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OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ
KNIŽNICE

POSVIACKA SOCHY SV. TROJICE

Dňa 22. mája 2016 sa bude konať slávnostná posviacka sochy sv. Trojice,
ktorá bola premiestnená na zelenú plochu k obecnému úradu.
Posviacka sa bude konať o 12,00 hod. po druhej sv. omši.
Všetkých Vás srdečne pozývame na túto slávnostnú udalosť.

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
Využívam priestor nášho „Informátora“, aby som
Vám poskytol informácie o realizovaných, resp. pri−
pravovaných investičných a iných akciách a vôbec
o aktuálnom dianí v našej obci. Vaše otázky dostá−
vam často priamo, pretože sa s Vami takmer denne
stretávam, alebo tiež elektronickou poštou. Je mo−
jou povinnosťou pravdivo odpovedať na to, čo Vás
zaujíma, čím žijete.
Zimné obdobie sme sa snažili maximálne využiť
na prípravu aktivít, ktoré chceme podľa finančných
možností postupne realizovať. V minulom čísle spo−
mínaná potreba riešenia rekonštrukcie miestnej ko−
munikácie s vybudovaním chodníka od pošty k ZŠ v
Kočovciach pokračuje vypracovaním komplexného
posúdenia územia. Teda nielen optimálnym umiest−
nením chodníka, ale i zakomponovaním parkovísk,
prípadne iných plôch z hľadiska príslušných staveb−
ných a dopravných noriem s ohľadom na potreby v
tomto území. Na základe výsledkov tejto analýzy
rozhodne OZ o ďalšom postupe vrátane možného
prepracovania projektovej dokumentácie a vybave−
nia územného a stavebného rozhodnutia.
Je vítané, že máme v našej obci kultúrny stánok
v podobe obecnej knižnice. Bolo nutné tieto priestory
zrekonštruovať, zmodernizovať, aby slúžili Vám, či−
tateľom, a rozšírili sa rady čitateľov, najmä z okruhu
mladých ľudí. Počas zimy sme preto znížili a zatep−
lili strop s komplexnou výmenou elektroinštalácie a
svietidiel. Práce realizovala firma Štekel, s.r.o. v hod−
note 11 768,94 eur. Ďalšie práce spočívajúce v
položení nového linolea, vymaľovaní a umiestnení
nábytku a nových regálov sme zvládli so zamest−
nancami obce. Na návrhoch priestorových úprav sa
podieľali okrem zamestnancov obecného úradu aj
niektorí poslanci OZ. Pochvalu za správny odborný
postup vyjadrili aj zamestnanci verejnej knižnice M.
Rešetku v Trenčíne v rámci svojej metodickej náv−
števy. Potrebné bude ešte dokončiť úpravu priesto−
rov vedľajšej miestnosti, ktorá v poslednej dobre slú−
žila ako klub dôchodcov. Knihovníčkou a za tieto
priestory zodpovednou bude zamestnankyňa Obce
Kočovce Mgr. Zuzana Krchnavá.
Dom rozlúčky musí predstavovať dôstojné miesto
pre vykonávanie pohrebných obradov. Stavebná
komisia pri OZ po miestnej obhliadke konštatovala,
že Dom rozlúčky v Kočovciach vzhľadom na tech−
nický (až havarijný) stav je nutné zrekonštruovať.
Aby sme vytvorili väčší priestor pre účastníkov obra−
dov, prestrešíme vstupnú časť podobne ako sme to
už realizovali v Rakoľuboch.
Po určitých technických problémoch v ozvučení
kostolíka v Beckovskej Vieske pri vykonávaní poh−
rebných obradov, ale i pri samotných svätých om−
šiach som sa rozhodol, po dohode s p. farárom Mgr.
Ing. Dušanom Nemcom, inštalovať nové technické
zariadenie, ktoré zabezpečí kvalitné ozvučenie nie−
len vnútorných ale i vonkajších priestorov.
Teší nás, že po vykonaní stavebných úprav inte−
riéru Spoločenského klubu v Beckovskej Vieske v
minulom roku v ňom našli svoj „domov“ naši seniori
k pravidelným stretnutiam. Nielen ich, ale všetkých
chceme ešte potešiť úpravou aj vonkajšieho vzhľa−
du, príp. okolia, k čomu pripravuje návrh stavebná
komisia do májového zasadnutia OZ.
(pokračovanie na str. 2)
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Chcem Vás informovať aj o tom, že vedenie obce si plne uve−
domuje napĺňanie sa kapacity cintorína v Beckovskej Vieske.
Stanovisko RÚVZ (hygiena), odvolávajúc sa na zákon č. 131/
2010 Z.z. o pohrebníctve je negatívne k možnosti rozšírenia cin−
torína smerom na západ. Preto budeme podnikať postupné kro−
ky pri hľadaní iného najoptimálnejšieho variantu.
Technický stav miestnych komunikácií je v mnohých častiach ne−
vyhovujúci. Po minuloročnom dočasnom vyriešení lokality pri Barine
sa ukazuje ako najkritickejší úsek k cintorínu v Rakoľuboch od cesty
II/515. Uvedomujeme si riziká možných úrazov i poškodenia osob−
ných vozidiel. Pracujeme na vydaní príslušného stavebného povole−
nia k možnej realizácií tejto stavby. Zároveň hľadáme optimálne tech−
nické riešenie pri použití vhodného materiálu na opravu aspoň naj−

nutnejších výtlkov na miestnych komunikáciách v našej obci.
V súvislosti s komunikáciami chcem informovať, že začali ro−
kovania ohľadne riešenia opravy vsakovačiek najmä v kritickom
úseku pri hlavnej ceste II/507 od firmy K.L.K „k dvojitej zákrute“.
Iba prečistenie „košov“ ako v minulosti už nepostačuje. Preto
treba nájsť iné technické riešenie, pretože tento úsek je z pohľa−
du dopravných rizík v obci najkritickejší.
Určite chceme mať všetci krajšiu dedinu, v ktorej žijeme. Plochy,
ktoré musia aktivační zamestnanci obce kosiť, upratovať, čistiť, odstra−
ňovať odpady sú rozsiahle a určite uznáte, vážení občania, že to stojí
veľa námahy. Ale tá sa vyplatí, keď sme napr. pochválení od cudzích
účastníkov za prípravu akcie a úpravu blízkeho okolia „Troch krížov“
pri pietnej spomienke.
starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Výpis z uznesení z 1. neplánovaného zasadnutia OZ konané−
ho dňa 7. januára 2016
Uznesenie č. 1/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce schvaľuje program neplánovaného zasadnutia obecného zastu−
piteľstva bez pripomienok.
Uznesenie č. 2/2016 − OZ Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
berie na vedomie Správu č. 7.8.2015 o výsledkoch kontroly plnenia
uznesení prijatých na VIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Kočovce.
Uznesenie č. 3/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce schvaľuje predložený Program hospodárskeho rozvoja a sociál−
neho rozvoja Obce Kočovce 2016 – 2023.
Uznesenie č. 4/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO v
rámci výzvy OPKPZP−PO4−SC431−2015−6 na realizáciu projektu s
názvom „Základná škola a materská škola Kočovce. Rekonštrukcia
a modernizácia“
b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 41 502,12 eur z
celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 830 042,28 eur.
Výpis z uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
25.1.2016
Uznesenie č. 05/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje upravený program II. zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 06/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
plnenia uznesení z I. neplánovaného zasadnutia OZ v roku 2016 a
konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach
obecného zastupiteľstva sú splnené alebo v plnení. V plnení a sle−
dovaní sú uznesenia č. 78/2014 – OZ, 79/2014 – OZ, 81/2014 OZ,
82/2014 – OZ.
Uznesenie č. 07/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce č. 3.1.2016
o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Uznesenie č. 08/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie Smernicu č. 1/2016 o verejnom obstaráva−
ní, ktorú s účinnosťou od 01.02.2016 vydá starosta obce.
Uznesenie č. 09/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje plán kultúrnych akcii na rok 2016 podľa predlože−
ného návrhu.
Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa
21.3.2016
Uznesenie č. 10/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje upravený program III. zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.

Uznesenie č. 11/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole pl−
nenia uznesení z II. zasadnutia OZ v roku 2016 a konštatuje, že
uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach obecného za−
stupiteľstva sú splnené alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú uzne−
senia č. 78/2014 – OZ, 79/2014 − OZ, 81/2014 OZ, 82/2014 − OZ.
Uznesenie č. 12/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie Správy hlavnej kontrolórky obce č. 1.1.2016
a č. 2.1.2016 o výsledku kontroly.
Uznesenie č. 13/2016 − OZ − Poslanci Obecného zastupiteľstva
Obce Kočovce:
a) Schvaľujú Zásady hospodárenia s majetkom Obce Kočovce
účinné od 21.3.2016
b) Žiadajú starostu obce, aby oboznámil s uvedeným materiá−
lom všetkých zamestnancov Obce Kočovce.
Uznesenie č. 14/2016 − OZ − Poslanci obecného zastupiteľstva:
a) Schvaľujú právomoc starostu Obce Kočovce k vykonaniu roz−
počtového opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočto−
vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov §14 ods. 2 písm. a) presun rozpočtovaných prostried−
kov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príj−
my a celkové výdavky rozpočtu obce, a to v limite 5 000 eur. Takéto
rozpočtové opatrenie starostu obce môže byť vykonané len na jestvu−
júcich položkách rozpočtu, pričom finančný limit úpravy každej jed−
notlivej položky je 5 000 eur.
b) Žiadajú starostu obce, aby každé takto vykonané rozpočtové
opatrenie zdôvodnil obecnému zastupiteľstvu a informoval o ňom
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Týmto uznese−
ním sa ruší uznesenie č. 17/2009.
Uznesenie č. 15/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh zmeny č. 1 finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2016
tak, ako bol predložený na schválenie. Zmena č. 1 finančného roz−
počtu je v prílohe. 4
Uznesenie č. 16/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 377/2015
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
stanovuje podľa §4 ods. 2 posledne citovaného zákona pohyblivú
zložku platu starostu vo výške 40%.
Uznesenie č. 17/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Prenájom priestorov obce − 1/2 garáže o ploche 113,5 m2 a
20m2 vonkajšej plochy spoločnosti CE BUILDING s.r.o. so sídlom
Kočovce 15, 916 31 Kočovce ako skladové priestory od 15.4.2016
na dobu jedného roka s možnosťou ďalšieho predĺženia.
b) Nájomné za prenájom priestorov vo výške 750 eur/ročne bez
energií.
Mgr. Linda Mikócziová
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OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ KNIŽNICE
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu,
ktorý nevie čítať.“
Mark Twain
Dňa 30.3.2016 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruova−
nej knižnice v našej obci, kde sme privítali vzácnych hostí. Sme
radi, že prijala naše pozvanie na otvorenie knižnice pani učiteľka
Pavlíková, ktorá v nej dlhé roky pracovala a svojím zaujímavým
rozprávaním nás oboznámila s históriou knižnice. Druhým vzácnym
hosťom bola pani učiteľka Masariková, ktorá tiež svojím pútavým
rozprávaním o histórii nielen knižnice, ale aj bývalej školy, nám
spríjemnila túto slávnostnú chvíľu.
Na otvorení sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy v Kočovciach,
ktorí tiež prispeli k príjemnej atmosfére tohto dňa svojím krásnym
prednesom básní.

Stará knižnica zmenila svoj šat a znova otvorila dvere pre všetkých
svojich stálych i nových čitateľov. Okrem nového vzhľadu interiéru
sa zmenila aj celá evidencia knižných titulov. Začiatkom leta 2015
sme zakúpili nový knižničný software, ktorý slúži na uľahčenie a
sprehľadnenie práce v knižnici. Dúfame, že do konca roka 2016 sa
nám podarí všetky tituly zaevidovať do nášho systému, čím pre−
jdeme na prehľadnejší spôsob, či už vyhľadávania knižničných titu−
lov, ale aj samotného požičiavania kníh.
Okrem požičiavania kníh sme si pre Vás pripravili množstvo do−
plnkových služieb, ktoré k modernej knižnici patria. V príjemnom

prostredí knižnice je zriadený internet pre verejnosť, kde si môžete
rozširovať svoje znalosti a zároveň sa i naučiť základnej počítačovej
gramotnosti. V budúcnosti by sme sa chceli venovať špeciálne se−
niorom a pripraviť pre nich počítačový kurz. Cez internetové prepo−
jenie si môžete prezrieť ponuku našej knižnice, prípadne si vybranú
knihu rezervovať.
Okrem prístupu na
internet má čitateľ k
dispozícii tlačiareň,
či možnosť si vytvo−
riť kópiu alebo scan
dokumentu.
V knižnici sme
nezabudli ani na
našich najmenších.
Chceli by sme po−
zvať všetky mamič−
ky, aby na chvíľu
zabudli na domáci
stereotyp, upratova−
nie a varenie, a pri−
šli s deťmi do kniž−
nice, urobiť si pre−
hľad o knižných no−
vinkách, zatiaľ čo ich
ratolesti si môžu lis−
tovať v obrázkových
knižkách, kresliť si,
alebo odpočívať v
našich pohodlných
sedacích vakoch,
ktoré sú pripravené hlavne pre nich. V detskom kútiku môžu ma−
mičky spoločným čítaním alebo len listovaním v knihách učiť svoje
deti láske ku knihám. Viesť naše deti k čítaniu je jedna z najlepších
vecí, čo môžeme pre ich ďalší rozvoj urobiť. V budúcnosti by sme
chceli v priestoroch knižnice organizovať besedy so spisovateľmi,
spolupracovať so školou a to vo forme výučby v priestoroch knižni−
ce a mnoho iných aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať
na nástenke knižnice.
Otváracia doba je v knižnici každý utorok od 10:30 hod. do 17:00
hod. Všetci ste srdečne vítaní.
Mgr. Zuzana Krchnavá

Moje dojmy z otvorenia knižnice
Dňa 30. marca sme išli na slávnostné otvorenie knižnice v Ko−
čovciach. Na začiatku nás v kultúrnom dome privítal pán starosta a
úvodom povedal pár slov o knižnici, čo sa v nej zrekonštruovalo a
čo nového v nej môžeme očakávať v budúcnosti. Potom dal slovo
novej pani knihovníčke, ktorá hovorila o samých skvelých novin−
kách ako napr.: elektronická evidencia kníh, možnosť ich zarezer−
vovania a niečo pre mamičky s malými deťmi − detský kútik. A niečo
aj pre nás, staršie deti, internet, na ktorom si môžeme vyhľadať veci
do školy.
A prišlo to. Slávnostné otvorenie našej knižnice − prestrihnutie
pásky. Mohli sme vojsť. Knižnica sa zmenila, bola úplné iná, ako
som si ju pamätala.
O tom, aká tu bola knižnica v minulosti nám porozprávali bývalé
pani učiteľky − pani Pavlíková a pani Masariková. Pani Masariková
nám rozpovedala aj ako sa učilo kedysi. A mala to veru ťažké. Učiť
v malotriedkach asi nebola žiadna výhra. Ale z jej reči vyznelo, že
to zvládala dobre. A ešte k tomu viedla po práci knižnicu. Bola taká
dobrá, že čakala na deti s knižkami, či bolo leto alebo zima. Ale
vtedy knižnice nevyzerali ako teraz. Pani učiteľky nemali žiadnu

miestnosť, knihy mali schované len v nejakej skrinke alebo sa žia−
kom rozdalo niekoľko knižiek a tie si medzi sebou požičiavali. Nie
ako v dnešnej dobe, keď si už môžeme knižky zarezervovať. Pani
Pavlíková nám porozprávala, ako začínala s touto knižnicou. Mala
nejaké knižky, ale tie musela vytriediť a porozdeľovať. Predstavte si,
že by ste mali 500 a viac knižiek očíslovať, rozdeliť podľa autora a
zaradiť do správneho žánru literatúry. A ešte k tomu dokupovať knižky
a zaujať všetky vekové kategórie.
Veľmi ma zaujali, a určite aj ostaných, príbehy bývalých pani
učiteliek. Naše žiačky aj zarecitovali básničky a pani učiteľke Masa−
rikovej sa to veľmi páčilo. Bola to práve ona, kto kedysi pripravoval
deti na recitačné preteky a bola v tom dobrá. Jej žiaci sa vždy
umiestnili na popredných miestach. Porozprávala nám aj zopár
zábavných príhod zo školy.
Bolo to úžasné. Veľmi sa nám to páčilo. Ďakujeme pani učiteľ−
kám Pavlíkovej a Masarikovej, že udržovali tradíciu knižníc až dote−
raz a vďaka patrí aj pánovi starostovi za modernizáciu a krásny
nový nádych knižnice.
Ďakujeme.
Dominka Pjeczková, 8. A trieda
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FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
„Na fašiangy výskaj,
v pôste brucho stískaj.“
Veru aj naši občania si mohli zavýskať aj sa dobre najesť na
fašiangovej zábave, ktorá sa v našej obci uskutočnila 6. februára
2016, posledný víkend pred začiatkom pôstu.
Členky kultúrnej komisie už od obeda miesili cesto na šišky či
fánky, piekli voňavé jaternice i klobásy a to všetko v dobrej fašian−
govej nálade.
V podvečer sa začali schádzať prví návštevníci. Sála spoločen−
ského domu sa postupne zaplnila do posledného miesta a aby si

všetci našli svoje miesto, výdaj zabíjačkových špecialít sa presunul
na chodbu. V bare u pána Záhumenského sa predávalo dobré vín−
ko, do tanca hrala a spievala hudobná skupina Ritmo z Nemšovej.
Po úvodných zahrievacích kolách sa rozprúdila výborná zábava.
Keď zazneli staré šlágre, naši členovia klubu dôchodcov sa nene−
chali zahanbiť a prví boli v kole. Parket bol vždy preplnený, tanco−
vali mladí, rodičia i starí rodičia do neskorých nočných hodín.
Vládla dobrá nálada, ktorú umocňovala výborná kapela. Nema−
lou mierou k atmosfére prispeli aj chutné zabíjačkové výrobky od p.
Kramárika.
Mgr. Daniela Ondreičková

PRVÝ ŠKOLSKÝ PLES
S myšlienkou zorganizovať ples na našej škole sme sa pohrávali
už niekoľko rokov. Rozhodli sme sa nielen o plese rozprávať, ale
ho aj uskutočniť. Na začiatku bolo niekoľko nadšencov z rodičovs−
kého združenia.
Aj vďaka podpore Obecných úradov Kočovce, Nová Ves nad
Váhom a Hôrka nad Váhom sa podarilo 1. školský ples 23. januára
2016 zrealizovať. Konal sa v Kultúrnom dome v Novej Vsi nad Vá−
hom a myslím si, že sme ho všetci zvládli bravúrne. Tí, ktorí sa ho
zúčastnili, odchádzali nadmieru spokojní.
Organizácia plesu bola náročná, ale za pomoci zanietených ľudí
sme ju spoločne zvládli. Výborným odrazovým mostíkom na uskutoč−
nenie plesu bol pozitívny prístup celého rodičovského združenia aj
priazeň vedenia školy. Tak sme sa pustili do práce. Začiatkom škol−
ského roku 2015/2016 sme sa dohodli, že ples zorganizujeme v
januári. Začali prípravy, oslovila som so žiadosťou o spoluprácu obecné
úrady. Boli naklonení tejto myšlienke a ponúkli mi svoju pomoc.
Ústrednou myšlienkou plesu boli „ naše deti“. Možno sa pýtate,
prečo naše deti? Na našej škole má Elokované pracovisko ZUŠ J.
Kréna Nové Mesto nad Váhom. Deti kočovskej školy tak nemusia
za výtvarným a hudobným odborom cestovať, výučbu majú popo−
ludní priamo v areáli školy. Výtvarný odbor vedie p. učiteľka Mare−
ková, v piatich oddeleniach má takmer 70 detí. V hudobnom odbo−
re sa pod vedením p. učiteľa Ondrejku vzdeláva vyše 20 detí.
Program plesu bol zostavený tak, aby svoj talent predviedli pre−
dovšetkým žiaci ZŠ Kočovce, mali priestor sa prezentovať a ukázať,
aké krásne výrobky dokážu vytvoriť a akú krásnu melódiu, spev
alebo tanec dokážu po−
núknuť. Ples bol výni−
močným stretnutím pria−
teľov, kde boli dámy
krásne a páni ich dôs−
tojne dopĺňali.
Prvý školský ples
otvoril príhovor koordi−
nátorky plesu pani Bc.
Lenky Jamborovej a
pani riaditeľky Mgr. Jan−
ky Krajčiovej. Po oficiál−
nej časti vystúpil ľudový
tanečný súbor ČAKAN−
KA pod vedením p. To−
biášovej. Deti boli fan−
tastické, zaspievali a za−
tancovali temperament−
né tance. Boli to tance
ľudové, hip hop, rocken−
rol, makarena...
Na plese sa prezen−
tovali najmä naše ko−
čovské deti. Tie z výtvar−
ného odboru ZUŠ zau−

jímavými výrobkami. Panely s obrazmi dôstojne dopĺňali slávnost−
nú atmosféru, pripravená bola aj výstavka menších obrázkov s rôz−
nymi motívmi, šperky, keramické misky a iné pekné výrobky. Hostia
na plese si mali možnosť tieto dielka aj zakúpiť.

V úvode ďalšieho programu krásne zaspievala štvrtáčka Karolín−
ka Madarová. Po nej vystúpil žiak 7. triedy Filipko Mihálik, ktorý svoj
spev sprevádzal aj hrou na gitare. Nakoniec svoj talent predviedla
v originálnom tanci siedmačka Natálka Uhrinová.
Úlohy šatniarok, uvádzačiek, predajkýň tomboly sa úspešne zhos−
tili bývalé i súčasné žiačky. Návštevníci plesu sa mohli na pamiatku
aj odfotiť pri plesovej tabuli.
Do tanca hrala hudobná skupina M plus M. Fakt, že poslední
tanečníci sa lúčili až nad ránom, svedčí o tom, že hrali naozaj dob−
re. O výbornú večeru a obsluhu počas celého večera sa nám po−
starala firma R−centrum pána Jambora. Vyvrcholením večera bola
bohatá tombola s veľkým množstvom cien, za ktorú treba poďako−
vať ochotným sponzorom a niektorým rodičom našich detí.
Tí, ktorí sa rozhodli prísť na školský ples a podporiť tak našu
školu, určite neobanovali. Zábava aj nálada boli vynikajúce. Zorga−
nizovať takýto ples vyžaduje veľa času a hlavne ochoty. Touto ces−
tou by som rada poďakovala všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou
prispeli k jeho uskutočneniu.
Ďakujem členom rodičovského združenia, ktorí pomohli pri oslo−
vovaní sponzorov, pri výzdobe sály, pani riaditeľke za množstvo
nápadov, ktoré ples zviditeľnili, deťom za pomoc pri zdobení sály,
starostom obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ale
aj všetkým, ktorí si kúpili lístky do tomboly, ďakujem všetkým hos−
ťom. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
A čo dodať na záver? Hádam len to, že o rok sa vidíme znova.
Verím, že v hojnom počte a v skvelej nálade.
Bc. Lenka Jamborová
členka Rodičovskej rady a organizátorka plesu
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NAKLADANIE S ODPADMI PO NOVOM
Zákon o odpadoch č. 79/2015
Z. z. prinesie nový systém nakla−
dania s odpadmi s cieľom moti−
vovať ľudí triediť odpad. Niektoré
vytriedené zložky odpadu nebu−
dú súčasťou poplatku za komu−
nálne odpady.
Takto sa v obciach znížia ná−
klady na komunálny odpad. Ta−
kisto sa sprísni systém výkupu ko−
vov od fyzických osôb. Zberniam
pribudne povinnosť uskladniť kovy
na sedem dní na tzv. monitoro−
vacom priestore, ktorý je monito−
rovaný kamerovým systémom.
Zberne budú využívať len váhy s
platným certifikátom o ich ciacho−
vaní. Vyplácanie osôb, ktoré kov
do zberne prinesú, bude fungo−
vať len formou prevodu na ban−
kový účet alebo pomocou peňaž−
ného poukazu, nie v hotovosti.
Zákon o odpadoch zavádza
tzv. rozšírenú zodpovednosť vý−
robcov a dovozcov za výrobok od
jeho výroby až po jeho spraco−
vanie ako odpadu. Znamená to,
že výrobcovia budú zodpovedať
za recykláciu a spracovanie vlast−
ných výrobkov. Platí to napríklad
pre výrobcov alebo dovozcov
elektrozariadení, vozidiel, pneu−
matík, akumulátorov, ale aj papie−
ra, plastov, skla. O vytriedený
odpad sa budú starať novovytvo−
rené Organizácie zodpovednosti
výrobcov (OZV). Každá obec uza−
tvorí s OZV zmluvu a tá bude
uhrádzať za separované zložky
odpadu zberovej spoločnosti.
Obec bude platiť z miestneho
poplatku náklady spojené so zme−
sovým komunálnym odpadom a
biologicky rozložiteľným komunál−
nym odpadom. Naďalej bude hra−
diť náklady za triedený zber zlo−
žiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zod−
povednosť výrobcov.
Čo konkrétne prinesie nový
zákon pre obce a občanov?
Zákon je účinný od 1.1.2016,
niektoré ustanovenia od 1.7.2016.
V tomto roku sa systém zberu trie−
deného odpadu v našej obci ne−
bude meniť. Zostáva naďalej za−
chovaný a až budúcnosť ukáže,
čo bude treba zmeniť, upraviť, čo
prinesie spolupráca s OZV.
Novinkou pre občanov je vý−
kup stavebného odpadu – popla−
tok za stavebný odpad je stano−
vený v Dodatku č. 2 k VZN 6/2012
vo výške 0,035 eura za kg (obec

je povinná zaviesť množstvový
zber stavebného odpadu).
Druhou novinkou je, že obec
už nebude zberať pneumatiky –
zákon o odpadoch viaže výrob−
cov zabezpečiť bezplatný spätný
zber pneumatík cez predajné
miesta, bez toho, aby bol občan
viazaný na kúpu iného tovaru.
Upozorňujeme preto občanov,
aby použité pneumatiky nevozili
za spoločenský dom. Minulý me−
siac sme odviezli na náklady obce
všetky pneumatiky, ktoré tam boli
uložené, miesto sme pripravili na
ukladanie biologicky rozložiteľné−
ho odpadu.
Ako separujeme v obci
Plasty – vrecový systém zbe−
ru od rodinného domu, interval
každé 3 týždne. Zostávajú zacho−
vané 1100 l kontajnery v každej
časti obce.
Sklo – kontajnery umiestnené
v každej časti obce.
Papier – kontajnery umiestne−
né v každej časti obce, výkup pa−
piera zberovou spoločnosťou.
Železo – kontajner za spolo−
čenským domom. Odpad môže−
te priviezť po dohode s pracovní−
kom obce.
Biologicky rozložiteľné odpa−
dy (BRO) – pre tento druh odpa−
du je vyčlenený priestor v areáli
za spoločenským domom. Na
kompostovisko môžete priviezť
biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad, pokosenú trávu, nadrve−
né konáre (príp. nasekané max.
na 15 cm kus, pretože obec nemá
drvičku), zeleň z verejnej zelene,
cintorínov. Odpad môžete priviezť
po dohode s pracovníkom obce,
ktorý Vám umožní prístup ku kom−
postovisku.
Upozorňujeme občanov na
dôsledné separovanie odpadov
– čím viac odpadu vyseparujeme,
tým menej ho bude v komunál−
nom odpade (v KUKA nádobách),
čo znamená nižšie náklady na
jeho vývoz a likvidáciu. Zberná
spoločnosť bude mať povinnosť
kontrolovať, či sú zložky dôsled−
ne vyseparované (napr., či v ná−
dobe na plasty nie je sklo, papier
a pod.). Vtedy môže časť nákla−
dov na vývoz separovaných zlo−
žiek preniesť na obec.
Obec už niekoľko rokov doplá−
ca na vývoz a skládkovanie od−
padu (dokonca sa uvažovalo o
zvýšení poplatku za odpady). Na

konci roka budeme sami vidieť,
či nový zákon priniesol úsporu fi−
nancií. Preto je dôležité, aby sme
všetci dôsledne separovali, zni−
žovali množstvo odpadu vyváža−
ného na skládky. Viem, že niekto−
rých zaťažuje separovanie, rad−
šej všetko hádžu do smetnej ná−
doby. Treba si ale uvedomiť, že
vyseparované zložky idú spätne
na recykláciu a opätovne sa do−
stavajú do obehu vo forme oba−
lov, papiera... Odpad vyvezený na
skládku sa netriedi a logicky – čím
viac nádob zaplníme, tým ho viac
bude na skládke, tým väčšiu eko−
logickú záťaž zanechávame na−
šim deťom. Nesmieme zabúdať,
že všetok odpad zanechávame
našim potomkom.
Dodatok k odpadom:
Nedá mi, aby som nereago−
vala na opakujúcu sa situáciu pri
vývoze veľkoobjemových kontaj−
nerov (VOK). V apríli sme začali
s „jarným upratovaním“ – umiest−
nením VOK−ov na nadrozmerný
odpad v obci. Stále sa opakujú
niekoľkoročné problémy, na kto−
ré mnohí poukazujete. Ak je už
kontajner plný, odpad jednodu−
cho vyložíte vedľa neho.
Kontajnery nám vyváža firma
TSM Nové Mesto n.V. Aj u nich
spravidla v tom čase prebieha
„jarné alebo jesenné upratova−
nie“. Preto kontajnery neodváža−
jú okamžite, ako im pošleme e−
mailom objednávku, ale zaradia
nás do ich harmonogramu vývozu.
Preto sa stáva, že ich vyvážajú aj
o 2 − 3 dni. Pri kontajneroch to
vyzerá ako na smetisku – Vám
sa to takto páči? Asi ten, ktorý to
tam vyloží, nebýva vedľa tohto
miesta. Stačí počkať na vyprázd−
nenie VOK−ov. Môžete namietať,
že nemáte čas chodiť kontrolovať,
či už je vyvezený alebo nie. Všet−
ko je iba o chcení a tolerancii.
Na stránke obce je umiestne−
ný oznam aj s kontaktom na pra−
covníka obce, ktorý Vám umožní
priviezť odpad aj mimo „jarného
a jesenného upratovania“ do kon−
tajnera (po predchádzajúcej do−
hode s ním).
A čo je ešte viac zarážajúce,
že mnohí dospelí (predpokladám,
že do VOK−ov vozia odpad do−
spelí) nevedia, čo sú napr. plas−
ty. Plasty, ktoré sa zberajú z pred
domu každé 3 týždne!!!!, netreba
s nimi nikde chodiť a predsa ich

dávate medzi objemové odpady.
Viete, že sa tým predražuje zber
a likvidácia odpadov? Ako by ste
asi uvažovali, keby ste platili za
vývoz „kešom“ a každá zložka
odpadu by bola za inú cenu?
Nekalkulovali by ste?
Treba si uvedomiť, že popla−
tok 20 eur na osobu a rok, nepo−
kryje všetky náklady na komunál−
ny odpad, nebezpečný odpad,
zber separovaných zložiek, od−
pad z cintorínov. V minulom roku
sme vyviezli 43 VOK−ov, čo pred−
stavuje objem odpadu 60 t (okrem
stavebného odpadu, toho bolo
17,5 t). Doplácali sme (z vašich
peňazí) cca 2000 eur. Za túto
sumu mohlo byť upravené napr.
detské ihrisko.
Veľký počet vyvezených kon−
tajnerov je aj z dôvodu, že „šikov−
ný občan“ nerešpektuje upozor−
nenie, že nábytok treba rozbiť na
menšie kusy, aby sa do VOK−u
viac vošlo. Zmenší sa objem –
teda menej kontajnerov, nižšie
náklady na vývoz (doprava).
Chcem ešte raz zdôrazniť, že
od 1.7.2016 bude iný systém fi−
nancovania zberu niektorých vy−
separovaných zložiek. Preto vás
opäť vyzývam, aby ste aj v záuj−
me budúcnosti vašich detí mini−
malizovali množstvo komunálne−
ho odpadu (ten bude čoraz drah−
ší, pretože sa musí skládkovať).
Viac a zodpovednejšie trieďte
odpady – plasty, sklo, papier,
elektronické zariadenia. Tento
odpad sa bude odvážať na ná−
klady výrobcov. Takisto je dôleži−
tá čistota triedených zložiek – jed−
noducho povedané ak v kontaj−
neri na plasty bude iný odpad,
jeho vývoz bude na náklady obce.
PNEUMATIKY musia od vás odo−
berať predajne a servisy, preto ich
už nevozte za spoločenský dom!!!
Mnohí cestujete po svete, či
už pracovne alebo na dovolen−
ky, vidíte, aká je čistá príroda napr.
v Nemecku, Rakúsku, v prímor−
ských krajinách... Minule mi ho−
voril známy, ako separujú v Ja−
ponsku, koľko druhov triedeného
odpadu majú v domácnosti. Pre−
čo? Asi im záleží na čistote kraji−
ny. Prečo to ide tam, u nás nie?
Môžeme mať Slovensko čisté aj
my, len musíme chcieť ho mať čis−
té. Ale k tomu musí prispieť kaž−
dý z nás!
Viera Jánošíková
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ČO JE NOVÉ V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE...
Nový rok sme začali športovými aktivitami. V okresnom kole
naše volejbalistky získali pekné 3. miesto.
Aj tento rok ožila Bachledova dolina lyžiarmi z našej školy.
Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 24 žiakov 5.−9. ročníka, ktorí
využili štátny finančný príspevok 150 eur.
Počas dlhších vianočných prázdnin sa podarilo viacerým žia−
kom zrelaxovať a nabrať nové sily, aby si vylepšili známky na
polročnom vysvedčení. S vyznamenaním prospelo na 1. stupni
82 žiakov a na 2. stupni 27 žiakov. Žiaľ, 4 žiaci neprospeli.
Záver 1. polroka patril školskému karnevalu. Deviataci pripra−
vili pre žiakov krátky program, súťaže, diskotéku a, samozrejme,
nechýbalo vyhodnotenie kreatívnych masiek.

V okresnom kole Olympiády z anglického jazyka v Starej Tu−
rej nás reprezentovali E. Gaidos (7. tr.) a N. Zelezková (9. tr.).
V okresnom kole prednese povesti Šaliansky Maťko bol úspeš−
ný A. Cmarko (3. tr.), ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
V okresnom kole geografickej olympiády si overovali vedomos−
ti 15 žiaci 5. − 9. ročníka. Úspešným riešiteľom bol O. Marek (7. tr.).
Do školského kola prednesu poézie a prózy Podjavorinskej
Bzince sa zapojilo 30 žiakov 2. − 9. ročníka. Do obvodného kola
postúpili D. Dančová a D. Marcinová (4. tr.), K. Bubeníková (5.
tr.), S. Motolová (6. tr.), O. Marek (7. tr.) a N. Gondárová (7. tr.).
Vo veľkej konkurencii nepostúpil nikto do okresného kola.
V rámci hodiny technika sa piataci počas exkurzie vo firme
Hella zoznámili s výrobou, zariadením a pracovnými postupmi.
Výber žiakov 2. stupňa absolvoval netradičnú vyučovaciu ho−
dinu angličtiny pod vedením lektora z USA.

Z výtvarného odboru ZUŠ vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí
získala ocenenie M. Svrbíková (2. tr.). Prevzala si ho v Trenčíne.

V predkole vybíjanej naše dievčatá postúpili do okresného
kola, kde sa im so silnými súperkami nepodarilo postúpiť do vyš−
šieho kola.
Matematickú súťaž Pytagoriáda úspešne riešili v okresnom
kole J. Krajčech (3. tr.) a V. Páleníková (4. tr.). Druhú matematic−
kú súťaž Matematický klokan v školskom kole riešilo 37 žiakov 2.
− 9. ročníka. Mená úspešných riešiteľov sa dozvieme v máji.
Žiaci 1. − 3.ročníka videli divadelné predstavenie Kráska a
zviera v SD v Kočovciach. V Novom Meste nad Váhom si zasa
divadlo Kocúr v čižmách v anglickom jazyku pozreli žiaci 2. − 5.
ročníka.
V marci počas Mesiaca knihy realizujú vyučujúci slovenského
jazyka rôzne aktivity, ktorých cieľom je žiakom ukázať význam,
krásu kníh a ich dôležité miesto v živote človeka. Jednou z aktivít
je i exkurzia v obecnej knižnici. Tento rok sa uskutočnila v zre−
konštruovaných priestoroch. Slávnostného otvorenia sa zúčast−
nil výber žiakov nadšených čitateľov i úspešných recitátorov.

Začiatkom apríla sme zapisovali našich budúcich prvákov, na
zápis prišlo 29 detí. Niektoré ešte rok zotrvajú v materskej škole,
predpokladáme 22 prváčikov.
Svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka si overili
naši deviataci v Testovaní 9, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov.
Výsledky z testovania sú súčasťou prijímacieho konania na stredné
školy.
Deviataci každoročne pomáhajú pri organizovaní Dňa narci−
sov. Na našej škole má toto podujatie peknú tradíciu, organizo−
vali sme ho už 16−ty raz.
Kým sa skončí školský rok ešte toho veľa zažijeme a naučíme
sa, život v škole je pestrý. O tom vám napíšeme nabudúce.
Mgr. Iveta Gajdošíková, kronikárka školy

číslo 1 − máj 2016

INFORMÁTOR

www.kocovce.sk

7.

OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY
Nastal čas, keď sa vám po nejakom čase prihovárame v našom
okienku.
Priblížime vám ďalšie aktivity, ktoré sme spolu s deťmi robili v
jednotlivých obdobiach.
− OKTÓBER − súťaž o najkrajšiu tekvičku, zhodnotili sme ich na
Halloweenskej párty.

− NOVEMBER − prišlo k nám putovné divadlo Na Traky, ktoré
deťom zahralo príbeh o plynutí času.
− Hudobnú rozprávku deťom zahrala SIMSALA – všetky deti svo−
jim vystúpením roztancovala.
− V Novom Meste nad Váhom si deti predškolského veku boli
pozrieť divadielko Zimný príbeh.
− DECEMBER – privítali sme medzi sebou Mikuláša a jeho po−
mocníkov. Za krásne pesničky a básničky deti dostali sladký balí−
ček, za ktorý ďakujeme.
− Pripravovali sme sa na vianočné sviatky – zdobili sme stromče−
ky v triedach a vonku, piekli sme vianočné koláčiky, pripravovali
sme slávnostný program.
− Deti predškolského veku navštívili múzeum v Novom Meste
nad Váhom, kde si boli pozrieť betlehem. Prezreli si aj postavičky
vyrobené z dreva na námestí.
− Na Vianočnej besiedke sa deti s programom kolied rozlúčili so
starým rokom. Túto besiedku pri vianočnom stromčeku sme pripra−
vili pre rodičov.
− JANUÁR − nový rok sme spolu s deťmi oslávili pri stromčeku,
kde si deti našli darčeky od Ježiška.
− Do materskej školy nám nastúpili nové malé detičky, ktoré sme

medzi sebou privítali a zoznámili ich s novými kamarátmi.
− Deti sa fotili na tému Zima firmou MICOR.
− Koncom januára sme mali Karneval − deti, aj pani učiteľky boli
prezlečené do rôznorodých masiek a spoločne sme sa zabávali.
− FEBRUÁR − navštívilo nás divadielko Slniečko, ktoré zahralo
deťom príbeh o malých huncútoch, ktorí sa nevedeli správať.
− MAREC − mesiac knihy − deti navštívili knižnicu v obci, ale aj v
Novom Meste nad Váhom.
− Jar a veľkonočné sviatky sme privítali maľovaním kraslíc, sade−
ním semienok a pozorovaním bocianov, ktorí k nám každoročne
prilietajú.
− Spoločne, aj s deťmi so základnej školy, sme sa zúčastnili diva−
delného predstavenia Slniečko.
− APRÍL − deti predškolského veku sa zúčastnili zápisu do školy,
na ktorý sa veľmi tešili. Spoločne sa naň pripravovali s pani učiteľ−
kami, aj s využívaním metodických zošitov.
− Keďže apríl je mesiac bezpečnosti, tak nás najbližšie čaká náv−
števa požiarnikov v Novom Meste nad Váhom a beseda s políciou.
Zároveň je aj mesiac le−
sov − pri tejto príležitosti
si urobíme s deťmi turis−
tickú vychádzku do prí−
rody.
− Ďalšie aktivity, kto−
ré organizujeme s deť−
mi: fotenie na tému
„Máša a medveď“, sta−
vanie Mája, využívanie
Ekoučebne na škol−
skom dvore a pocitové−
ho chodníka, vystúpe−
nie sokoliarov (spoluprá−
ca s MŠ Hôrka n. V. a
MŠ Hrádok), divadelné
predstavenia v MŠ, Deň
detí, exkurzie v Novom
Meste nad Váhom, náv−
števa ZOO farmy, konco−
ročný výlet s rodičmi,
noc v škôlke. Na všetky
aktivity sa veľmi tešíme.
− Keďže tento rok bol
posunutý zápis detí do
školy, posunul sa aj zápis do MŠ − bude sa konať v dňoch od 4. do
6. mája 2016. Srdečne Vás pozývame a na všetky deti sa tešíme.
Bc. Lucia Fraňová – zástupkyňa pre MŠ

Vďaka vám za ten vzácny dar múdrosti a citu...

Bez sebaúcty nemôže si človek vážiť prácu, ktorú vykonáva. A
naopak, bez hlbokej úcty k vlastnej práci nie je možné vážiť si ani
seba. Učiteľova práca je poslanie. Dennodenne preniká k detskej
duši a rozdúchava plamienok poznania.

Spomienky na školu patria k tým najkrajším a najživším. Zvykne−
me zabudnúť mená niektorých spolužiakov, ľudí, s ktorými sme sa
pri rôznych príležitostiach stretli, ale nie mená učiteľov, ktorých sme
mali radi, ktorí mali radi nás. A k „inventáru školy“ neodmysliteľne
patria i zamestnanci, ktorých sme stretávali počas prestávok na
chodbe, na dvore i v jedálni.
Slávnostné posedenie pedagógov a zamestnancov našej školy
v spoločenskom dome pri príležitosti Dňa učiteľov bolo poďakova−
ním za ich prácu v školstve, pri výchove a vzdelávaní našich detí.
Spestrením posedenia bolo vystúpenie žiakov pod vedením učiteľ−
ky Mgr. M. Bubeníkovej. Tak teda,
...vďaka vám za ten vzácny dar múdrosti a citu.
Viem, že po rokoch, keď zmení sa rezký váš krok na ubolený
a pomalý,
tam v triede láskavo bude žiariť vaše srdce,
aby ukázalo cestu k pravým hodnotám...
Viera Jánošíková
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KOŠT KLOBÁS VO VÁPENKÁCH
Týždeň po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 2. apríla komisia kultúry na−
plánovala turistický pochod z Veľkej Javoriny na moravskú stranu do Vápe−
niek na Košt klobás. Cestou nás sprevádzalo slniečko, záplava medvedieho
cesnaku a hlavne vidina klobás.

V miestnej reštaurácii nám k ochutnávke hrala cimbalová hudba. Ak
niekto nemal chuť na klobásy mohol si pochutnať na šúľancoch, perkách,
či patentoch.
Zábava vyvrcholila, keď dvaja naši spoluúčastníci chceli prejsť úzku lávku
a nechtiac sa vykúpali v studenom jazierku.
Mgr. Daniela Ondreičková

PIETNY AKT V RAKOĽUBOCH
Tak sme si zvykli na mier...
V piatok 8. apríla 2016 sa pri Trojkríži v Rakoľuboch konal pietny akt
kladenia vencov. Na mieste, ktoré nám pripomína, že mier, ktorý je pre
nás samozrejmosťou, bol vykúpený utrpením, bolesťou, životmi...
V súčasnosti si nevieme predstaviť, čo je vojna, aké utrpenie prináša. Zvyk−
li sme si na dni pokoja, bez strachu. Iba pri spomienkach tých, ktorí prežili
hrôzy vojny si uvedomíme, akým darom je mier. Preto by sme nemali nikdy
zabúdať na ľudí, ktorí bojovali za dnešné dni a pripomínať si ich pamiatku.
Za účasti predstaviteľov Mesta a Okresného úradu Nové Mesto nad Vá−
hom, účastníkov odboja, vedenia obce i našich občanov boli položené vence
a kytice kvetov na tomto pamätnom mieste.
Viera Jánošíková
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LÍŠKY V OBCI

Prakticky od novembra 2015 som registroval z va−
šich informácii občasný výskyt líšok v našej obci. Sa−
mozrejme, že som okamžite o tom informoval p. Fran−
tiška Zemaníka, ktorý je poľovným hospodárom pre
poľovný revír obce Kočovce. Keďže ani na začiatku
nového roku sa situácia nezmenila, napriek jeho sna−
he riešiť problém, oslovil som žiadosťou o súčinnosť
orgány štátnej správy, konkrétne Regionálnu veterinár−
nu a potravinovú správu a Okresný úrad, pozemkový a
lesný odbor. Situácia sa nezmenila a došlo k úhynom
hydiny v niekoľkých dvoroch našich občanov. Rozho−
dol som sa pozvať osobne p. Františka Zemaníka na
rokovanie OZ dňa 21. marca 2016, aby vysvetlil, prečo
je riešenie tohto problému také náročné.
Z jeho slov vyplynulo, že výskytu je možné zabrániť
iba odstrelom, ktorý v obývanej oblasti nie je možný.
Možný je iba v prípade, ak je ohrozený život občanov
alebo hospodárskych zvierat. Odstrel je možný až 200
m od obydlí. Iné spôsoby (pasce, návnady a pod.) sú v
zastavaných častiach obce komplikované a rizikové.
Uvádzam tieto informácie preto, aby nevznikol do−
jem, že som sa tejto vážnej téme nevenoval. V prípade
potreby dal p. Zemaník písomný súhlas na zverejne−
nie jeho telefónneho kontaktu na webovej stránke na−
šej obce.
starosta obce

Novoročný výstup
na Ostrý vrch
Dňa 2. januára 2016 sa uskutočnil už tradičný vý−
stup na Ostrý vrch. Po vianočnom hodovaní sa 50−tim
turistom zažiadalo pohybu. Bolo ideálne počasie, mierne
mrzlo, kráčali sme po mierne zasneženej ceste. Zá−
kladný tábor s ohňom na opekanie bol na Izbe, v Útul−
ni Izba sme si uvarili hriatô, ktoré nás dobre rozohrialo.
Z Izby sa asi polovica turistov oddelila a putovala
na Panskú Javorinu. Na vrchole bola hustá hmla, tak−
že z vyhliadky nič nebolo.
Príjemne unavení, vymrznutí s dobrým pocitom sme
sa vrátili do vyhriatych domovov.

Spomienka
na pani Orsavovú

Tak sme si zvykli na mier:
bez obáv kráčať mestom každé ráno
a spriadať ďalší z plánov,
uskutočňovať dobrý zámer,
túlať sa lúkou tejto zeme
a hľadať svoju stokrásku
a zabúdať, že osud sveta visí na vlásku
a že o chvíľu možno nebudeme... (J. Zambor)

Dňa 6. apríla 2016 sme sa v Beckovskej
Vieske naposledy rozlúčili s bývalou sta−
rostkou našej obce JUDr. Annou Orsavo−
vou. Po krátkej ťažkej chorobe nečakane
zomrela vo veku 65 rokov. Vo funkcii sta−
rostky pôsobila v rokoch 1999 až 2006. Prá−
ca pre ľudí ju veľmi zaujímala, bola tvori−
vá a svojou aktivitou prispela k zveľade−
niu a rozvoju obce. Ochotne pomáhala mno−
hým, ktorí ju o pomoc požiadali, poradila i
pomohla vybaviť, čo bolo v jej možnostiach.
Nech odpočíva v pokoji!
starosta obce
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AKTIVITY KLUBU DÔCHODCOV
Na konci minulého roka sme sa z technických dôvodov nemali
kde stretávať a tak sme sa aspoň rozbehli do sveta.
Začiatkom decembra, presne 8.12.2015 sme cestovali znovu
na Hrebienok, aby sme si pozreli tentoraz barokový ľadový chrám.
Žiaľ, električka v Poprade nečakala na zmeškaný rýchlik a my
sme si museli vyplniť hodinu a trištvrte v pizérii pri stanici. Odme−
nou nám bol vstup do chrámu bez čakania. Chrám bol nádherný,
iný ako na začiatku roka. Páčili sa nám najmä úžasné kvety za−
mrznuté v ľadových blokoch. Tentoraz nám počasie vôbec nepria−
lo, na Hrebienku bola hmla a po prehliadke chrámu už veľmi zhustla
a tak sme sa hneď vrátili do Smokovca a potom domov.

Mikulášky večierok sme si zorganizovali v spoločenskom dome
dňa 18.12. Okrem pripraveného drobného pohostenia sme si zgustli
na vynikajúcich zákuskoch, ktoré priniesli členky klubu. Stoly sa
prehýňali sladkosťami i slaným pečivom. Všetkých členov klubu
čakal mikulášky darček − ručne vyrobené vianočné ozdoby. Ve−
čierka sa zúčastnilo 33 členov.
V decembri 7 členov klubu navštívilo Vianočné trhy v Bratislave.
Cestovali sme rýchlikom o trinástej z Nového Mesta, peši sme prišli
z Hlavnej stanice až na Hlavné námestie, kde boli trhy Starého
Mesta. Na Hviezdoslavovom námestí sa na Vianoce pripravovalo
mesto Bratislava. Ochutnali sme typické vianočné špeciality, štrngli
si medovinou, prezreli si vyzdobený stred mesta a pešo sa vrátili
okolo vysvieteného prezidentského paláca znovu na Hlavnú ulicu.
Vlakom o 18 hod. sme sa vrátili do Nového Mesta.
Na Silvestra sme sa
rozhodli pokrstiť nové
priestory klubu v Beckov−
skej Vieske. So starým ro−
kom sa prišlo rozlúčiť 15
členov. Priniesli sme si so
sebou občerstvenie a druž−
ne sa bavili a vtipkovali do
polnoci, kedy sme prípit−
kom privítali nový rok. Pred
klubom sme potom obdivo−
vali nielen ohňostroj z oko−
litých domov ale pozorova−
li aj splašenú líšku. Nápad
so Silvestrom sa nám veľ−
mi páčil a akciu určite zo−
pakujeme aj tento rok. Od
januára sa stretávame kaž−
dý utorok o 14 hod. v zre−
konštruovanej miestnosti –

klube v Beckovskej Vieske. Na holé steny priniesli niektoré členky
obrazy a tým sa miestnosť trochu zútulnila. Je tam však zlá akustika
a skúsime ju vylepšiť záclonami alebo závesmi.

Oslava MDŽ bola tentoraz v rukách mužov − p. Gábu a Šimlovi−
ča, ktorí navarili skvelý kotlíkový guláš. Keďže ho varili vonku pred
klubom pri hlavnej ceste, okoloidúci sa pri nich pristavovali a dávali
im zaručené rady. Ženy ako tradične priniesli všakovaké zákusky a
z rúk starostu p. Ševcecha dostali tradičné hrebíčky. Akcie sa zú−
častnilo 33 členov.
V klube máme 6 Jozefov a Jozef je i starosta, preto sme dva
týždne po MDŽ oslavovali Jozefa. Tentoraz jedlo uvarila doma pani
Gábová, Jozefovia priniesli niečo na zapitie a v družnej nálade si
24 účastníkov posedelo niekoľko hodín.
Pre veľký úspech sme od 10. do 16. apríla absolvovali ďalší
kúpeľno−rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach v počte 16 čle−
nov. Tentoraz sme bývali i stravovali sa v penzióne Milka. Väčšina
účastníkov bý−
vala na poscho−
dí v podkrov−
ných izbách,
ktoré sú veľmi
zaujímavo rie−
šené, občas sa
treba zohnúť
alebo vystúpiť
na stupienok.
Strava bola vy−
nikajúca, brav−
čový rezeň a
palacinky ochut−
nal asi každý. V
rámci pobytu
sme mali masáž
na masážnom
kresle, masáž na posteli s lávovými kameňmi, suchú saunu a ma−
sážny golier. Okrem toho do penzióna chodí masérka, ktorá každé−
mu z reflexných bodov chodidla určí problémy, poradí čaje a samo−
zrejme vymasíruje želanú časť tela. Neďaleko penzióna je aqua
park, ktorý sme všetci hojne navštevovali. Teraz pred sezónou bol
poloprázdny a dalo sa veľmi rýchlo dostať na všetky zariadenia.
Niektoré členky, ktoré aj doma chodia na prechádzky s palicami,
absolvovali pár túr do okolitého lesa, nazberali podbeľ a obdivovali
plný les bielych lesných primúl. Tiež park bol popoludní biely od
rozkvitnutých veterníc.
A čo nás čaká? V máji sa chceme ísť pozrieť do Viedne, v júni
máme naplánovaný autobusový zájazd a v lete by sa nám mal
podariť vlakový výlet do Košíc.
Eva Šebeňová
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Žiadna výstava nebola očakávaná s takým záujmom, ako táto. Už
sa rozchýrilo, že sú to zaujímavé obrazy, ale o autorovi nevedel nikto
nič. Nikto ho nepoznal, dokonca ani riaditeľka galérie, ani kurátorka,
poverená usporiadaním výstavy. Nikto nevedel, ako vyzerá, koľko
má rokov, kde býva, odkiaľ pochádza, kde
a u koho študoval, vystavoval. Nič.
Ako to už býva, keď chýba informá−
cia, príde k slovu fantázia. A tá, ako je
známe, je bez hraníc. Tak aj teraz sa
začali o autorovi šíriť rôzne fámy. Je vraj telesné postihnutý a pohy−
buje sa na vozíku, je dokonca bez rúk a maľuje nohami či ústami, je
abstinujúci ba čo horšie, neabstinujúci alkoholik.
Hoci každá výstava sa plánuje minimálne rok dva dopredu a
ani táto nebola výnimkou, ani za taký dlhý čas sa nepodarilo ob−
javiť žiadnu informáciu, čo by aspoň trochu dovolilo nazrieť do
maliarovho súkromia.
A hľadali nielen kompetentní, teda zamestnanci galérie, kurátori,
kunsthistorici, rozvinula sa široká pátracia akcia, do ktorej sa zapo−
jili výtvarníci z okruhu galérie a nakoniec aj široká kultúrna verej−
nosť. Každý, komu sa aspoň zľahka obtrela o uši informácia o ta−
jomnom maliarovi, ihneď vyťukával na klávesnici jeho meno, telefo−
noval kolegom, priateľom a každý bol rovnako sklamaný nulovým
výsledkom. Riaditeľku oblastnej galérie bombardovali telefonáty z
médií. Všetci chceli samozrejme informácie. Hlavne a v prvom rade
o autorovi. Vzápätí nasledoval celý rad otázok, ako je možné vysta−
vovať neexistujúceho autora, ako k nemu vedenie galérie vôbec
prišlo, ktorý kurátor výstavu pripravuje a čo vlastne napíše do kata−
lógu, ak vôbec nejaký bude. Ale všetci z bližšieho okruhu oblastnej
galérie vedeli, ako sa to zomlelo.
Že jedného dňa, asi pred dvoma rokmi, doručil kuriér zásielkovej
služby do galérie objemnú obálku. V liste, ktorý obsahovala, pisateľ
žiadal o usporiadanie výstavy svojich obrazov a priložené boli via−
ceré fotografie autorových diel.
Na najbližšej pracovnej porade položila pani riaditeľka fotky na
stôl a ako kolovali z jedných odborných rúk do druhých, budili čo−
raz väčšiu zvedavosť, ktorú vzápätí vystriedalo uznanie. Takže sa
všetci jednohlasne dohodli na zaradení autora do výstavného plá−
nu. V tom zmysle informovala riaditeľka aj muža, ktorý v jedno ráno
zatelefonoval a predstavil sa ako dotyčný autor. Dohodli si už vtedy
dátum vernisáže, trvanie a rozsah výstavy s tým, že ostatné si dorie−
šia pri osobných stretnutiach a návšteve v majstrovom ateliéri po
jeho návrate zo zahraničia, kde sa momentálne zdržiava.
No ako čas plynul, nedialo sa nič, majster sa neozýval, zavolať
ani napísať mu nebolo kam.
Keď sa už zainteresovaných začínali chytať pochybnosti, doručila
rýchla zásielková služba na adresu galérie niekoľko objemných dreve−
ných dební. Zároveň s nimi prišiel list, že autor sa z vážnych dôvodov
nemôže dostaviť osobne, preto posiela obrazy takýmto spôsobom.
,,Vážená pani riaditeľka”, stálo v liste, ,,prijmite moje ospravedl−
nenie za dlhšiu odmlku, ktorá bola spôsobená sčasti mojím zdra−
votným stavom a sčasti pracovným zaneprázdnením. Okrem toho,
stále sa zdržiavam v zahraničí a počas niekoľkých krátkych návštev
doma sotva zvládam vybaviť aj tie najpotrebnejšie záležitosti.
Posielam preto obrazy takýmto spôsobom. Sú uložené tak, ako
by som si predstavoval, aby viseli v jednotlivých výstavných sálach.
Vaše výstavné priestory poznám a preto som pripravil aj plán roz−
miestnenia obrazov, akýsi zasadací, či závesný poriadok. Zároveň
si však uvedomujem, že s týmto mojím zámerom sa nemusíte sto−
tožniť a preto Vám dávam súhlas rozmiestniť ich podľa Vašich pred−
stáv. Ďakujem za pochopenie, s úctou B. Lind.”
Po otvorení prvej z dební sa všetkých zmocnilo doslova nadše−
nie. Všetky obrazy vykazovali známky vysokej úrovne a razom zo−
treli všetky pochybnosti. Ani s rozmiestnením nebolo najmenších
problémov. V každej debni bol priložený plánik, podľa ktorého bolo
treba obrazy vešať, ako ich vyberali, bez prehadzovania mohli ísť
rovno na stenu.
Obvyklý postup je taký, že sa obrazy zhromaždia vo výstavnom
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priestore, kde sa s nimi kurátor na nejaký čas zatvorí. Berie ich po
jednom do ruky, opiera o steny, prekladá, kombinuje podľa veľkosti,
formátu, farebnosti, techniky, témy..., hľadá logiku ich budúceho uspo−
riadania, vedie s nimi akýsi dialóg a snaží sa, aby dialóg viedli
medzi sebou aj obrazy. Pritom musí brať
do úvahy veľkosť miestností, stien, osvet−
lenie... Povie sa, čo je to za problém roz−
vešať obrazy po stenách, no nezriedka
sa stáva, že si kurátor s autorom vojdú
takmer do vlasov, zvlášť ak je autor ješitný, čo tiež nie je žiadnou
výnimkou. Existujú rôzne teórie, napríklad, že nik nedokáže roz−
miestniť obrazy, sochy či fotky lepšie, ako autor sám. Ale skúsené
oko dobrého kurátora je nenahraditeľné. Okrem toho, obvykle svoje
výstavné priestory pozná lepšie ako vlastnú špajzu, kým autor je
tam ako vystavujúci často prvýkrát.
Ale v tomto prípade mohla ísť kunsthistorička na kávu a nechať
obrazy zavesiť zriadencom a pomocníkom. O to viacej času jej zo−
stalo na prípravu príhovoru k účastníkom vernisáže. Stále síce ešte
dúfala, že sa jej podarí s maliarom stretnúť, porozprávať a dozvedieť
nejaké informácie, ale pripravovala sa viac na skutočnosť, že sa tak
nestane a svoj príhovor bude musieť oprieť len o vystavené obrazy.
Ľudia sa začali schádzať tentokrát dlho pred plánovaným zahá−
jením vernisáže. Nedokázali viac krotiť svoju zvedavosť, tak sa chceli
dozvedieť čo najviac a čo najskôr. Doktorka P−dáma mladistvého
vzhľadu, ale vo svojom odbore historičky a znalkyne umenia abso−
lútna odborníčka sa zdraví s príchodzími. S niektorými podaním
ruky, s inými objatím alebo bozkom na líce. Ale každý, bez výnimky
začína konverzáciu otázkou: ,,Príde?” Viacerí, ktorí ju poznajú bliž−
šie, si všimnú jemné napätie, inak u nej neobvyklé, veď má za
sebou desiatky, ba stovky otvorených výstav a príhovorov k nim.
Ale v takejto situácii je prvý raz.
Doznievajú posledné tóny úvodnej skladby, ktorú zahrali klavi−
rista a flautistka−učitelia miestnej umeleckej školy. Výstavná sieň
nabitá do prasknutia, Riaditeľka−doktorka L, štíhla dáma s peknými
nohami príde k mikrofónu. Hneď po privítaní hostí popíše vecne a
pravdivo situáciu: áno, je to tak, autora sme nikdy nevideli, nikto ho
nepozná... a postupne priblíži celý priebeh príprav výstavy od prvé−
ho autorovho listu až podnes. Je z jej slov cítiť neskrývaná hrdosť z
neobyčajného kúska, čo sa jej galérii podaril. Veď je to sen každé−
ho galeristu − objaviť nového kvalitného autora. V jej prípade splne−
ný sen a ešte za akého obrovského záujmu verejnosti a médií!
Potom už odovzdá slovo kurátorke výstavy.
,,Vážení prítomní, dámy a páni, sme svedkami výnimočnej situá−
cie. Asi sa v živote nikto z nás v podobnej neocitol a viac ani neo−
citne, tak si ju spoločne vychutnajme. Pani riaditeľka nám objasnila
okolnosti tejto výnimočnej chvíle a mne dovoľte chvíľu sa zamyslieť
a podeliť sa s vami o tieto myšlienky.
Ako ste si mnohí už všimli na vystavených obrazoch, predstavuje
sa nám tu nevšedný kolorista, v historickom i súčasnom kontexte
domácej maliarskej proveniencie absolútne ojedinelý. Ťažko by
niekto dokázal spočítať, s koľkými farbami, s koľkými farebnými va−
lérmi umelec pracuje. Sú ich na každom obraze stovky, možno
tisíce, isto ale neuniklo vašej pozornosti, že dve farby, ak ich vôbec
možno farbami nazývať, absentujú. Na žiadnom obraze nenájdeme
bielu a nenájdeme ani čiernu, i keď najhlbšie tembre sa k čiernej
blížia a najsvetlejšie tóny takmer biele sú, beloby a černe niet. Bolo
by zaujímavé položiť si otázku, prečo. Autor nám priamu odpoveď
nedáva, môžeme o nej preto naozaj iba špekulovať.
Tak teda špekulujme!
Určite to nebude náhoda, ale autorov zámer. Najpravdepodob−
nejšie sa javí odpoveď o dôslednom napĺňaní teórie, že biela a
čierna farbami nie sú, že biela je syntézou všetkých spektrálnych
farieb a čierna je vlastne tma. Temnota bez svetla, kde všetky pred−
mety strácajú farbu. Dovoľte mi na tomto mieste pripomenúť príslo−
vie o čiernej krave. Aj keď znie v tomto kontexte ušľachtilosti a
kultivovanosti akosi neohrabane, ba možno vulgárne, myslím, že je
to prirovnanie trefné.

VERNISÁŽ
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,,Ako, že to nie sú farby,” môže niekto namietať a určite
tak aj v duchu robí, ,,veď existuje beloba zinková, titáno−
vá, olovnatá, barytová a mnohé iné, čierne sú pigmenty
kostné, slonovinové, révové, lampové, železité, mangá−
nové.”
A má, svojím spôsobom, pravdu. Zdôrazňujem, svojím
spôsobom. Nechcem tu robiť prednášku o teórii farieb,
dovoľte len krátky exkurz pre lepšie pochopenie mojich
myšlienok a, dúfam, aj umelcovo zámeru.
Je pomerne ľahké vstúpiť do Lindovho obrazu. Ani
sa o to nemusíme snažiť, obraz nás vtiahne sám. Aj
keby sme sa ako vzpierali, nemáme šancu sa mu ubrá−
niť. Svojimi chápadlami sa nás zmocní a nezadržateľne
ťahá dovnútra. Až keď sme už vo vnútri, zrazu zistime,
že sme stratení. Nie je tu príbeh, niet tu dejovej línie,
ktorej by sa bolo možné zachytiť, z mnohovrstvovej ima−
ginácie sa nám zatočí hlava, stroboskopiské šľahy nás
oslepujú, a zrazu zistíme, že sme v pasci. Tieto maliar−
ske veľdiela, bez ohľadu na ich fyzické rozmery, sa
odohrávajú v okamihu, sú to erupcie ohnivej lávy, gej−
zíry žeravej magmy, až sa bojíme priblížiť k plátnu z
obavy, že nám oškvŕkne obočie. Rozpálení sa vypotá−
came, aby nás vzápätí opantali ľadové prsty ďalšieho
obrazu a svojou sinavou pokožkou schladili žeravú hla−
vu i útroby. Fyzicky cítime námrazu, srieň, inovať, až
nám naskakujú zimomriavky a začínajú brnieť uši.
Kto mieša tomuto maliarovi farby, je to sám diabol, či z
nekonečnej hĺbky vesmíru sám demiurg? A kto mu z nich
vytvára tie neuveriteľné, ľudskému pochopu vzpierajúce
sa kombinácie, tak prenikavo útočiace na naše emócie?
Tu sa k sebe túlia, maznajú hľadia sa, prelínajú hebkými
hodvábnymi tónmi, jemnými ako keď sa v slnečnom ráne
letné šaty vinú okolo mladého tela.
Iný si nezadá s koloritom flóry tropického pralesa, mo−
týlích krídiel, farebnosťou rýb južných morí, peria vtákov
amazonskej džungle. Okrem tých dvoch−čiernej a bielej.
Ani najjasnejší svit tu nie je biely, ani najtemnejšia tem−
nota nie je úplne čierna.
Pritom nám maliar nevnucuje žiadne témy, žiadne
názvy, všetko necháva na naše dojmy, naše emócie, nech
si s tým urobíme podľa vlastného vkusu, zamerania, či
všeobecného rozhľadu, čo chceme. Lebo aj emócie, či
už so mnou budete súhlasiť alebo polemizovať, sú závis−
lé od toho, čo sme prežili, naučili sa, teda v podstate od
rácia. Nepotrebuje nám napovedať, čo si máme predsta−
vovať, pohŕda zátiším, pohŕda krajinou, figúrou, aktom,
vecnosťou, konkrétnom. Tomuto sybaritovi farby je jedno,
či kreslí, skicuje, maľuje. Svojou eruptívnosťou a maliar−
skym automatizmom stiera rozdiel medzi pojmami skica
a hotový obraz.
Výstave som dala názov Heterochromia iridum. Hete−
rochromia iridum je dosť ojedinelá, vraj najsexi anomália,
viacfarebnosť očnej dúhovky, prípadne ak máme každú
dúhovku inej farby. Výtvarníci rozumejú viacej výrazu po−
lychrómia, čo by tiež bolo výstižným pomenovaním, ak by
sa už nestalo pojmom v oblasti inej. Žiadna dúhovka, a v
to mi dá určite každý za pravdu však nie je biela ani
úplne čierna.”
V tom momente otvorenými dverami výstavnej siene
vošiel muž. Všetky hlavy sa otočili tým smerom. Hoci sme
ho nikdy nevideli, nebolo pochýb, že je to sám autor.
Napriek čiernym okuliarom kráčal pomerne isto − cestu si
vyťukával bielou paličkou.
Rakoľuby, november 2015
Ján Hubinský

INFORMÁTOR

www.kocovce.sk

11.

Zápis detí do pamätnej knihy obce
„Nik nepochopí význam života,
kým nemá deti, ktoré treba milovať.
Vtedy sa celý vesmír zmení a nič sa
nebude zdať také, ako predtým...“
Narodením dieťaťa sa v každej ro−
dine zmení život. Zmenia sa hodnoty
a priority, ktoré určia chod domácnosti.
A už nič nebude také ako predtým...
Obec Kočovce pripravuje pre na−
šich nových občiankov slávnostný
zápis do pamätnej knihy obce. Verí−
me, že zapustia tu korene. A až vy−
rastú a vydajú sa do sveta, aby sa
domov vždy radi vracali.
Rodičom prajeme, aby správnou
výchovou a láskou položili pevné zá−
klady osobnosti. Pri napĺňaní tohto po−
slania prajeme im aj ich deťom pev−
né zdravie a veľa sily, pokoj i šťastie.
V pamätnej knihe sú zapísané deti: Samko Šimovec, Simonka Okrucká,
Romanka a Sabinka Stuparič, Ninka Bielčiková, Paulínka Zbudilovu, Linetka
Šimlovičová, a Lilianka Tousecká.

V tomto čase sme navštívili aj našich jubilantov, ktorí sa dožili okrúhleho
výročia v prvom štvrťroku tohto roka. Pani Anna Mikušovská sa dožila krás−
nych 90−ich rokov v plnom zdraví a aktivite. Ako nám sama povedala, už 23
rokov nenavštívila lekára. Každý večer pred spaním sa prejde po záhrade.
Jedáva veľa zeleniny, ktorú si dopestuje sama.
Ďalšou jubi−
lantkou bola p.
Mária Kotlebová,
ktorá sa dožila už
92 rokov. Stále je
milá, usmievavá,
taká, ako si ju pa−
mätáme. Obi−
dvom oslávenky−
niam prajeme aj v
ďalších rokoch
pevné zdravie a
pohodu.
Nezabúdame
ani na ďalších ju−
bilantov, ktorých
prídeme osobne
navštíviť.
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Futbal−Kočovce FC 1959
Futbalový ruch po zimnej prestávke začal v polovici januára tré−
ningami a prípravou na jarnú časť. Prípravné zápasy dospelých
ukázali, kde sú ešte slabé miesta mužstva. Tie sa podarilo odstrá−
niť a mužstvo malo vydarený vstup do druhej polovice súťaže 6
ligy. Po piatich jarných kolách malo na konte štyri víťazstvá a jednu
remízu. Prvé kolo − derby novomestského okresu s Bošácou, zvlá−
dlo lepšie naše domáce mužstvo, ktoré vyhralo 1:0. V druhom kole
si dospelí odniesli cenné body z Dubodielu, kde vyhrali 3:1. V tre−
ťom kole sme privítali na našom štadióne suseda z tabuľky − Zama−
rovce a po peknom útočnom výkone sme vyhrali 4:1. O týždeň
neskôr sme hrali derby zápas v Novej Vsi nad Váhom. Ten sme
zvládli, vyhrali 2:0 a odplatili domácu prehru z jesennej časti. V
piatom kole sme hrali súboj o čelo tabuľky s Ľuborčou. Do polčasu
sme vyhrávali 3:1, ale po nepremenených ďalších príležitostiach
sme dostali v druhej časti dva góly a zápas sa skončil remízou 3:3.
To znamenalo, že Kočovce boli po piatich kolách s 35 bodmi na
3.mieste.
Dorastenci začali prípravu vo februári a zatiaľ odohrali jedno
súťažné kolo, v ktorom prehrali doma s Podolím 1:0.
Najmladší futbalisti prípravky trénovali celú zimu v telocvični. Pod
vedením Jaroslava Sevalda ml. sa učia základom ovládania lopty,
tímovej hre, ale aj disciplíne. Po oteplení prídu na rad prípravné
zápasy na ihrisku a následne aj zápasy formou turnajov. Tieto tur−
naje by sa mali hrať 30.4.2016 v Považanoch a 7.5.2016 v Kočov−
ciach za účasti mužstiev prípraviek: Kočovce FC1959, AFC Nové
Mesto n.V.,TJ Hrádok a TJ Považany.
Ďalšie zápasy dospelých − 6.liga
21. 10/04/2016 15.30h FK Horná Súča − Kočovce FC 1959
22. 17/04/2016 16.00h Kočovce FC 1959 − TJ JRD Vlára Kľúčové
23. 24/04/2016 16.00h TJ Družstevník Očkov − Kočovce FC 1959
24. 01/05/2016 16.30h Kočovce FC 1959 − TJ Cementár H. Srnie
25. 08/05/2016 16.30h TJ Družstevník V. Hradná − Kočovce FC 1959
26. 15/05/2016 16.30h Kočovce FC 1959 − TJ SPP V. Bier.−Opatovce
27. 22/05/2016 17.00h Kočovce FC 1959 − TJ Inovec Tr. Jastrabie
28. 29/05/2016 17.00h TJ Družstevník Opatová − Kočovce FC 1959
29. 05/06/2016 17.00h Kočovce FC 1959 − TJ Slovan Dolná Súča
30. 12/06/2015 17.00h OFK Čachtice − Kočovce FC 1959
Zápasy dorastenci−6.liga Juh
11. 10/04/2016 −
Voľno
12. 17/04/2016 13.00h Kočovce FC 1959 − TJ Spartak H. Streda
13. 24/04/2016 13.30h TJ Slovan Rovnosť Krajné − Kočovce FC 1959
14. 01/05/2016 13.30h Kočovce FC 1959 − PŠK Bzince p. Javorinou
15. 08/05/2016 14.00h SDD Turá Lúka−Brestovec − Kočovce FC 1959
16. 15/05/2016 −
Voľno
17. 22/05/2016 14.00h Kočovce FC 1959 − TJ Iskra Mor. Lieskové
18. 29/05/2016 14.30h SDD Brezová−Polianka − Kočovce FC 1959
Peter Gajdošík

Turnaj v Hrádku

V sobotu 13. februára 2016 sa v zariadení TOMBA v Hrád−
ku uskutočnil už 12. ročník stolnotenisového turnaja v rámci
mikroregiónu Beckov – Zelená Voda – Bezovec. Pokračova−
nie tejto peknej tradície je ukážkou snahy starostov obcí mik−
roregiónu šíriť aj týmto spôsobom športového ducha a určitú
rivalitu medzi obcami na športovom poli.
Našu obec reprezentovali: Ján Vaško, Marek Kročitý a Ro−
man Uhrín. V silnej konkurencii, nakoľko reprezentanti mno−
hých obcí pôsobia v súťažiach v rámci okresu, obsadili naši
hráči 6. miesto.
starosta obce
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Vianočný stolno−tenisový tur−
naj „O POHÁR STAROSTU“

Neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia sa v našej obci
stal turnaj v stolnom tenise. Zúčastňujú sa ho naši občania, ktorí
si radi zašportujú po vianočných sviatkoch a rozhýbu „unavené“
telá. Komisia kultúry a športu vždy vytvorí v spoločenskom dome
kvalitné podmienky na turnaj. Tento rok sa nám prihlásilo 24
súťažiacich, z toho 2 ženy.

Prvé kolo sa v príjemnej atmosfére odohralo systémom každý
s každým – malé sety (na tri víťazné zápasy). Druhý deň sa
odohrali finálové zápasy. Víťazi turnaja reprezentovali obec na
turnaji mikroregiónu Beckov − Zelená Voda – Bezovec. Majstrom
Kočoviec sa stal Marek Kročitý. Na záver sme pripravili pre účast−
níkov posedenie s malým pohostením. Veríme, že aj o ďalší roč−
ník bude veľký záujem.
Účastníci turnaja: Pavol Kisel, Pavol Šutovský, Tomáš Roško,
Anton Motola, Marek Kročitý, Ján Kročitý ml., Marián Madara,
Roman Uhrín, Roman Ostrovský, Erik Trautenberger, Kamil Trgo,
David Madara, Erik Bajzík, Ján Petráš, Lukáš Zbudila, Miloš Ko−
váč st., Miloš Kováč ml., Ján Vaško, Miloš Blažej, Jozef Kováč,
Juraj Jánošík, Martin Madara, Lívia Petrášová, Renáta Norková.
Tabuľka najlepších:
1. Ján Vaško, 2. Marek Kročitý, 3. Roman Uhrín, 4. Miloš Ko−
váč st., 5. Lukáš Zbudila, 6. Anton Motola, 7. Pavol Šutovský, 8.
Kamil Trgo, 9. Dávid Madara, 10. Roman Ostrovský, 11. Lívia
Petrášová, 12. Erik Trautenberger
Už 29. januára 2016 zorganizoval Janko Vaško priateľsky
turnaj v stolnom tenise s obcou Lubina. Pre férovosť turnaja Ko−
čovce zapožičali jedného hráča súperom. Šesť hráčov za obec
Lubina porazilo domácich. Po dlhom prepočítavaní výsledkov
uzatvorili konečné skóre 14:22 v prospech hostí. O občerstvenie
počas turnaja sa postarali zástupcovia oboch družstiev. Tešíme
sa ďalšie odvetné kolo.
Zoznam účastníkov:
Kočovce – Ján Vaško, Miloš Lacko, Tomáš Roško, Anton Mo−
tola, Pavol Šutovský, Marek Kročitý
Lubina – Miro Rojko, Pavol Rojko, p. Haruštiak, p. Hrabovský,
p. Macúch, p. Gono (zapožičaný hráč).
starosta obce
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