého z vás. Myslím, že bude
rozumnejšie, ak svoju energiu a schopnosti nasme−
rujem k tvorivej práci v prospech našej obce, ako
som sľúbil. Začnem tým, že vám v nasledujúcich
riadkoch poskytnem krátky, pravdivý prehľad o sta−
ve určitých investičných aktivít v obci.
V Kočovciach sa už realizuje stavba „Kočovce −
rozšírenie kanalizácie DN 300 ČS – lokalita pri šta−
dióne“, ktorej projektová dokumentácia bola vypra−
covaná v roku 2010. Dodávateľom stavby je firma
VIA − kom, s.r.o.. Náklady na jej realizáciu sú v zmlu−
ve dohodnuté na 60 000,00 EUR. Projekt na stavbu,
„Základná škola s materskou školou Kočovce, rekon−
štrukcia a modernizácia“ vypracovaný 01/2010 je pri−
pravený s tým, že očakávame predloženie výzvy
ohľadne nenávratného finančného príspevku na stav−
bu, o ktorý podľa stanovených podmienok požiada−
me. Práve v čase písania týchto riadkov podnikáme
konkrétne kroky, smerujúce k predloženej výzve.
Projekt na stavbu „Chodník od pošty k základnej
škole“ bol síce vypracovaný a obec požiadala aj o
vydanie územného rozhodnutia, avšak vzhľadom na
množstvo nedoložených vyjadrení a dokladov bý−
valým vedením bolo územné konanie zastavené,
čo znamená, že sme úplne na začiatku.
V Beckovskej Vieske bola riešená rekonštrukcia
miestnej komunikácie v časti „Barina“ v štádiu sta−
vebného povolenia. Bohužiaľ, na základe adminis−
tratívnej chyby minulého vedenia je potrebné celý
povoľovací proces zopakovať. Chyba bola v tom, že
bol v minulosti nesprávne stanovený stavebný úrad.
Zároveň bolo potrebné dať geodeticky nanovo za−
merať nový skutkový stav, vzhľadom na to, že od roku
2006 stavby nových rodinných domov neakceptovali
existujúcu projektovú dokumentáciu stavby predmet−
nej komunikácie z hľadiska ich umiestnenia. V sú−
časnosti sme v štádiu vydaného právoplatného územ−
ného rozhodnutia a začína sa proces vybavovania
stavebného povolenia.
(pokračovanie na str. 2)
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Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam chcem informovať, že te−
rajšie vedenie obce, keďže stav v tejto lokalite je havarijný, sa roz−
hodlo pre riešenie dočasnej úpravy komunikácie pri Barine a cesty
v časti od hlavnej cesty II/515 smerom k cintorínu v Rakoľuboch. V
súčasnosti sa uskutočňuje verejné obstarávanie na dodávateľa tej−
to investície a predpoklad realizácie rekonštrukčných prác je stano−
vený na druhú polovicu augusta.
Pripomínam, že vetvu kanalizácie v lokalite „Barina“ minulé ve−
denie obce neskolaudovalo, a je potrebné tento proces absolvovať.
Taktiež nie je skolaudovaný chodník v časti Štvrte – Beckovská
Vieska.
Na premostenie Kálnického potoka v časti Štvrte obec v minu−
losti preinvestovala už cca 15 000 EUR. Reálny stav vidí každý z
nás. Po konzultácii s projektantom v oblasti stavieb takéhoto typu je
potrebné vypracovať projekt, ktorý stanoví ďalší postup a potrebu

ďalších finančných prostriedkov, ktoré predstavujú odhadom cca 15
000 EUR. Nie je to príliš drahá stavba? Kde je hospodárnosť? Kde
je verejné obstarávanie?
V roku 2013 bol vypracovaný projekt stavby „Cesta k cintorínu v
Rakoľuboch“, pričom nemám žiadne informácie o tom, že by boli
podniknuté nejaké kroky potrebné k vybaveniu potrebných povole−
ní. Zároveň uvádzam, že nie je skolaudovaná vetva kanalizácie v
tejto lokalite.
Takýto je reálny stav „pripravených“ investičných aktivít v našej
obci, resp. v akom stave pripravenosti, či rozpracovanosti nové ve−
denie obce tieto aktivity prevzalo. Pokladal som si za povinnosť,
vážení občania, poskytnúť vám relevantné informácie o reálnom
stave na začiatku volebného obdobia. O ďalších krokoch vás bude−
me včas informovať.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
30.3.2015
Uznesenie č. 21/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený
program III. zasadnutia OZ bez pripomienok.
Uznesenie č. 22/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z II. zasadnu−
tia v roku 2015, jej pripomienky k dotáciám poskytnutým obecným
zastupiteľstvom na rok 2015 z rozpočtu obce a konštatuje, že uzne−
senia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú splnené alebo
v plnení. V plnení a sledovaní sú uznesenia OZ č. 78/2014, 79/
2014, 81/2014, 82/2014, 95/2014, 96/2014 a 15/2015.
Uznesenie č. 23/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie staveb−
ný zámer pána Jána Trgu postaviť na par. č. 138 v k. ú. Kočovce
dva rodinné domy.
Predsedu stavebnej komisie poveruje spolu s jej členmi a za
účasti žiadateľa vykonaním obhliadky predmetného pozemku, po−
súdenia daného stavu a o výsledku bude informovať starostu obce.
Uznesenie č. 24/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu finančného
rozpočtu č. 01/2015 Obce Kočovce tak, ako bola predložená na schvá−
lenie. Zmena finančného rozpočtu č. 01/2015 tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 25/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie inventarizáciu majetku
a záväzkov Obce Kočovce k 31.12.2014.
Uznesenie č. 26/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odboru
výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územ−
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne−
skorších predpisov, číslo OU−TN−OVBP1−2015/002521−008/EG, zo dňa
16.2.2015, ktorým odporúča schválenie ZaD č.7 ÚPN−O Kočovce.
B/ Schvaľuje v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu obce
Kočovce.
ZaD č.7 ÚPN−O Kočovce:
• vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110, 921 01
Piešťany, v zastúpení Ing. arch. Annou Perneckou, autorizovaným
architektom (AA 2011),
• obstaranie zabezpečila Obec Kočovce prostredníctvom Ing. arch.
Marianny Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP
a ÚPD,

• sú majetkom Obce Kočovce,
• sú súčasťou Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN−SÚ) Ko−
čovce, schváleného 12.4.1995 uznesením č.27/1995 – OZ, aktuali−
zovaného a digitalizovaného v plnom rozsahu ZaD č. 5 ÚPN−O
Kočovce, schválenými dňa 14.2.2005, uznesením č. 4/2005, ich
záväzná časť bola vyhlásená VZN č. XVII/2005 – OZ, ktoré nadobu−
dlo právoplatnosť 1.3.2005,
• v určenom rozsahu sú záväzným alebo smerným podkladom
na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej doku−
mentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumen−
tácie stavieb.
Územnoplánovacia informácia:
Obec umiestni schválenú dokumentáciu ZaD č. 7 ÚPN−O Kočov−
ce na internetovú stránku obce, čím sa umožní dostupnosť doku−
mentácie všetkým záujemcom o územnoplánovacie informácie.
C/ Uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení obce číslo 01/
2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 7 ÚPN−O Kočovce.
D/ Ukladá:
• oboznámiť s týmto uznesením a s VZN číslo 01/2015 občanov
obce spôsobom obvyklým v zmysle §27 ods.4 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov,
• uložiť ZaD č. 7 ÚPN−O Kočovce v zmysle §28 ods. 3 v komplet−
nom rozsahu na Obecnom úrade Obce Kočovce, na Spoločnom
úrade samosprávy v Novom Meste nad Váhom a na Okresnom
úrade Trenčín, Odbore výstavby a bytovej politiky.
Uznesenie č. 27/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predaj pozemku
registra „C“ KN par. č. 128/8, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 61 m2, nachádzajúceho sa v obci Kočovce, ka−
tastrálne územie Kočovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 680,
vedeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrál−
nym odborom pre katastrálne územie Kočovce. Kupujúcimi sú Věra
a Jiří Touseckí, bytom 916 31 Kočovce 283, predávajúcim je Obec
Kočovce so sídlom 916 31 Kočovce 280. Pozemok bol oddelený
geometrickým plánom č. 43580718−S−Gp.F−195/2013 vyhotoveným
dňa 27.5.2013 firmou GEOSTA, Ing. Rastislavom Petkaničom, auto−
rizačne overeným dňa 27.5.2013 Ing. Rastislavom Petkaničom a
úradne overeným dňa 7. júna 2013 pod číslom 300/2013 Správou
katastra Nové Mesto nad Váhom.
Výška kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku
č. 165/2014 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Evou Seifertovou
dňa 16.10.2014 na sumu výške 1.260 eur (slovom jedentisíc dvesto
šesťdesiat euro). Stanovená kúpna cena za prevod pozemku bude
predávajúcemu zaplatená v zmysle ustanovení kúpnej zmluvy.
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Uznesenie č. 28/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
hlavnej kontrolórky obce č. 3.1.2015 o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Uznesenie č. 29/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
hlavnej kontrolórky obce č. 1.1.2015 o výsledku kontroly „Následná
kontrola poskytnutia a zúčtovania dotácií, ktoré boli poskytnuté z
rozpočtu obce v roku 2014“.
Uznesenie č. 30/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie:
A/ Protokol o výsledku kontroly č. 2.1.2015−1 „Následná kontrola
použitia dotácie subjektov Kočovce FC 1959 poskytnutej v roku
2014“ a č. 2.1.2015−2 „Následná kontrola použitia dotácie subjek−
tom Farský úrad Nová Ves nad Váhom poskytnutej v roku 2014“.
B/ Opatrenia hlavnej kontrolórky obce:
1. Opätovne žiadam po schválení a upovedomení o schválení
dotácie zaslať na OcÚ rozpočtovanie schválenej sumy pre prísluš−
ný kalendárny rok. Toto opatrenie nebolo dodržané už zo správy
predchádzajúcich rokov a preto navrhujem zapísať opatrenie na
odstránenie tohto nedostatku v zápisnici z tohto zasadnutia. Ter−
mín: vždy po oznámení schválenia dotácie, t. j. najneskôr k 1.2.
bežného roka.
2. Predkladať pri zúčtovaní čerpanie schváleného rozpočtu spô−
sobom:
• porovnanie návrhu schváleného rozpočtu v schválenej sume
OZ a skutočné čerpanie financií po položkách podľa predloženého
návrhu, ktorý predložili pri žiadosti o dotáciu. Termín: vždy v termíne
pri zúčtovaní dotácie.
3. Doporučujem starostlivejšie posudzovať a kontrolovať žiados−
ti, aby sa neopakovalo, že žiadosť nebude spĺňať náležitosti podľa
platného VZN a uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie. Termín:
ihneď a trvale pri evidencii žiadosti.
Uznesenie č. 31/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť pani Mi−
riamy Holotovej o opakované uzavretie zmluvy o nájme 3−izbového
bytu č. 15 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý
na dobu určitú, t. j. od 1.6.2015 do 31.5.2018. Starostovi odporúča
podpísať nájomnú zmluvu.
Uznesenie č. 32/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje a dopĺňa pre
volebné obdobie 2014 – 2018 pána Jozefa Slobodu ako člena
ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve.
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Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
25.5.2015
Uznesenie č. 33/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený
program IV. neplánovaného zasadnutia OZ bez pripomienok.
Uznesenie č. 34/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z III. zasadnu−
tia v roku 2015 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajú−
cich zasadnutiach OZ sú splnené alebo v plnení. V plnení a sledo−
vaní sú uznesenia OZ č. 78/2014, 79/2014, 81/2014, 82/2014, 95/
2014, 96/2014.
Uznesenie č. 35/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve o pre−
vádzkovaní a nájme obecného vodovodu a prevádzkovaní verej−
nej kanalizácie so spoločnosťou OVKS SOCHOŇ s.r.o. so zmenou
doby trvania zmluvy od 01.01.2015 – 27.05.2015.
Uznesenie č. 36/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje novú Zmluvu o prevádzkovaní
verejnej kanalizácie a nájme obecného vodovou s dobou trvania
od 28.05.2015 – 31.12.2015.
Uznesenie č. 37/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu priemernej me−
sačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014
vo výške 858,00 eur. V súvislosti s tým sa plat starostu Obce Ko−
čovce mení na 2.379 eur s platnosťou od 1.1.2015.
Uznesenie č. 38/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spol. GAZ Klub
Slovakia o.z. a rozhodlo odložiť schválenie žiadosti o predĺženie
nájmu na nasledujúce zasadnutie OZ po zistení skutočného aktuál−
neho stavu prenajímaného nebytového priestoru.
Uznesenie č. 39/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 596/2003 Z.z.
a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., členov rady
školy zriaďovateľom (Obcou Kočovce) nasledovne: Ing. Monika
Kopúnová, Andrea Vojtechová, Miroslav Krajčech a Mgr. Radovan
Hradílek.
Uznesenie č. 40/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenajímanie SD v Kočovciach
na predajné akcie podnikateľom za navrhnutú cenu za jednodňový
prenájom v letných mesiacoch 50 eur a v zimných mesiacoch 60 eur.
Zapísala: Katarína Blažejová

„BARIÉRA“ V RAKOĽUBOCH
V listoch, ktoré sa objavili v schránkach mnohých obča−
nov, bola okrem iného uvádzaná informácia ohľadne stavby
„Bariéra“ v Rakoľuboch, súvisiaca s výstavbou „VILLA PARK
– RAKOĽUBY“. V nasledujúcich riadkoch, vážení občania,
podávam vysvetlenie v tejto veci.
V rámci územného konania sa k predmetnej stavbe nového
stavebného obvodu vyjadrujú aj príslušné dotknuté orgány štát−
nej správy. K nim patrí aj Regionálny úrad verejného zdravot−
níctva (RÚVZ) v Trenčíne. V záväznom stanovisku tento or−
gán stanovil požiadavku vypracovať protihlukovú bariéru v
zmysle vypracovanej akustickej štúdie spol. EnA CONSULT
Topoľčany z decembra 2014. Kritéria stanovujúce jej technic−
kú realizáciu sú predmetom tejto štúdie.
Obec Kočovce a iniciatíva občanov, využívajúca zákon č.
85/1997 Z. z. o petičnom práve pripomienkovala tento povoľu−
júci proces s požiadavkou vybudovania protihlukovej bariéry
nie v podobe súvislého betónového valu, ale vzrastlého sú−

vislého zeleného pásu. V súčasnosti, vzhľadom na tieto pri−
pomienky je celý proces v odvolacom konaní na Okresnom
úrade, odbor opravných prostriedkov, ktorý rozhodne vo veci.
Čo je potrebné vysvetliť?
V procese územného konania má orgán štátnej správy po−
stavenie dotknutého orgánu. Regionálny úrad verejného zdra−
votníctva je v tomto prípade jedným z nich a jeho stanovisko
má pre povoľujúci orgán, teda Obec Kočovce ako príslušný
stavebný úrad záväzný charakter. V prípade nezapracovania
tohto stanoviska do územného rozhodnutia, bude toto rozhod−
nutie postúpené k preskúmaniu na príslušný orgán prokuratú−
ry, resp. pri následnom kolaudačnom konaní nedá RÚVZ sú−
hlasné stanovisko a stavba nebude skolaudovaná. Preto Obec
Kočovce v pozícii stavebného úradu musela toto stanovisko
zapracovať do územného rozhodnutia. O výsledku tohto pro−
cesu vás budeme následne informovať.
starosta obce
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Finančný rozpočet Obce Kočovce na rok 2015
Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že nie všetci máte
možnosť prístupu k internetovej stránke
obce, chceme Vás touto formou obozná−
miť s rozpočtom obce na rok 2015. Roz−
počet na tento rok bol schválený Obec−
ným zastupiteľstvom v Kočovciach v
decembri 2014. Príjmy obce spolu so
základnou školou s materskou školou na
tento rok sú plánované v sume
1.080.259,00eur, výdavky sú plánované
tiež v sume 1.080.259,00eur. Obecné za−
stupiteľstvo má počas roka možnosť ten−
to rozpočet upravovať podľa aktuálnej fi−
nančnej situácie. Pre obec je najvyšším
príjmom počas roka výnos z podielových
daní, ktoré každý mesiac zasiela daňový
úrad. Príjem z podielových daní na tento
rok je naplánovaný vo výške
349.190,00eur. Ďalšou položkou, ktorá
významne ovplyvňuje príjmy obce je prí−
jem z daní z nehnuteľností, ktoré sú na−
plánované vo výške 171.292,71eur. Ďa−
lej sú to príjmy z prenájmu obecného
majetku a z prenájmu bytov. Príjmy zo
štátneho rozpočtu pre prevádzku základ−
nej školy s materskou školou na prene−
sené
kompetencie
vo
výške
350.127,00eura. Ostatné príjmy tvoria prí−
jem za komunálne odpady, dotáciu na so−
ciálne služby, matriku, správne poplatky
a pod. Očakávali sme tiež preplatenie ná−
kladov za financovanie projektu „9 zasta−
vení na Rakovského chodníku“, dotáciu
vo výške 33.809,98eura. Po kontrole re−
alizácie projektu však bolo pre porušenie
predpisov pri výbere dodávateľa prepla−
tených len 14.107,47eura. Príjmy z fi−
nančných operácií v rozpočte tvoria zo−
statky finančných prostriedkov z pred−
chádzajúceho roka.
V oblasti výdavkov je potrebné v pr−
vom rade pokryť prevádzkové výdavky
a to: majetok obce – údržbu a jeho pre−
vádzku. Ďalej je potrebné zabezpečiť pre−
vádzku obecného úradu, materskej
školy, školskej družiny a školskej jedál−
ne. Zabezpečiť zber a odvoz komunál−
neho odpadu, prevádzku verejného
osvetlenia, aby bola zabezpečená bez−
pečnosť občanov a ich majetku, miest−
neho rozhlasu pre informovanosť obča−
nov, údržbu a opravu miestnych komu−
nikácií, vsakovačiek, údržbu verejnej
zelene, domov rozlúčky a cintorínov, kul−
túrnej činnosti v obci a pod. V rámci údrž−
by miestnych komunikácií a chodníkov

bola údržba plánovaná vo výške
8.466,00eur. Pri úprave rozpočtu bola
táto suma zvýšená o 8.000,00eur. Sme
si vedomí, že ešte stále to nie je suma
postačujúca, môžeme však použiť len tie
financie, ktoré máme, ak nechceme za−
ťažiť obec ďalším úverom. Tiež naše dva
domy rozlúčky v potrebujú neodkladnú
údržbu, hlavne Dom rozlúčky v Rakoľu−
boch, ktorý je v havarijnom stave. Potre−
bujeme opraviť strop a vymeniť svietidlá
v klube v Beckovskej Vieske, taktiež
opraviť podlahu. Je potrebné dokončiť
lávku cez potok na Štvrtiach. Práce na
tejto stavbe boli v minulom roku realizo−
vané bez stavebného povolenia a bez vy−
pracovanej projektovej dokumentácie. Na
stavbe bolo doteraz preinvestovaných
15.199,20eura. V rámci investičných vý−

davkov je plánované v tomto roku rozší−
renie kanalizácie v lokalite smerom k ih−
risku v Kočovciach. Na túto investičnú
akciu je plánovaných 68.260,00eur. Ces−
ta na Barine − na jej spevnenie je pláno−
vaných 15.540,00eur. Preinvestovať
viac finančných prostriedkov v tomto
roku nám finančná situácia nedovoľuje.
V rámci finančných operácií sú napláno−
vané výdavky na splácanie úverov vo
výške 65.740,00eur. Obec bude v roku
2015 pokračovať v splácaní úverov a to:
za výstavbu bytov v Kočovciach a dva
úvery použité na kanalizáciu.
Po uskutočnených zmenách v roz−
počte sú plánované príjmy vo výške
1.171.873,29eura a výdavky v rovnakej
výške 1.171.873,29eura.
Ing. Monika Kopúnová
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POĎAKOVANIE UČITEĽOM
Spomienky na školu vždy patria k tým najkrajším a najmilším.
Mená spolužiakov sa niekedy vytratia z pamäti, ale na svojho uči−
teľa, ktorého sme mali v obľube, spomíname najdlhšie. Pamätáme
kuchárky, upratovačky, školníka... S odstupom času na nich radi
spomíname, oživujeme si veselé zážitky počas prestávok, za ško−
lou. Zalovme si trochu vo svojej pamäti, či sme niekedy poďakovali
týmto ľuďom, ktorí boli súčasťou nášho života počas detských liet?
Spomeniete si na meno svojej prvej učiteľky? Ktorého riaditeľa ste
sa najviac báli? Ktorému školníkovi ste pomáhali voziť uhlie do
kotolne, aby ste sa „uliali“ z vyučovania? Ťažké otázky...
Vyučovanie a vychovávanie deti nebolo nikdy jednoduché. Elek−
tronizácia a modernizácia v mnohom túto činnosť pedagógom uľah−
čujú, ale práca s deťmi je v súčasnosti náročná a zodpovedná. A
málo oceňovaná. Preto sme pozvali našich učiteľov zo základnej
školy, s materskej školy a nepedagogických zamestnancov ZŠ s
MŠ v Kočovciach do spoločenského domu, kde sme pre nich pri
príležitosti Dňa učiteľov pripravili malé posedenie.
Po úvodných slovách sa pozvaným hosťom prihovoril starosta
obce RNDr. Jozef Ševcech.

Z príhovoru starostu vyberáme:
„Milí hostia! Iste ste si už položili otázku – prečo som si práve ja
vybral − vybrala toto povolanie. Je námaha i čas adekvátny výsled−
ku? Ale nakoniec prídete k záveru, že vaše povolanie je určitým
poslaním. Každý z vás sa snaží dať zo seba čo najviac. V každom
žiakovi, ktorého učíte, zanechávate svoju stopu. Formujete deti od
maličkých škôlkarov až po deviatakov. Vidíte ich vývoj, ich napre−
dovanie. A pri odovzdávaní vysvedčení deviatakom si uvedomíte,
že práve vaša snaha a možno aj „nervy“ neboli márne, že to všetko
malo zmysel. Neskôr, keď vidíte, ako sa vaše deti uchytili v praktic−
kom živote, hoci tu – na našej základnej škole nepodávali najlep−
šie výsledky, pociťujete akési zadosťučinenie i pýchu na svoju prá−
cu. V ich výsledkoch je aj kus vášho diela. Preto máte svoje povo−
lanie radi – preto ste si ho vybrali.
Pri výchove detí je však dôležitá aj spolupráca rodiny a školy. Aj
keď nemôžete nahradiť všetkým žiakom rodinu, svojim prístupom
sa snažíte smerovať a viesť hádam každé dieťa. No nie všetky rodi−
ny sú prístupné na užšiu spoluprácu, o to sa potom horšie hľadá
správne východisko pri riešení problému.
Spoločnosť kladie na prácu učiteľa vysoké nároky. Vyžaduje si
to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, ktoré vychá−
dza z potreby stále sa vzdelávať. A sústavné vzdelávanie pedagó−
gov je dnes ešte dôležitejšie ako prv, pretože doba prináša čoraz
modernejšie technológie, vyššiu dostupnosť informácii. Učiteľ musí
byť o krok vpredu pred svojimi žiakmi, aby ich vedel usmerniť, ako
správne nové poznatky spracovať, čo si majú pre svoj rozvoj vybrať.

A je jedno, či učíte slovenčinu, fyziku, telocvik, či náboženstvo. Cie−
ľom každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je
v ňom pozitívne a rozvíjať ho správnym smerom, vyzbrojiť žiaka do
života vedomosťami, ktoré zúročí či už v ďalšom štúdiu alebo v
samotnej praxi.
Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov, peda−
góg Ján Ámos Komenský, si pripomíname práve v deň jeho naro−
denia, 28. marca. Som rád, že sa postupne tento sviatok stáva aj
slávnostným dňom pre nepedagogických zamestnancov. Pretože
aj oni patria do širokej rodiny školského systému. Viete si predsta−
viť školu bez usilovných žien − upratovačiek, ktoré dbajú na čistotu
celej školy? Bez kuchárok, ktoré pri okienku s úsmevom podávajú
polievku? A školník – ten mal vždy na škole jedinečné postavenie
– vedel, ako prvý o nezbedných žiakoch, o pokazenej kľučke o
tom, kto chodí fajčiť za telocvičňu. Takisto musí niekto spracovávať
administratívne záležitosti, viesť účtovníctvo, aby škola fungovala
plynule, bez problémov. Aj vás, nepedagogických zamestnancov
vnímame ako neoddeliteľnú súčasť školského systému, aj vám pat−
rí poďakovanie v tento významný deň. Svoju prácu robíte dobre,
poctivo, s láskou, čo sa takisto podpisuje na výsledkoch školy.
Milé dámy, milí páni! Vaša práca nie je ľahká, denne riešite
mnohé problémy. Na záver mi dovoľte popriať vám pevné zdravie,
fyzických i psychických síl, dobré nápady. Ďakujem vám za ľudský
postoj a veľkorysé srdcia.“
Viera Jánošíková
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STAVEBNÁ KOMISIA INFORMUJE
Vážení spoluobčania!
Dlho som váhal, či tento článok napísať, či je potrebné rea−
govať na nepodložené a trápne ohovárania, zrejme nášho spo−
luobčana, ako sa nazýva „občan realista“. Ten namiesto toho,
aby svoj „intelekt“ a čas venoval obci, roznáša po nociach do
schránok bludy s invektívami a otravuje občanov. O zbabe−
losti byť rovný a otvorený ani nehovorím. Zrejme je tento spô−
sob (ne−) komunikácie v našej obci populárny, pretože aj pred−
chádzajúci starostovia o tom vedia svoje. Ale, ako sa hovorí −
kde nie sú argumenty, sú anonymy....
Čím som si to za tú krátku dobu poslancovania zaslúžil?!
Nuž asi preto, že sa otvorene a korektne vyjadrujem k ziste−
ným problémom, veľa sa pýtam a mám úprimnú snahu, aby
obecné prostriedky boli vhodne a účelne použité. Aby boli,
schvaľované také opatrenia, ktoré by prinášali občanom pro−
spech a radosť žiť v obci, atď... Asi som tým vstúpil niekomu
do svedomia. Ak pominiem invektívy voči mojej a starostovej
osobe, tak nosný problém anonymu spočíva v dvoch oblas−
tiach, a to stav administratívy na obecnom úrade a menovaná
stavebná komisia, ktorej som členom.
A teraz k veci. Dňa 15.11.2014 skončili voľby do zastupi−
teľských orgánov s výsledkom, ktorý je Vám známy. Odo−
vzdanie úradu po vzájomnej dohode prebehlo 2.1.2015. Vše−
obecne je toto medziobdobie brané ako status, vykonávajú
sa len bytostne nevyhnutné úkony a pripravuje sa odovzdanie
úradu. Bolo a je mi dodnes nepochopiteľné, že k 1.12.2014
dochádza k navýšeniu potreby administratívneho stavu apa−
rátu obce. Tento krok, ak bol nutný, mal vykonať nový staros−
ta, pretože on preberá zodpovednosť. Nemám nič voči žiad−
nemu pracovníkovi obecného úradu, ale požiadal som nového
starostu, aby vykonal personálnu analýzu a informoval obec−
né zastupiteľstvo.
Autor (autorka) anonymu sa výrazným spôsobom naváža
do zloženia stavebnej komisie a hodnotí ich vzdelanie a prax.
Zabudol však, že predchádzajúci starosta túto komisiu nepo−
treboval a celá problematika bola riadená „centrálne“ z úradu.
S akým odborným vzdelaním?
Áno, stavebná komisia prešla obec. Navrhla priority obno−
vy a výstavby. Jej návrh bol predložený starostovi obce Ko−
čovce. Činnosť a práca komisie bude organizovaná podľa od−
súhlasených priorít obce.
Naše zistenia hovoria o nasledovnom riadení investičnej
činnosti a využívaní obecných zdrojov. Ako príklad uvádzam:
− Lávka cez potok Štvrte Beckovská Vieska: Doteraz pre−
investované 15 199 Eur. Skutočnosť: dve betónové pätky a
navezená hlina. ...treba sa ísť pozrieť... Vzhľadom na silný
tlak poslancov, ale aj občanov, chceme stavbu urýchlene
dokončiť. Zistil som, že nie je vypracovaný projekt, rozpočet
a ani príslušné povolenia. Jedná sa o stavbu, po ktorej budú
chodiť občania. Nový starosta preveril, že dokončenie projek−
tovej dokumentácie bude stáť cca 2400 eur. Táto musí byť
odobrená vodohospodárskym úradom a inými subjektmi a
potom je potrebné dokalkulovať cenu dokončenia. Stavať uve−
denú lávku z dreva je bremeno údržby a ďalších nákladov.
− V predchádzajúcom období, na základe súhlasu poslan−
cov odpredal obecný úrad obyvateľom ...xyz/ 61 m2 parcely
definovanej ako „zastavané plochy a nádvoria“ za 1260 eur,
t.j. cena 1m2 = 20,65 a je primeraná. Rovnaký typ parcely (aj

typologicky) v časti Rakoľuby, o rozlohe 1681 m2 predal obec−
ný úrad za 10 000 eur, t.j. cena za 1m2= 5,94 eura. Tento
pozemok sa predával firme Hella Slovakia, ktorá ho využila
na parkovisko pre zamestnancov. Pozemok sa obchodne
mohol predať minimálne za rovnakých podmienok a navyše
bonitnej firme a získané zdroje využiť. Všetky údaje sú do−
stupné na internete obce.
− Kúsok spevnenej dlažby o výmere cca 45m2 na ceste k
cintorínu v Rakoľuboch je tiež cenový unikát. Cena 7261 eur s
DPH.
Uvedené príklady sú iba zlomkom nehospodárneho nakla−
dania s peniazmi obce.
Na záver − som rodený Kočovan, naša rodina tu má pevné
korene a obci som pomohol aj v nedávnej minulosti viac ako
ktokoľvek iný, ktorý tu má nepretržité trvalé bydlisko. Ak ne−
veríte, spýtajte sa.
Ing. Jozef Šimlovič

KANALIZÁCIA – VECNÉ BREMENÁ
Myslím si, že väčšina obyvateľov našej obce privítala reali−
záciu stavby „Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Vá−
hom – kanalizácia“, ktorá bola skolaudovaná v máji 2012.
Chcem Vás iba v krátkosti informovať, že týmto sa ešte celý
proces neskončil.
Obec má záväzky voči poskytovateľovi finančných zdrojov
pravidelne v priebehu piatich rokov posielať predpísané monito−
rovacie správy, okrem iného o napojiteľnosti jednotlivých ob−
jektov v obci. Zároveň je nutné niektoré veci doriešiť aj admi−
nistratívne. Pozemky, v ktorých je umiestnená kanalizácia a
sú ňou zaťažené, musia byť v nich tieto skutočnosti právne
ošetrené formou vecných bremien v katastri nehnuteľností. Preto
v nasledujúcich týždňoch finišujeme pri spracovávaní prísluš−
ných zmlúv a následne zapísaní týchto skutočností do eviden−
cie na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Novom Meste
nad Váhom, aby nevznikli komplikácie ohľadne možného vráte−
nia finančných prostriedkov.
starosta obce

ZMENY NA OBECNOM ÚRADE
Už v januári po nástupe do funkcie som zrušil piatok ako
nestránkový deň a v súčasnosti zatiaľ ostáva nestránkovým
dňom na Obecnom úrade v Kočovciach iba utorok. V ďalších
mesiacoch, aj na podnet poslancov i občanov, som vykonal
personálnu analýzu, ktorej výsledkom bolo vydanie môjho roz−
hodnutia č. 1/2015 zo dňa 29. júna 2015 o optimalizácii počtu
zamestnancov v pracovnom pomere Obce Kočovce a zmene
funkčnej skladby pracovných miest. Rozhodnutie bolo vyda−
né na základe prehodnotenia rozsahu činností na jednotlivých
pracovných miestach i vzhľadom na zvýšenie efektívnosti a
hospodárnosti využitia finančných prostriedkov Obce Kočov−
ce. V dôsledku toho došlo dňom 1.7.2015 k zrušeniu pracov−
ného miesta v útvare sekretariát obecného úradu, funkcie za−
mestnanec pre ostatné administratívne činnosti a následne ku
kumulácii pracovných náplní ostatných zamestnancov Obce
Kočovce.
starosta obce
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MÁJ − STROM ZACHOVANIA TRADIČNÝCH HODNÔT

MAMIČKA NAJDRAHŠIA

Mesiac máj sa všeobecne vníma ako mesiac lásky. Prebúdza sa
príroda a oživuje sa aj ľudová tradícia stavania májov. Starí Slova−
nia zvykli nosiť máje na začiatku jari v slávnostných sprievodoch, za
spevu starodávnych obradných piesní.

Mama, mamka, mamina, mamička – takto denne oslovu−
jeme svoju mamu. Za týmto slovom je ukryté všetko, čo pre
nás mama znamená. Je symbolom istoty, bezpečia, pokoja
a hlavne neskonalej lásky a pochopenia.
Matkám sa úcta prejavovala od nepamäti, žena bola osla−
vovaná ako darkyňa života. V dnešnej podobe sa za pred−
chodcu Dňa matiek považuje tzv. Nedeľa matiek, ktorej his−
tória siaha do 16. storočia a začali ju sláviť v Anglicku. Svia−

Najromantickejšie podujatie jari sa síce trochu zmenilo, ale je
všeobecne známe aj dnes. Súčasná podoba stavania mája, ktorý
je ozdobený farebnými stužkami a mašľami, už nie je prejavom
mládeneckého záujmu o dievča. Zvyklosť dnes vyjadruje úctu, lás−
ku, túžbu zabezpečiť si zdravie, čistotu a krásu. Je výrazom prírod−
ného mýtu o víťazstve jari nad zimou a symbolom obnovujúcej sa
prírody. Májová zeleň najlepšie vyjadruje aj želanie poľnohospodá−
rov, týkajúce sa sily a dobrého rastu všetkého rastlinstva. Pôvodný
význam májov upadol do zabudnutia, ale okresané a ovenčené
stromy pred 1. májom ľudia v dnešnej dobe stavajú na verejných
priestranstvách.

Vo štvrtok podvečer 30. apríla sa stretli aj občania Kočoviec,
Beckovskej Viesky a Rakoľubov. Pri Spoločenskom dome sa usku−
točnilo podujatie a symbolické stavanie mája. Už tradične sa tu
zoskupili obyvatelia obce a jej miestnych častí pri hudbe a spoloč−
ne pookriali. Strom zaobstarali Lesy Slovenskej republiky, občer−
stvenie Obecný úrad a o pohostenie sa postarali členovia komisie
pre kultúru a poslanci Obecného zastupiteľstva. Poďakovanie za
ochotu o zachovanie tradície patrí aj aktivistom, ktorí sa pričinili pri
zdvíhaní mája. Ich snaha bola odmenená potleskom prítomných.
Miluša Dobriková

tok sa slávil v pôstnom období (štvrtá nedeľa). V tomto čase
malo služobníctvo právo navštíviť svoju matku na jeden deň.
Začiatkom 20. storočia Kongres USA (8. mája 1914) ofi−
ciálne vyhlásil druhú májovú nedeľu za Deň matiek a tento
deň sa stal celonárodným sviatkom. Neskôr ho prijali mnohé
krajiny sveta.
V našej obci sme slávili tento deň 17. mája. Vo vyzdobe−
nej sále si mamy po príhovore starostu obce pozreli program
detí z materskej školy
a žiakov zo základnej
školy. Každé ich slo−
vo, každá pieseň za−
siahla srdcia mám, v
očiach sa im trblietali
slzy vďaky za tento
deň. Z ich tvári sa
dala čítať aj pýcha na
svoje deti, či vnúča−
tá, ktoré vystupovali.
Po malom občerstve−
ní mali mamičky mož−
nosť využiť služby
kozmetičiek, či ma−
sérky.
Mamy odchádzali
spokojné, oddýchnu−
té, niektoré s novými nechtami, s make−upom. Mnohé si uži−
li posedenie pri kávičke a zákusku. Milý úsmev bol poďako−
vaním za tento deň všetkým, ktorí ho pripravovali.
Viera Jánošíková
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Sobotné popoludnie 6.6.2015 patrilo našim deťom. Pri príle−
žitosti Medzinárodného dňa detí pripravila naša komisia kultú−
ry pri Obecnom zastupiteľstve pre deti a rodičov bohatý program
plný vedomostných či športových hier, ktorý sa konal v oddy−
chovej zóne Barina.

Tento rok sa niesol v duchu ochrany prírody a zdravia. Deti
si vyskúšali chuťové bunky pri rozoznávaní zeleniny a ovocia,
separovali odpad, povedali nám o znečisťovaní ovzdušia, roz−
poznávali stromy. Zručnosť si overili v tvorivých dielňach pri
maľovaní, či skladaní rôznych predmetov z papiera. Deti si z
odtlačkov svojich dlaní vytvorili strom života. Nevyhli sa ani
športovým súťažiam, hádzali loptičky na kôš, či preliezali cez
pavučinu, skákali na švihadle a mnoho iného. Samozrejme,
že za každú zvládnutú úlohu dostali zaslúženú odmenu, o ktorú
sa postaral OÚ spolu so sponzormi Tesco Stores SR a.s.,
Bistro MIMA − Milan Záhumenský, Coca − Cola HBC Sloven−
ská republika, s.r.o., potraviny Rastislav Kramárik, Záhrad−
níctvo Dobrodenka, AGROMA Skalica.
Celé popoludnie sprevádzal detský úsmev a dobrá nálada.
Naše deti si zaiste odniesli veľa zážitkov. Mali sme možnosť
stráviť deň, za ktorým sa ešte v spomienkach radi otočíme,
deň so spomienkou na radosť v detských očiach.
Zuzana Uhrinová

PRIATEĽSKÝ TURNAJ
Už niekoľko rokov Janko Vaško organizu−
je stolno−tenisový turnaj, ako odvetu za tur−
naj v Lubine, kde sa stretáva dobrá partia
hráčov. V piatok 17. apríla 2015 sa v spolo−
čenskom dome zišli desiati natrénovaní chla−
pi, aby predviedli svoje športové umenie.
Za Lubinu hrali L. Hrabovský, Marek,
Lukáš a Martin, Kočovce reprezentovali J.
Vaško, P. Šutovský, A. Motola, R. Uhrín a T.
Roško. Aby boli šance vyrovnané, domáci
veľkoryso požičali nášho Peťa Rošku súpe−
rom, čo sa odrazilo na výraznom víťazstve
Lubiny 17:7 (Peter vyhral, čo sa dalo). To
však neubralo na dobrej nálade domácich.
Víťazom úprimne blahoželáme!
Viera Jánošíková
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BESEDA S DANIELOM HEVIEROM
V piatok 19. júna 2015 náš spoločenský dom ožil džavotom detí.
Vedenie ZŠ s MŠ v Kočovciach v spolupráci s obcou pripravili be−
sedu so spisovateľom, básnikom, textárom Danielom Hevierom.

Vinš Hevierovi
Hoc‘ čas beží, priam letí snáď,
je to veľa, či málo šesťdesiat?
Krása slov Vašich živá je, pramení až v srdci,
nech dobré zdravie slúži Vám, želáme Vám všetci.
Všetky Vaše knižky odklínajú krásu
pre veky budúce a ďalší tok času.
Nápadov veľa, aspoň tisíc vriec,
prajeme Vám všetci: učitelia a žiaci z Kočoviec.
Kočovce, 19. jún 2015

Daniel Hevier je autorom takmer stovky kníh, s poéziou, prózou,
esejami, píše básne pre deti, rozprávky, venuje sa prekladom, au−
torským antológiám pre dospelých i deti... Viaceré jeho knihy boli
preložené do cudzích jazykov.
Beseda s Danielom Hevierom je súčasťou HEVITOUR po ško−
lách pri príležitosti jeho okrúhleho výročia. Návštevou 60 škôl a
6000 detí chce osláviť svoje šesťdesiatiny.
Svoje turné začal krstom knihy Svet zachránia rozprávky, ktorú
krstil použitými batériami. Tie majú upozorniť detí na separovanie
odpadu, pretože tento odpad nepatrí do koša, ale do zberných ná−
dob na to určených. Ich recykláciou chránime naše životné prostre−
die. Použitá batéria je vstupenkou na každú besedu.
Pán Daniel Hevier svojim rozprávaním zaujal deti, ktoré sa spon−
tánne zapájali do programu. Úprimne ho potešil úvodný pozdrav
našich detí – pieseň, recitácia textov z jeho tvorby. No, najväčšiu
radosť mu urobila pohľadnica s jeho portrétom, ktorú nakreslila Nin−
ka Zelezková.
Knižka Svet zachránia rozprávky s vlastnoručným podpisom
autora obohatí našu obecnú knižnicu.
Viera Jánošíková

ZREKONŠTRUOVANÁ PREDAJŇA V BECKOVSKEJ VIESKE
Predajňa rozličného tovaru v Beckovskej Vieske slúžila už dlhé
roky. A treba povedať, že vždy k spokojnosti nás – zákazníkov.
Mnohí si pamätáme ešte manželov Gabovicovcov, usmiatych, prí−
jemných, ochotných. Pán vedúci mal „tintovú“ ceruzku za uchom,
ktorou spočítaval nákup (nákup za 10,00 Kčs – polovica chleba, 1
mlieko obyčajné, 1/8 masla). V sobotu sme čakali pred predajňou v
dlhých radoch na čerstvý chlieb, pred Vianocami na mandarínky...
Časy sa ale menia. Rozšíril sa sortiment výrobkov, ceruzku na−

hradila registračná pokladňa, v zrekonštruovanej predajni dve. Dňa
25. 3. 2015 po niekoľko mesačnej prestavbe bolo jej slávnostné
otvorenie. Priestranné priestory poskytujú komfort pri nakupovaní,
rozšíril sa aj sortiment výrobkov. Čo sa oproti minulosti nezmenilo
je úsmev na tvárach mladých, príjemných, ochotných predavačiek,
ktoré nás radi obslúžia. Ako zákazníčka verím, že náš „supermar−
ket“ bude naďalej slúžiť k našej spokojnosti.
Viera Jánošíková
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ČO JE NOVÉ V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE...
Posledné obdobie bolo v našej škole veľmi pestré.
V okresnom kole Pytagoriády nás reprezentovala L. Strechayo−
vá (3. tr.). Vo svojej kategórii sa ako úspešná riešiteľka umiestnila
na 7. mieste.
V súťaži Matematický klokan boli úspešnými riešiteľmi D. Marci−
nová (3. tr.), F. Strechay (5. tr.), F. Mihálik (6. tr.), B. Labudová (9. tr.).

Naši žiaci sa zúčastnili viacerých športových súťaží. V obvodnom
kole volejbalu dievčat sa žiačky umiestnili na 3. mieste. V Bošáci žiaci
v malom futbale získali 3. miesto. V obvodnom kole vybíjanej, sa diev−
čatá umiestnili na 2. mieste. V MINI volejbale šiestačky získali 2. miesto.
Po predchádzajúcich úspešných kolách v MIDI volejbale sa naše diev−
čatá prepracovali do najvyššieho súťažného kola Západoslovenskej
oblasti. Vo veľmi vysokej konkurencii sa neumiestnili na víťazných prieč−
kach. Výber žiakov 6. − 9. roč. a 3. − 4. roč. sa zúčastnili atletických
súťaží v NMnV. Za úspešné reprezentovanie našej školy získali viacerí
športovci nižších ročníkov medaily. Do gymnastického štvorboja žia−
kov ZŠ sa zapojili tri žiačky, nedosiahli umiestnenia.
Tretiaci a štvrtáci navštívili v Nitre divadelné predstavenie − Fer−
do Mravec a žiaci 6. −9. roč. predstavenie Pýcha a predsudok. Väč−
šina žiakov 6. − 9. roč. sa zdokonaľovala v angličtine na divadelnom
predstavení American dream v NMnV. Žiaci 1. − 6. roč. navštívili
kino, pozreli si rozprávku Pieseň mora. V tomto čase žiaci 7. – 9.
ročníka zápolili v škol−
skej olympiáde. Na obe
podujatia sponzorsky
prispelo rodičovské
združenie.
Pedagogickú čin−
nosť si vyskúšali žiač−
ky M. Červeňová, M.
Čejteiová a B. Labudo−
vá (9.tr.) počas roves−
níckeho učenia u star−
ších detí v MŠ – čítanie
rozprávky a učenie sa
o recyklácii odpadov.
Tému recyklácie si zo−
pakovali v 1. ročníku a
vo 4. ročníku si vybrali
tému o ľudskom tele.
Ďalšie deviatačky A.
Gajdošechová a A.
Petrová zasa druhá−
kom predstavili, čo ich čaká v predmete geografia.
V okresnom kole recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince nás
reprezentovala M. Ježovicová (4. roč.).
V školskom kole Slávik Slovenska si 1. miesto vyspievala V.
Páleníková (3.tr.) a postúpila do obvodného kola, kde sa umiestnila
na peknom 4. mieste.
Aj tento rok si deviataci otestovali vedomosti z matematiky a

slovenského jazyka v celoslovenskom Testovaní 9. Niektorí boli
úspešní, niektorí menej.
Žiaci 7. − 9. roč. mali možnosť besedovať s p. Philom Burley a
jeho manželkou Carol, ktorí pracujú v riadiacom stredisku NASA v
Houstone štát Texas. Veľa sa dozvedeli o plánovaní letov do vesmíru,
raketoplánoch, beztiažovom stave.
V jednu májovú nedeľu, keď slávime Deň matiek, sme si pripo−
menuli poslanie matky v živote človeka. Kultúrny program pre ma−
mičky a babičky obcí Kočovce a Nová Ves nad Váhom pripravili
žiaci spevácko−dramatického krúžku pod vedením p. Bubeníkovej.
Počas Dňa narcisov sa tento rok vyzbieralo 1 573,26 eura. Táto
suma bola zaslaná na konto Ligy proti rakovine. Akciu organizovala
p. Krajčiová a p. Trebatická. Pripojili sa i naši deviataci a bývalí žiaci.
V biblickej výtvarnej súťaži „Biblia očami detí“ vo svojej kategórii
získala 3. miesto M. Čejteiová (9.tr.).
Šiestaci sa zúčastnili súťaže v RTVS s názvom DAJ SI ČAS (zábav−
no−súťažná edukatívna relácia pre staršie deti). Štvorica vybraných žia−
kov si overovala vedomosti v rôznych oblastiach. Získali 2. miesto.
Tridsať druhákov a tretiakov si zdokonaľovalo plavecké zručnosti
počas plaveckého výcviku v Novom Meste n. V.
Návšteva útulku Nádej v NMnV mala po minulé roky pozitívny
ohlas u detí, tak i tento rok zorganizovala p. Dujková návštevu útul−

ku. Pre túlavých a týraných psov prinieslo 25 žiakov jedlo a deky.
V rámci Dňa Zeme sme vyrábali recyklovaný papier. Naň žiaci
maľovali obrázky ako si predstavujú budúcnosť našej planéty. Pek−
né obrazy a zároveň veľkoplošný obraz minuloročnej výtvarnej sú−
ťaže zdobia chodbu pri školskej knižnici. Počas dňa sme mapovali
čierne skládky a zberali odpadky v našej obci. Nakoniec sme na
školskom ihrisku vytvorili znak recyklácie. Končíme dvojročné certi−
fikačné obdobie Zelenej školy, budeme očakávať výsledok hodno−
tiacej návštevy konzultantky. Veríme, že budeme úspešní.
Deň detí sme zmenili na Deň dopravnej výchovy, kedy sme pre
všetkých žiakov pripravili dopoludnie plné zaujímavých teoretických
i praktických činností. Absolvovali teoretické vyučovanie v multime−
diálnych učebniach a praktický výcvik na mobilnom dopravnom ih−
risku, ktoré sa zriadilo v areáli školy. Naučili sa poznávať dôležité
dopravné značky pre chodcov i cyklistov, prezreli na interaktívnej
tabuli križovatky a ich pravidlá. Prakticky si vyskúšali jazdu na bi−
cykli a kolobežke cez križovatku s použitím semafóra, aj podávanie
prvej pomoci pri dopravných nehodách.
V závere školského roka nás čaká ešte zaujímavé stretnutie so
spisovateľom Danielom Hevierom, niekoľko koncoročných výletov či
brigády v areáli školy. Po interiéri tried prišla na rad aj rekonštrukcia
zborovne. Zaprajme si úspešné ukončenie školského roka a pekné
prázdniny, počas ktorých načerpáme dostatok síl do ďalšieho obdobia.
Mgr. Iveta Gajdošíková, kronikár školy
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY
Posledný raz v tomto školskom roku sa vám prihovárame v na−
šom okienku. Venujeme sa tu rôznym aktivitám, ktoré organizujeme
v našej materskej škole.
V druhom polroku sa konal zápis do materskej školy. Nové deti,
bude ich 14, nastúpia v ďalšom školskom roku v septembri a v
januári.
V marci nás nav−
štívilo Divadlo Na
Traky, ktoré deti po−
učilo o dodržiavaní
hygieny. Pani doktor−
ka Homolová deťom
hravou formou vy−
svetlila, ako sa treba
starať o vlastné zdra−
vie. Z tejto besedy si
deti odniesli nielen
poznatky z lekárske−
ho prostredia, ale aj
rôzne lekárske po−
môcky.
Keďže marec je aj
mesiacom knihy,
spolu s deťmi sme navštívili knižnicu v Novom Meste nad Váhom.
Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o knižkách, autoroch
a o tom, ako si knižku môžu aj oni vypožičať.
Koncom marca sme pokračovali v spolupráci s materskými škola−
mi Hrádok a Hôrka nad Váhom. Pozvali sme ich na divadelné pred−
stavenie Medovníková chalúpka, ktoré sa konalo v SD v Kočovciach.
V apríli sme sa zamerali na prichádzajúce veľkonočné sviatky.
Spoločne sme zdobili kraslice, vytvorili sme si veľkonočný stromček
pred oknami škôlky, venovali sme sa sadeniu kvetiniek a prichá−
dzajúcej jari.
Viazaním stužiek na máj sme privítali ďalší mesiac. Formou ro−
vesníckeho učenia sa deti učili o separovaní odpadu.

Divadlo Slniečko náš navštívilo s rozprávkami o ujovi Radovi. V
tomto mesiaci sme oslávili Deň matiek. Spoločne s deťmi sme pri−
pravili vystúpenie v SD Kočovce a v Novej Vsi. Koncom mesiaca
sme navštívili hasičov v Novom Meste nad Váhom.
Začiatkom júna sme oslávili Deň detí súťažným odpoludním v
parku a na školskom dvore. Vybrali sme sa aj na výlet na minifarmu
do Bojnej.
Do konca školského roka nás čaká ešte koncoročný výlet s rodič−
mi do ZOO v Bratislave. V posledný týždeň sa rozlúčime so školským
rokom, ale aj s našimi predškolákmi na slávnostnej akadémii, kde sa
deti z každej triedy predstavia programom. Svoje poznatky z anglic−
kého jazyka predvedú spolu s pani lektorkou na otvorenej hodine.
A čaká nás ešte noc v škôlke, na ktorú sa veľmi tešíme.

Pri tejto príležitosti chceme všetkým, ktorí nám pomáhali s bri−
gádnickou činnosťou, s organizovaním akcií, so sponzorskou čin−
nosťou, s aktivitami, so súťažami, veľmi pekne poďakovať.
Prajeme krásne prázdniny a príjemné radostné chvíle s deťmi.
Bc. Lucia Fraňová, zástupkyňa pre MŠ

NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI
Už druhý rok plníme úlohy Zelenej školy zamerané na tému odpad. V podobnom duchu sa niesol
aj tohoročný Deň Zeme. Vo štvrtok, 30. apríla, sa žiaci z našej školy sa roztrúsili po Kočovciach a
okolí. Našou úlohou bolo zmapovať čierne skládky a pozbierať odpadky, ktoré neporiadni občania
mali zahodiť do smetného koša. Prvá skupina žiakov išla na neďalekú Skalku, vyčistili baňu aj okolie
jaskyne. Druhá skupinka zbierala smeti na poľnej ceste, smerom od Lesnej správy ku Kálnici. Okrem
zbierania smetí si žiaci všetko aj fotografovali. Boli
nemilo prekvapení správaním dospelých ľudí, ktorí
dokážu vynášať svoj odpad k potoku, namiesto do
kontajnera. Siedmaci mapovali odpadky v okolí obec−
ného ihriska a za predajňou Jednoty. Spolu sme vy−
zbierali až 4 vrecia plné odpadu, ostatné sme zazna−
menali na fotografie.
Najatraktívnejšiu trasu mali žiaci šiesteho, a ôsme−
ho ročníka, ktorí išli na bicykloch ku rieke Váh. A boli
aj najviac prekvapení – v Sihotiach našli hromady plas−
tov, stavebného odpadu a iného neporiadku. Kto si
dal tú námahu a vyviezol ich sem?
Deň Zeme bol zároveň pre nás aj Dňom zeleného
trička. Všetci sme prišli do školy v zelených tričkách, pomocou ktorých sme po príchode do
školského areálu vytvorili obrovský znak recyklácie.
Na ihrisku nás už navštívil aj pán starosta, s ktorým sme sa na rôznych miestach našej
obce stretali od rána. V závere dopoludnia bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže. Témou
maľby na recyklovaný papier bola „budúcnosť našej Zeme“. Recyklovaný papier z novín
sme si vyrábali už niekoľko mesiacov dopredu. Dnes obrázky zdobia chodbu vedľa knižni−
ce v škole.
Z tohto dňa by sme si mali všetci zobrať ponaučenie: „Smeti nepatria do prírody, ale do
koša!“
Monika Červeňová, Barbora Valušiaková, 9. ročník
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„VIESKY NA SLOVENSKU“ V POVAŽANOCH
V minulom roku sa v našej obci konalo stretnutie „Viesok na
Slovensku“. Poprípravnom maratóne a záverečnom finiši sme si
všetci zhlboka vydýchli. Už vtedy sme si hovorili, aké to bude prí−
jemné, keď si budeme vychutnávať pohodu na ďalšom ročníku.

Tento rok sa konal 8. ročník stretnutia Viesok v Považanoch.
Záujem našich občanov o účasť na stretnutí bol obrovský (prihlásilo
sa nám 125 ľudí). Svoju úlohu tu zohral fakt, že podujatie bolo
takpovediac „za humnami“ a mnohí na dopravu využili vlastné autá.

Susedia nás privítali koláčmi i pohárikom, ako sa patrí. Celé
podujatie bolo sústredené do školského areálu, kde bol hlavný stan.
Súťaže boli rozdelené po športoviskách v obci.
Priniesli sme si odtiaľ krásne medaily – futbalisti zlato, rybári
striebro a stolní tenisti bronz. Nohejbalisti skončili ako štvrtí, a to
trénovali iba raz za posledných päť rokov.

Vo futbale nás reprezentovali: Dušan Ondreička, Jozel Lauren−
čík, Tomáš a Peter Roškovci, Lukáš Hanáček, Pavol Maco, Masarik
Jozef ml., Dominik Adamčík, Marek Kročitý, Juraj Jánošík.
Striebornú rybku si vytiahli Ladislav Markech a Ing. Diana Hausk−
nechtová.
Tretie miesto v stolnom tenise vybojovali Ján Vaško a Ján Kroči−
tý ml..
K najkrajším zážitkom patrilo určite vystúpenie domácich škôlka−
rov, ktorí všetkých roztlieskali. Veľkým lákadlom bol aj výlet na Čach−
tický hrad, o ktorý bol záujem. Ďakujeme všetkým organizátorom v
Považanoch za zvládnutú akciu a pohostinnosť.
Budúci rok sa Viešťania stretnú vo Vieske nad Žitavou a už teraz
sa tešíme na ich program.
Viera Jánošíková

STAROSTA ĎAKUJE...
V Informátore č. 1/2015 bol veľký priestor venovaný Ra−
kovského marhuli, ktorá je právom spájaná s našou obcou a
založený nový ovocný sad tejto odrody v areáli základnej školy
je predpokladom jej zachovania i rozšírenia v našej oblasti.
Samozrejme, za predpokladu odbornej starostlivosti o tieto
mladé stromčeky. Chcem touto cestou poďakovať pánovi Jo−
zefovi Puterovi z Beckovskej Viesky, ktorý sa na túto úlohu
bez váhania podujal. Všetci veríme, že jeho zásluhou snaha o
rozšírenie tejto pýchy Kočoviec prinesie tú očakávanú úrodu.
Moje poďakovanie si zaslúžia i žiaci našej ZŠ, ktorí pod
odborným vedením pedagógov sa aktívne zapojili v rámci Dňa

Zeme 30 4. 2015 do likvidácie čiernych skládok vo vybraných
lokalitách v našej obci. Pozitívnym zistením bolo, že vyzbie−
raný odpad nebude záťažou z pohľadu negatívnych dopadov
na životné prostredie v našej obci.
Najpodstatnejší však bol prístup detí, ktoré kritizovali
ľahostajnosť a nezodpovednosť tých, ktorí tento stav spôso−
bujú, čo som zistil i pri osobných rozhovoroch s nimi.
Na záver mi ešte dovoľte poďakovať našim seniorom, ktorí
pravidelne každý rok čistia areály cintorínov v obci v rámci
jarného upratovania.
Ďakujem!
starosta obce

číslo 2 − júl 2015

INFORMÁTOR

www.kocovce.sk

13.

AKÝ JE NAJLEPŠÍ?
V horúčavách, aké panujú tento mesiac nie je veľkou výhrou
sedieť pri kotlíku, prikladať na oheň a variť, ale s dobrou partiou
kamarátov si vieme vytvoriť takú atmosféru, že teplo nám prestane
prekážať. Aj napriek horúčave časť „Viešťanských tulákov“ išla pod−
poriť nášho kamaráta Janka Kročitého, ktorý sa už po druhý zúčast−
nil súťaže vo varení gulášu v Ipeľskom Sokolci. Vlani jednoznačne
vyhral a tento rok chcel svoje prvenstvo obhájiť. V druhom družstve
súťažil Milan s Jarkou, ktorým sme takisto držali palce.
V úmornom teplom vzduchu sa v miestnom parčíku vznášala
vôňa cibule a korenín. Zo sedemnástich kotlíkov sa už od obeda
parilo a skupinky súťažiacich sa snažili uvariť ten najlepší guláš.
Janko síce prvenstvo neobhájil, ale 3. miesto je vynikajúci výsle−
dok. K cene dostal aj putovný pohár, aby na budúci rok opäť zavítal
do tejto tichej, pokojnej dedinky na hraniciach s Maďarskom.
Každé stretnutia s novými ľuďmi, návšteva nového prostredia
nás obohatí. Nielen o zážitky, ale i o nových priateľov. V Sokolci
sme ich našli. A tiež sme priniesli medzi nich jeden nový prvok −
minulý rok Janko súťažil v zelených farbách obce, čo ocenili miestni
súťažiaci a tento rok už tri družstvá mali svoje tričká.
Chutnali sme viaceré guláše – s kapustou, s údeným kolenom, s
jazvecom... Niektoré chutili viac, iné menej. Partia mladých robila
paellu s morskými potvorkami, po ktorej sa len tak zaprášilo. „Naše“

guláše chutili všetkým a niektorí prišli aj na „prídavok“. Tak aký
guláš je ten najlepší? Predsa ten, ktorý sa prvý zje!
Viera Jánošíková

VÝLET NA KOŠT KLOBÁS
Mal to byť malý výlet dvoch rodín do Novej Lho−
ty. Ale košt klobás vo Vápenkách (časť Novej Lho−
ty) prilákala viacerých a zakrátko sa nás, Viešťan−
ských tulákov, nazbieralo tridsať. 11. apríla sme sa
teda vydali cez Javorinu do Vápeniek. Meteoroló−
govia nám sľubovali slniečko a 20 stupňov – a
mali pravdu. Pri zostupe z Javoriny sme narazili aj
na úseky so starým snehom, no nižšie nás pre−
kvapili zelené koberce z medvedieho cesnaku. Po
troch hodinách sme dorazili do Vápeniek, kde sme
mohli ochutnávať z 50 druhov klobás i zahlasovať
za svojho favorita. Po príjemne strávených hodi−
nách sme spokojní a nasýtení zavelili na návrat.
Cestou naspäť sme si každý nazberali kytičku lis−
tov medvedieho cesnaku a riešili recepty na pesto.

TEMATÍN
Druhú vychádzku sme si urobili 9. mája na Tematín, kde sa
konal už tradičný výstup na hrad. Autobus nás doviezol do Hrád−
ku a odtiaľ už po vlastných sme smerovali do cieľa. Na hrad sme
prišli o desiatej, boli sme medzi prvými návštevníkmi a tak sme
si ľahko našli miesto na opekanie. Počasie sa vydarilo, bola
dobrá viditeľnosť, tešili sme sa krásnym výhľadom na okolie. Za
pár hodín sa hradný kopec hemžil turistami všetkých vekových
kategórii. Čerstvý „čapák“ i studená kofola výrazne prispeli k dobrej
pohode. O rok dovidenia!
Mgr. Daniela Ondreičková

HODOVÝ TURNAJ V MINIFUTBALE
V dňoch 14. − 16. 8. 2015 sa konajú tradičné hodové
zábavy na Barine v Beckovskej Vieske. Organizátorom tohto
podujatia je bistro MIMA v spolupráci s obecným úradom.
V rámci týchto osláv sa uskutoční 19. ročník turnaja v
minifutbale „O pohár starostu obce“ s predpokladaným
začiatkom o 14,00 hod.. Bližšie podmienky turnaja sa ur−
čia pred začiatkom prvého zápasu. Všetkých Vás srdeč−
ne pozývame.
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TROJIČKY DO KOLÍSKY
...sú zmyslom nášho bytia. Bdieme nad nimi, sledujeme ich životnú
púť, patrí im naša duša.
Deti. Milujeme ich v rôznych podobách, po celý život. Ťažko by sa
dali spočítať prebdené chvíle nad postieľkou a pocity šťastia zároveň.
Existuje množstvo príkla−
dov, keď sa poézia zaľúbe−
ných nečakane zmení na zod−
povednosť, starosť, ale záro−
veň je toto obdobie spojené
s radosťou. Áno. Mám na mysli
obdobie plné očakávania,
predstáv, ale i obáv, ktoré život
väčšine rodičov pripraví a kla−
die ako hádanku.
„Zo stredného Slovenska
som sem prišla pracovať ako
operátorka vo výrobe a stretla tu príjemného človeka. S Erikom sme
sa zoznámili ako väčšina mladých ľudí na večernej zábave. Láska
si vybrala za nás. Neplánovali sme ešte bábätko. Túžili sme sa
spoznávať, užívať si mladý vek a plánovať budúcnosť, ale zistila
som, že pod srdcom nosím dieťatko. Mali sme obaja zmiešané po−
city. Keď sme si zvykli na predstavu, že už budeme traja, prišlo
ďalšie prekvapenie. Lekár v poradni nám oznámil, že čakáme tro−
jičky. Prispôsobili sme sa situácii a aj keď s obavami, tešili sme sa
na narodenie detí a pripravovali na úlohu rodičov,“ spomína si s
úsmevom na tvári Adela Večeřová, mladá mamička troch zdravých
synčekov. Po lekárskom vyšetrení Adela už zostala doma na odpo−
rúčanie lekára. Pripravovala sa na vytúženú chvíľu predstavami,
keď prvý krát objíme svoje detičky. Splnilo sa jej prianie každej
ženy. Byť matkou. Jej však hneď trojnásobne. Tehotenstvo znášala
v pohode a bez problémov. V dnešnej dobe, keď prístup k informá−
ciám je jednoduchší, sledovala publikované skúsenosti žien, ktoré
porodili trojičky. To v nej iba prehlbovalo materský cit a odhodlanie
chrániť a bojovať za dobro bezbranných drobčekov. Nie nadarmo
sa hovorí, že keď má milujúca matka pripraviť obed pre sedem detí,
pripraví ho tak, aby bolo dosť pre štrnásť. Dva mesiace pred termí−
nom pôrodu Adela strávila v bratislavskej pôrodnici pod odborným
dozorom lekárov. Po ukončení 36. týždňa tehotenstva sa deti začali
pýtať na svet. Narodili sa 15. augusta minulého roku.
Ak by matka mohla pre svoje deti pýtať dar od sudičiek, žiadala
by pre ne, aby boli zdravé a šťastné. Nič iné ani Adela nechcela pre

svojich synov. Ešte mesiac spolu pobudli v nemocnici a dočkali sa
vytúženej chvíle, keď si svoje ratolesti priviedli domov. Začal sa
každodenný kolobeh starostí, radostí a skutočného rodinného živo−
ta. Personál v nemocnici Adela hodnotí ako milý a vysoko profesio−
nálny, ale doma je len doma.
Aj keď sú si chlapci veľmi podobní, ich rodičia si ich nepomýlia.
So slzičkou na krajíčku Adela hovorí: „Veď oni sú naši. Povahou je
každý iný. Jedinečný, neopakovateľný a nezameniteľný.”
Rodina Hlávková má vytvorené veľmi dobré podmienky na výcho−
vu detí. Zákonom prislúchajúce dotácie a ponúknutú starostlivosť po
zvážení rodičia prijali a nevedia si ju vynachváliť. Zároveň si vážia a
ďakujú za darček z obecných zdrojov pri uvítaní do života. Keďže štát−
ne príspevky na deti nie sú postačujúce, otecko ako živnostník usilov−
ne pracuje a živí mladú rodinku. Adela hovorí: „Sú to dobré deti. Akoby
vnímali, že tá veľká láska, čo k nim cítime im patrí rovnako.”
Nebolo by na tomto príbehu nič zvláštne, veď občas sa dopoču−
jeme o narodení trojičiek, keby sa to v Kočovciach nestalo prvý krát
pokiaľ siahajú záznamy. Takýto trojlístok v našej obci vyrastá prvý
krát. Keďže sa blíži ich veľký sviatok, prvé narodeniny, prajeme im
iba to najlepšie v živote. Aby sa im darilo pri prvých krôčikoch,
slovách a robili radosť svojim starostlivým rodičom.
Vitajte medzi nami Erik, Nikolas a Matias.
Miluša Dobriková

KOČOVCE FC 1959 DOSPELÍ −VÍŤAZ 7.LIGY JUH
Mužstvo dospelých, ktoré po jesennej časti prezimova−
lo na 4.mieste, si dalo za úlohu hrať o popredné miesta a
predvádzať útočný futbal pre fanúšikov. Tomu podriadilo
aj zloženie mužstva a pod vedením trénera Jaroslava Se−
valda ml. hralo oku lahodiaci futbal s množstvom gólov −
jedno kolo pred koncom súťaže prekonali 100 gólovú hra−
nicu strelených gólov. Mužstvo napredovalo od zápasu k
zápasu a podávalo stabilné výkony, čo sa odrazilo aj na
postavení v tabuľke. Výsledkom toho bolo už 6 kôl pred
koncom 1.miesto, ktoré si udržali až do konca súťaže. Naj−
krajší zápas, aj keď remízový, odohrali v derby zápase s
Novou Vsou n/V. Začiatok tohto zápasu Kočovciam ušiel
a prehrávali 2:0. Do prestávky sa im ešte podarilo znížiť a
v druhom polčase už dominovali a vyrovnali na koneč−
ných 2:2. Zápas sa hral v dobrej atmosfére s množstvom
gólových šancí. Mužstvo na domácom ihrisku na jar ne−
stratilo ani bod.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o tento úspech − hlav−
ne naším sponzorom, obci Kočovce a naším fanúšikom, ktorí nás
neúnavne chodili povzbudzovať nielen na domáce zápasy.
Tešíme sa, že radosť z futbalu budeme rozdávať aj v novom
ročníku 2015/16.
Mužstvo dorastencov si tiež zaslúži pochvalu za predvedené vý−
kony. Pod vedením trénera Vladimíra Moravčíka skončilo v súťaži
7.ligy JUH na peknom treťom mieste.
Peter Gajdošík
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