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Vážení občania!
Prihováram sa k Vám v týchto
nádherných chvíľach
blížiacich sa Vianoc.
Prežívajte ich každý podľa
svojich predstáv.
V zdraví, v porozumení, v úcte
k svojim blízkym, priateľom.
Nech zmysel Vianoc naplní Vaše srdcia
a domovy mnohými požehnaniami.
starosta obce

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
Naposledy som Vás informoval v tejto rubrike o
dianí v našej obci v májovom vydaní našich novín.
Budem sa snažiť nadviazať a poskytnúť Vám pres−
né a aktuálne informácie.
Po absolvovaní miestnej obhliadky Domu roz−
lúčky v Kočovciach stavebnou komisiou pri OZ, prí−
prave technickej dokumentácie a výbere dodáva−
teľa stavby sa rekonštrukčné práce realizovali na
prelome mesiacov máj a jún. Predmetom rekon−
štrukcie bolo: odstránenie „holubníkov“, následná
rekonštrukcia strechy a stavba dreveného prístreš−
ku na prekrytie spevnenej plochy pred domom roz−
lúčky. Cena za dielo bola určená na základe ce−
novej ponuky vo výške 14. 966,00 eur a stavbu
realizovala spoločnosť Greško stav, s.r.o..
Analýza komplexného posúdenia lokality od po−
šty k základnej škole z pohľadu rekonštrukcie miest−
nej komunikácie v spolupráci s projektantkou a zá−
stupcom Okresného dopravného inšpektorátu Nové
Mesto nad Váhom (a samozrejme poslancov OZ
obce) ukázala nutnosť prepracovať projektovú do−
kumentáciu.
Na základe toho je spracovaná nová projekto−
vá dokumentácia Ing. Bílkovou Vráblovou a v prie−
behu zimných mesiacov pripravíme územné a ná−
sledne stavebné rozhodnutie k možnej realizácii
stavby. Opäť bude rozhodujúce nájsť potrebné fi−
nančné zdroje buď zo štátnych fondov, alebo z fon−
dov EÚ, resp. postupná realizácia z rozpočtu obce.
V priebehu októbra boli vykonané opravy naj−
kritickejších výtlkov na miestnych komunikáci−
ách v obci. Vieme, že reálne nie je možné rea−
lizovať nové asfaltové „koberce“ na viacerých
miestnych komunikáciách, preto robíme takéto
opatrenia z pohľadu zabezpečenia bezpečnej pre−
mávky na nich. Uvedené práce vykonala firma
BestWorkers, s. r. o. .
Vstup do priestorov obecného úradu by mal byť
vždy dôstojný a reprezentatívny. Už je. Prakticky
všetky práce boli zabezpečené našimi aktivačný−
mi zamestnancami. Výnimkou sú odborné strieka−
cie práce a opieskovanie, ktoré zabezpečila firma
DETAL 1, s.r.o. z Rakoľúb a nové fólie na vstupnú
tabuľu od Mgr. Jozefa Pekaroviča. Vďaka!
Možno pre niekoho nepodstatné, ale tiež veľmi
dôležité prvky, ktoré chýbali v priestoroch našich
cintorínov. Sú to tabule, na ktorých sú umiestnené
tzv. „Pasportizácie hrobových miest jednotlivých cin−
torínov“ a Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Kočovce č. 7/2012 „Prevádzkový poriadok pohre−
bísk na území obce Kočovce“. Tým sme vytvorili
dostatočný priestor na potrebnú orientáciu a infor−
mácie lokalizácie hrobov pre nájomcov hrobových
miest.
Predpokladám, že v čase, keď budete čítať tieto
riadky boli vykonané najnutnejšie opatrenia na vsa−
kovačkách v úseku od firmy K.L.K., s.r.o. k dvojitej
zákrute. Vzhľadom na starý typ technológie budo−
vania týchto vsakovačiek, a teda priestorové prob−
lémy prístupu do nich vhodnou technikou bolo vy−
konané zatiaľ najnutnejšie mechanické prečiste−
nie. Uvedomujeme si, že sa jedná o dočasné rie−
šenie a potreba prečistenia aj niektorých aj v iných
častiach obce sa v blízkej budúcnosti čaká. Ak do−
volia poveternostné podmienky, určité stavebné
úpravy zrealizujeme.
(dokončenie na str. 2)

2.

www.kocovce.sk

INFORMÁTOR

číslo 2 − december 2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Výpis z uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
23.5.2016
Uznesenie č. 18/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje upravený program IV. zasadnutia Obecného za−
stupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 19/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole pl−
nenia uznesení z III. 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. 20/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakla−
daní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Kočovce.
Uznesenie č. 21/2016 − OZ − Poslanci Obecného zastupiteľstva
obce Kočovce predložený návrh týkajúci sa „Zmien a doplnkov č. 8
Územného plánu Obce Kočovce podľa § 2A stavebného zákona“
neschválili.
Uznesenie č. 22/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie inventarizáciu majetku a záväzkov Obce
Kočovce k 31.12.2015.
Uznesenie č. 23/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky Obce Kočovce za rok 2015.
Uznesnie č. 24/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k Záverečnému účtu Obce Kočovce za rok 2015
b) Schvaľuje Záverečný účet Obce Kočovce a celoročné hospo−
dárenie za rok 2015 bez výhrad.
c) Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 150 568,15 eur.
Uznesenie č. 25/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje návrh zmeny finančného limitu na prieskum trhu
ZŠ s MŠ a to v limite do 500 eur v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 26/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie účtovnú závierku OVKS SOCHOŇ, s.r.o.
bez pripomienok.
Uznesenie č. 27/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie Smernicu starostu obce Kočovce č. 2/2016
o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č. 28/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje návrh zmlúv o zriadení vecného bremena medzi
obcou p. Jánom Homolom, parcela č. 189/68, druh pozemku: zá−

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
(dokončenie zo str. 1)

Zároveň chcem pripomenúť, že tento rok bol veľmi „plodný“
na častý dážď a s tým spojená potreba kosenia a údržby roz−
siahlych plôch v našej obci. Rád konštatujem, že sa nám darí
udržiavať v čistote autobusové zastávky (zrekonštruovaná pri
kočovskom moste a natreté lavičky) a tiež, že nedochádza k
ich poškodzovaniu. Veríme, že to svedčí o zvyšovaní povedo−
mia z hľadiska zachovávania čistoty v našej obci. Výnimkou sú,
bohužiaľ, miesta pri kontajneroch v každej časti obce. Budeme
sa snažiť i v zmysle nového zákona o odpadoch v spolupráci s
firmou NOWAS, s.r.o. zabezpečiť väčší počet kontajnerov, resp.
zvýšiť frekvenciu vývozov. Tí niektorí, ktorí tento neporiadok „pro−
dukujú“, kazia to pekné v dedine a mali by prejaviť určitú trpez−
livosť a pochopenie. Zdôrazňujem, že podmienky na separáciu
odpadov v našej obci sú dostatočne zabezpečené.
starosta obce

hrady o výmere 264 m2 a medzi obcou a p. Petra Kočického, so
spoluvlastníčkou Mgr. Danicou Robskou, parcela č. 189/65, druh
pozemku: záhrady o výmere 203 m2
Uznesenie č. 29/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce schvaľuje nových členov ZPOZ od 1. júna 2016 :
− Dana Pavlíková, Kočovce 627, Jana Širková, Kočovce 451
Uznesenie č. 30/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce berie na vedomie Účtovnú závierku ZŠ s MŠ Kočovce k
31.12.2015.
Výpis z uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
27.6.2016
Uznesenie č. 31/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje upravený program V. zasadnutia Obecného zastu−
piteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 32/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
plnenia uznesení z IV. zasadnutia OZ v roku 2016 a konštatuje, že
uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného
zastupiteľstva sú splnené alebo v plnení. V plnení a sledovaní sú
uznesenia č. 78/2014 − OZ, 81/2014 OZ, 82/2014 − OZ.
Uznesenie č. 33/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a) Prerokovalo: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontro−
lóra obce Kočovce na II. polrok 2016
a) Schválilo: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóraobce
Kočovce na II. polrok 2016
Uznesenie č. 34/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje návrh zmeny č. 2 finančného rozpočtu obce Ko−
čovce pre rok 2016 tak, ako bol predložený na schválenie.
Uznesenie č. 35/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje riaditeľke ZŠ s MŠ finančný limit na obstaranie
bežných opráv a údržby majetku, nákup drobného majetku pre zá−
kladnú školu a školské zariadenia v jednotkovej cene nad 500,−eur
v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ. Nákup môže byť uskutočnený výlučne až
po vykonaní prieskumu trhu a odsúhlasení starostom obce, ktoré−
mu bude každá požiadavka na nákup v zmysle vyššie uvedených
kritérií predložená spolu s prieskumom trhu v písomnej forme s
účinnosťou od 1.7.2016.
Uznesenie č. 36/2014 − OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť pána
Ľuboša Piskláka o opakované uzavretie zmluvy o nájme 3−izbové−
ho bytu č. 5 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavre−
tý na dobu určitú, t. j. od 1.10.2016 do 30.9.2019.
Uznesenie č. 37/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie informáciu o „Konečnom vyúčtovaní nákla−
dov spojených s užívaním nájomných bytov za rok 2015 a stave
úhrad nájomníkov k 2706.2016“. Do 15.7.2016 bude zaslaná vý−
zva, kde budú upovedomení, že svoje nedoplatky vyrovnajú do
konce augusta 2016 s pravidelným uhrádzaním riadneho nájom−
ného. V prípade nesplnenia si povinností bude obec postupovať v
zmysle nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 38/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie „Smernica č. 3/2016 Obce Kočovce − Obec−
ný úrad Kočovcez 13.6.2016 o registratúrnom poriadku“ s účinnos−
ťou od 1.7.2016.
Výpis z uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.9.2016
Uznesenie č. 39/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje upravený program VI. zasadnutia Obecného za−
stupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
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Uznesenie č. 40/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
plnenia uznesení z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa
27.6.2016 a konštatuje, že uznesenia prijaté na predchádzajúcich
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva sú splnené alebo v plnení.
V plnení a sledovaní zostávajú uznesenia z roku 2014 a to č. 78/
2014 − OZ, 81/2014 OZ, 82/2014 − OZ a uzn. č. 36/2016 − OZ.
Uznesenie č. 41/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
schvaľuje riaditeľke ZŠ s MŠ finančný limit na obstaranie bežných
opráv a údržby majetku, nákup drobného majetku pre základnú školu
a školské zariadenia v jednotkovej cene nad 500,−eur v rámci rozpočtu
ZŠ s MŠ. Nákup môže byť uskutočnený výlučne až po vykonaní priesku−
mu trhu a odsúhlasení starostom obce, ktorému bude každá požiadav−
ka na nákup v zmysle vyššie uvedených kritérií predložená spolu s
prieskumom trhu v písomnej forme s účinnosťou od 26.9.2016. Týmto
uznesením sa rušia predchádzajúce uznesenie č. 118/2011−OZ/C, uzne−
senie č. 25/2016−OZ a uznesenie č. 35/2016−OZ.
Uznesenie č. 42/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce č. 2.2.2016.
Uznesenie č. 43/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce schvaľuje návrh zmeny č. 3 finančného rozpočtu obce Kočovce
pre rok 2016 tak, ako bol predložený na schválenie.
Uznesenie č. 44/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce berie na vedomie predložený návrh novej ceny vodného a
stočného na roky 2017 − 2021 podľa novej vyhlášky URSO č.225/
2016 Z. z.
Uznesenie č. 45/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje Správu o výchovno−vzdelávacej činnosti, jej vý−
sledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou KO−
ČOVCE za šk. rok 2015/16.
Uznesenie č. 46/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje s účinnosťou od 27. septembra 2016 Dodatok č. 3
k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Kočovce
380 vydanej dňa 1. júla 2003.
Uznesenie č. 47/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje:
A/ Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „Základná škola s mater−
skou školou − rekonštrukcia a modernizácia“. Starostu obce poveru−
je podpísaním zmluvy.
B/ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Základná
škola s materskou školou − rekonštrukcia a modernizácia“. Starostu
obce poveruje podpísaním dodatku k zmluve.
Uznesenie č. 48/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje žiadosť spoločnosti GAZ Klub Slovakia o.z. o opa−
kované uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Zmluva
bude uzavretá na dobu určitú t.j. od 1.10.2016 do 31.03.2017. Sta−
rostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priesto−
rov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Uznesenie č. 49/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje žiadosť spoločnosti Pretium Natura, s.r.o. o opako−
vané uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Zmluva bude
uzavretá na dobu určitú t.j. od 16.11.2016 do 15.11.2017. Starostu
obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priestorov
a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Uznesenie č. 50/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje žiadosť spoločnosti Nutrivital Slovakia, s.r.o. o opa−
kované uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Zmluva
bude uzavretá na dobu určitú t.j. od 16.11.2016 do 15.11.2017.
Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme nebytových
priestorov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových
priestorov.
Uznesenie č. 51/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje:
A/ Žiadosť pani Žanety Tinkovej o opakované uzavretie zmluvy o
nájme 2−izbového bytu č. 4 v bytovom dome s. č. 383. Nájomný
pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 1.11.2016 do 31.10.2019.
Starostu obce poveruje podpísaním zmluvy.
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B/ Žiadosť pána Pavla Moravčíka o opakované uzavretie zmluvy
o nájme 2−izbového bytu č. 4 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný
pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 1.12.2016 do 30.11.2019.
Starostu obce poveruje podpísaním zmluvy.
Uznesenie č. 52/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 7 v bytovom
dome s. č. 383 o výpovedi nájmu k 31.10.2016.
B/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 7 v bytovom dome s. č. 383 páno−
vi Michalovi Doležalovi, bytom Trenčianske Bohuslavice 238, 913
07. Nájom bude uzavretý na dobu určitú od 1.11.2016 do 31.10.2019
v zmysle ustanovení VZN č. 04/2012 Zásady prideľovania obec−
ných nájomných bytov. Starostu obce poverujú podpísaním zmluvy.
D/ Neschvaľuje žiadosť pána Daniela Sevalda, bytom Nová Ves
nad Váhom 88, 916 31 o pridelenie 2−izbového bytu č. 7 v bytovom
dome s. č. 383.
Uznesenie č. 53/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných
prác, predmetom ktorej bude rekonštrukcia cesty k cintorínu v Ra−
koľuboch s predpokladanou hodonotou max. 125.000 eur bez DPH.
Starostu obce poverujú vyhlásením verejného obstarávania podľa
projektovej dokumentácie „Cesta k cintorínu v Rakoľuboch“.
Uznesenie č. 54/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce ruší uznesenie č. 42/2013−OZ, ktorým bola schválená do funk−
cie kronikárky Obce Kočovce pani Miluša Dobríková, bytom Kočov−
ce 20.
Uznesenie č. 55/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Ko−
čovce schvaľuje do funkcie kronikárky Obce Kočovce pani Vieru
Šebeňovú, bytom Kočovce 560.
Uznesenie č. 56/2016 − OZ − Obecné zastupiteľstvo Obce Kočov−
ce berie na vedomie Protokol č.9956−7000/2016−OK/5 o výsledku−
kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.
Zápisnice OZ sú zverejnené na stránke obce.
Ing. Linda Mikócziová

Cesta k cintorínu v Rakoľuboch

Vzhľadom na technický stav miestnej komunikácie k cintorínu
v Rakoľuboch, ktorý možno už nazvať havarijným, rozhodlo sa
vedenie obce v rámci finančných možností nášho rozpočtu re−
konštruovať v tomto roku predmetnú cestu. Cesta bola poškode−
ná viacerými zásahmi do vozovky, najmä výstavbou kanalizácie,
plynových prípojok, vodovodnej siete i stavebnou činnosťou sta−
vebníkov v tejto lokalite. Nemá homogénny povrch, jasné smero−
vé ani výškové vedenie a má poškodený odvodňovací systém.
Pôvodná dokumentácia bola vypracovaná Ing. Hagarom ešte
v septembri 2013. Bolo ju potrebné aktualizovať, okrem iného
rozpočet stavby a vypracovať nové dopravné značenie podľa
požiadaviek okresného dopravného inšpektorátu v Novom Mes−
te nad Váhom.
Podľa aktuálneho krycieho rozpočtu celkové náklady stavby s
DPH predstavujú sumu 134.955,35 eur. V rámci stavebného ko−
nania bolo potrebné tiež zriadenie vecného bremena, pretože cesta
v malej časti zasahuje do pozemkov p. J. Homolu, p. P. Kočického
a Mgr. D. Robskej. Následne sme cestou elektronického trhoviska
ako jednej z foriem verejného obstarávania riešili otázku dodáva−
teľa tohto diela. Po splnení všetkých podmienok verejnej súťaže
sa víťazom sa stala spoločnosť STRABAG, s.r.o., Bratislava. Zmlu−
va o dielo bola zverejnená pod číslom Z201629981.
Pri realizácii stavby bolo zistené nehomogénne, neúnosné a
nestabilné podložie pod cestou a tiež komplikované položenie
inžinierskych sietí z hľadiska výškových pomerov. Vzhľadom na
tento stav sme sa po dohode s dodávateľom stavby rozhodli
cestu vyštrkovať a upraviť na zimu tak, aby bola prevádzkyschop−
ná a finálne práce dokončiť v budúcom roku. Určite je to rozum−
né rozhodnutie ohľadom vylúčenia možných rizík jej poškodzo−
vania v budúcnosti pre nestabilné podložie.
starosta obce
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Máj, máj, máj zelený...

Tradícia − stavanie mája − bola rozšírená na celom
Slovensku, často sprevádzaná muzikou, tancom a spe−
vom. Je dobré, že sa táto tradícia zachovala do
dnešných čias. Aj našej v obci sme na konci mesiaca

apríl postavili MÁJ, ako symbol zrodu nového života,
novej jari a znak lásky. Šikovné a silné ruky našich
chlapov podporila technika a raz – dva zdvihli do výšky
stužkami vyzdobený máj. Prítomní ocenili ich výkony

spontánnym potleskom a potom sme si spoločne po−
sedeli pri opekanej klobáske, dobrom pivku a hudbe.

DEŇ MATIEK

Druhá májová nedeľa je venovaná našim mamám,
babkám. Inak to nebolo ani v našej obci. Našim ma−
mičkám prišli zablahoželať svojím vystúpením deti zo
základnej školy i naši najmenší škôlkari. Špeciálnym

hosťom bol detský folklórny súbor Čakanka z Nového
Mesta nad Váhom, ktorý svojím tancom a spevom
prispel k dobrej nálade. Pri malom pohostení si mamy
zaspomínali na staré časy a príjemne strávili nedeľné
popoludnie.
Mgr. Daniela Ondreičková
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MDD v našej obci
Ani tento rok nemohla v našej obci
chýbať oslava MDD. Deň „D“ pripa−
dol na jedenásty jún. Komisia kultúry
a športu zvolila miesto konania park

v Kočovciach. Ústrednou témou boli
rozprávky. Už od dopoludnia sa park
začal hmýriť roz−
právkovými posta−
vami, princ Bajaja,
Janko Hraško, Po−
poluška, Vodník,
ale i postavy z mo−
derných rozprávok
ako
Frozen,
Schrek, Harry Pot−
ter či požiarnik
Sam. Pripravovali
pre deti zaujímavé
hry športové, zábavné či náučné. Tak
naši oslávenci pri Vodníkovi chytali v
jazierku dušičky, u požiarnika Sama

hasili oheň, Fiona im pomáhala pre−
jsť močiarom, čarodejnice ich vyskú−
šali z liečivých rastlín, u Harryho Pot−
tera si zahrali metlobal, počúvali roz−
právky u babičky, popoluška im
dala pretriediť hrach a fazuľu, ne−
zbedný vlk od červenej čiapočky
ich vedel veru poriadne postra−
šiť. Za zvládnutie každej úlohy
dostali sladkú odmenu. Po absol−
vovaní súťaží, si mohli pochutiť na
opekanej špekačke. Sprievodným
programom bolo vystúpenie ha−
sického zboru z Nového Mesta
nad Váhom predviedli ako sa vy−
slobodzuje z auta, ale i hasenie
auta. Najväčším lákadlom hlav−
ne pre menšie deti bol nafukovací
skákací hrad, Segway a maľovanie na

tvár. K príjemne strávenému dnu, dob−
rej nálade prispelo pekné slnečné
počasie. Mgr. Daniela Ondreičková

Posviacka sochy svätej Trojice
Dňa 22. mája
2016 sa uskutoč−
nila posviacka
sochy sv. Trojice,
ktorá bola po reš−
taurátorských prá−
cach premiestne−
ná do priestoru
pred
obecný
úrad. Obrad ce−
lebroval správca
našej farnosti
Mgr. Ing. Dušan
Nemec.
Premiestne−
ním sochy sme
v našej obci vy−
tvorili nové dôs−
tojnejšie miesto,
miesto, kde sa
možno na chvíľu
zastaviť, zamys−
lieť i stíšiť do
modlitby. Priestor umocňuje nočné osvetlenie a lavičky ponúkajúce mož−
nosť krátkeho oddychu. Som presvedčený, že to každý z nás občas
potrebuje...
starosta obce
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY
V školskom roku 2016/2017 sme
opäť otvorili bránu materskej školy s
plným počtom detí v troch triedach. V
našom pedagogickom kolektíve sme
privítali novú kolegyňu pani učiteľku
Petru Kusovskú, ktorá učí v 2. triede.
Deti v materskej škole v Kočov−
ciach sa volajú “Hraví chrobáčikovia”.
Tento názov vznikol z pomenovania
jednotlivých tried: 1. trieda Lienkovo,
2. trieda Včielkovo a 3. trieda Mrav−
čekovo. V prvej triede sú umiestnené
3 − 4 ročné deti pod vedením pani
učiteľky Gajdošíkovej a Šelepákovej,
v druhej triede sú 4 − 5 očné deti pod
vedením pani učiteľky Bc. Fraňovej a
Kusovskej a v tretej triede sú 5 − 6
ročné deti pod vedením pani učiteľky
Polonskej a Mgr. Šimončicovej. Náš
čisto ženský kolektív dopĺňa pani škol−
níčka Božka Mihálová.
V septembri sa deti vrátili po let−
ných prázdninách a opäť sa stretli so
svojimi kamarátmi. Privítali sme me−
dzi sebou aj nové deti v každej trie−
de. Len čo sa deti oboznámili s blíz−
kym prostredím, začali sme sa veno−
vať zážitkovému učeniu.
V októbri sme si spoločne s deťmi a
v spolupráci so školskou jedálňou pri−
chystali Týždeň vitamínovej stravy. Deti
si vyrábali ovocné a zeleninové šaláti−
ky, ktoré mali zaradené v jedálnom líst−
ku. Vyzdobili sme si jedáleň detskými
výtvarnými prácami na tému ZDRAVIE.
Naši mravčekovia navštívili svojich
kamarátov − prváčikov v ZŠ. Pani uči−
teľka Mazúrová im predviedla, na čo
všetko sa môžu v škole tešiť a čo sa
môžu naučiť. Deti mali zároveň mož−
nosť pozrieť si šikovných prváčikov.
Pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme.
Z dôvodu nepriaznivého počasia
a ochorenia detí sme niekoľko naplá−
novaných akcií a divadelných pred−

stavení presunuli na neskoršie termí−
ny v mesiaci november. Hneď na za−
čiatku si deti starších vekových sku−
pín vypočuli veľmi zaujímavé čítanie
v ZŠ. Deti si mohli vychutnať ukážku
záchranárskej akcie pod vedením
skúsených záchranárov a veľkých
záchranárskych psov. Deti mali z ich
prítomnosti obrovskú radosť a prežili
nádherný deň.
Už po niekoľký krát sa u nás za−
staví Divadlo Na Traky s predstave−
ním “V komore je myš”, vzápätí báb−
kové divadlo Pimprlo s rozprávkou
“Princezná Rozmarínka” a ako ďalšia
známa hudobnícka rodina Hlubocká,
so svojim hudobným programom
“Spievajže si spievaj”. Najstaršie deti,
predškoláci, budú v najbližších dňoch
reprezentovať našu materskú školu pri
príležitosti “Úcty k starším” v SD Ko−
čovce a KD Nová Ves nad Váhom.
Od začiatku mesiaca december sa
uskutočnia ďalšie pripravované akcie
aj v spolupráci so základnou školou −
privítanie Mikuláša. Vtedy sa už bu−
deme tešiť na príchod najkrajších sviat−
kov v roku, kedy sa rozžiaria všetky
detské očká pri ďalších divadelných
predstaveniach s vianočnou temati−
kou. A už teraz sa tešíme na vianoč−
nú besiedku, ktorú budeme mať spo−
ločne s rodičmi. Deti z predškolskej
triedy sa zúčastnia exkurzie v Novom
Meste nad Váhom, kde si pozrú bet−
lehem. A vianočnú náladu prinesú aj
koledovaním po obci.
Deti v našej materskej škole sa cí−
tia šťastné a spokojné aj preto, že
okrem riadneho výchovno−vzdeláva−
cieho procesu pristupujeme k deťom
láskavo, ohľaduplne a s rešpektom ako
k ďalšej budúcej generácii v našej
spoločnosti.
Denisa Šelepáková, učiteľka MŠ
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Stretnutie „Viesok na Slovensku“
Už 9. ročník stretnutia „Viesok na Slovensku“ sa konal
vo Vieske nad Žitavou pri Zlatých Moravciach. Obec,
ktorá má 466 obyvateľov pripravila pre účastníkov stret−
nutia bohatý a pestrý program, prekvapila niečím no−
vým, neopozeraným.

Súťažilo sa v minifutbale, streľbe zo vzduchovky, stol−
nom futbale, drobných súťažiach a záujemci sa mohli
prihlásiť aj do penaltového rozstrelu. Lákadlom bola aj
návšteva jadrovej elektrárne Mochovce. Záujem o in−
focentrum ENERGOLAND bol veľký, ale pre každú obec
bol určený obmedzený počet 10 ľudí. Do Arboréta v
Mlyňanoch, ktorý susedí s Vieskou bol bezplatný vstup
po celý deň. Tu sa nachádza jedinečná zbierka drevín

a ich majestátne koruny poskytli príjemný tieň v horú−
com dni.
Večer priateľstva, v ktorom vystupovala aj Natálka
Uhrinová scénickým tancom vyvrcholil veľkolepou la−
serovou šou.
Aj tento rok sme bodovaliv športových disciplínach
– v streľbe zo vzduchovky 1. miesto (Deniska Ondreič−
ková a Riško Uhrina), v minifutbale 1. miesto. Blaho−
želáme a všetkým ďakujeme za vynikajúcu reprezen−
táciu obce.
Poverovaciu listinu na organizovanie stretnutia „Vie−
sok na Slovensku“ od obce Vieska nad Žitovou pre−
vzala Víska u Chotěboře v okrese Havlíčkův Brod, kto−
ré sa bude konať 24.6.2017.
V. Jánošíková
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Slávnostné Dni obce
V tomto roku sa konal už 8. ročník Dní obce, ktoré boli spojené aj
hodovými slávnosťami v Beckovskej Vieske a pripomenutím si prvej
písomnej zmienky o obci. Slávnosti boli rozdelené na tri časti: v
sobotu – súťaž vo varení gulášu a hodová zábava, výstava dobo−
vých predmetov a fotografií a v nedeľu – slávnostná sv. omša, oce−
ňovanie občanov Cenou obce, posedenie pri Bučkovanke a hodo−
vá zábava.
Sobotňajší program na Barine v Beckovskej Vieske začínal o
13,00 hod. odštartovaním súťaže vo varení gulášu a jedla z kotlíka.
Ústredné heslo súťaže bolo „Môj kotlík varí lepšie ako tvoj“. Do
kategórie gulášov sa prihlásilo 9 kuchtíkov(Klub dôchodcov, J. Kro−
čitý, J. Nemšák, M. Chudý, E. Hlávka, J. Šimovec, R. Kramárik, I.
Keleši, Urbárska spoločnosť Kočovce) a iné jedlo z kotlíka varili 3
družstva (Radka a Filipko Hradilekovci a Lukáško Mikušinec − fazu−
ľovica, I. Keleši – hubový perkelt, Komisia kultúry – zabíjačkový
ovar). O víťazoch rozhodli hlasy všetkých hostí a naviac bodov pri−
delili gulášu Urbárnikov z Kočoviec a vynikajúcej fazuľovici mlá−
dežníkov Radky, Filipka a Lukáška. O dobrú náladu a zábavu po−
čas popoludnia sa staral harmonikár p. Jelínek, s ktorým si mnohí s
chuťou zaspievali.
V opare vôní a dymu prebiehali aj individuálne zábavné hry. Do
nich sa prihlásilo celkovo 65 súťažiacich, no niektorí neabsolvovali
všetky stanovištia. Deti opäť ocenili maľovanie na tvár a nevadilo im
ani čakanie v dlhom rade. Podvečer program spestrili svojim vystú−
pením Natálka Uhrinová (scénický tanec) a Filipko Mihálik (spev s
gitarou). Výborná nálada sa preniesla aj do večernej zábavy. Keď−
že program dňa bol nabitý, tento rok sa na hody nehral turnaj v
minifutbale. Ten bol presunutý na 15. septembra na ihrisko FC Ko−
čovce. Návštevníci na Barine si však mohli zahrať tyčový futbal,
ktorý bol umiestnený na ihrisku.
Pekný športový súťažný deň ukončilo vyhodnotenie súťaží. Dob−
rú náladu a pohodu sme si preniesli na hodovú zábavu s kapelou
RITMO.
Výsledky súťaží „Môj kotlík varí lepšie ako tvoj“
Guláš: 1. Urbársky, 2. Dôchodcovský, 3. Firemný
Iné jedlo z kotlíka: 1. Fazuľovica, 2. Zabíjačkový ovar, 3. Hubový perkelt
Zábavné súťaže: Fúkačky – Ján Kročitý st. a Marek Podstavek,
petanque – Erik Hlávka, hod na kôš – Sára Uhrinová, Natália Paš−
ková, jedenástky – Roman Ondreička a Aneta Madarová, pílenie
dreva – Marek Záhumenský.
Celkové poradie v zábavných súťažiach: 1. Erik Hlávka, 2. Deni−
sa Ondreičková, 3. Ján Kročitý st.

Nedeľný program Dní obce a hodových slávností začal slávnost−
nou svätou omšou v kostole v Beckovskej Vieske. Sv. omšu celeb−
roval správca farnosti Mgr. Ing. D. Nemec a bola obetovaná za
všetkých obyvateľov obce. Po nej bolo pred kostolom pripravené
malé agapé.

Popoludňajší program začal o 16,00 hod. vystúpením dychovej
hudby Bučkovanka, ktorá rozospievala celú Barinu. Následne sa
konal slávnostný program k výročiu prvej písomnej zmienky o obci
(článok o histórii v čísle od Janka Hubinského) a odovzdanie Ceny
obce občanom (príhovor starostu v čísle).
Cena obce sa udeľovala tento rok po prvý krát. Po prvý krát boli
vybraní piati obyvatelia na ocenenie ich práce pre obec, pre verej−
nosť. Cena obce bola udelená týmto laureátom:
− pánovi Jánovi Kirkovi za obnovenie Urbárskej spoločnosti –
pozemkové spoločenstvo v Kočovciach,za aktívnu prácu vo verej−
nom a spoločenskom živote v obci a poľovníckom združení.
− pánovi Vladislavovi Kundovi za dlhoročnú aktivitu a rozvoj fut−
balu v obci, za aktívnu prácu vo verejnom a spoločenskom živote v
obci.
− pánovi Jánovi Pavlíkovi za aktívnu prácu v hasičskom zbore v
obci, za aktivitu pri založení dychovej hudby v obci, za aktivitu a
rozvoj futbalu a pomoc pri obnovení Urbárskej spoločnosti v obci,
za dlhoročnú účasť v spevokole pri bohoslužbách a pri pohrebných
obradoch, za aktívnu prácu vo verejnom a spoločenskom živote v
obci.
− pani Márií Pavlíkovej zadlhoročnú prácu v Zbore pre občianske
záležitosti v obci, za vedenie kroniky obce, za aktivitu pri zakladaní
Klubu dôchodcov a jeho vedenie, za aktívnu prácu vo verejnom a
spoločenskom živote v obci.
− pánovi Jozefovi Zemaníkovi za aktivitu pri výstavbe kostola v
Beckovskej Vieske a jeho rozšírení, za založenie tradície hodových
zábav v Beckovskej Vieske, za aktívnu prácu vo verejnom a spolo−
čenskom živote v obci.

Slávnostná atmosféra Dní obce sa preniesla na všetkých náv−
števníkov, počasie nám tento rok prialo. Zábava pri hudbe s p. Ka−
bijevom ukončila tohtoročné sviatočné hodové dni.
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Chcela by som z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí sa zapo−
jili do prípravy, organizovania a realizovanie Dní obce. Bez pomoci
a ochoty mnohých by bolo ťažké všetko zvládnuť tak, aby boli spo−
kojní domáci, hostia, hodári.
Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí ochotne zapožičali dobové
predmety na výstavu. Mnohí si ich uchovávate ako pamiatku na
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vašich rodičov, starých rodičov a bolo vidieť, že ich chcete uchovať
pre budúce generácie. Obec plánuje vytvoriť stálu expozíciu o his−
tórii obce, aby sme zachovali to, čo sa ešte zachovať dá. Budeme
radi, ak „povymetáte“ povaly, pivnice, stodoly a svedkom našej mi−
nulosti – našej histórie poskytnete do tohto malého múzeá.
V. Jánošíková

ÚVODNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
„Múdry človek povedal – pravý domov nie
je miesto, ktoré sme si zvolili. Domov nám bol
darovaný a my ho zas môžeme iba darovať.
Príjemný podvečer želám vám aj ja, vá−
žení občania, milí návštevníci našej obce!
Dni obce. Čo sa pod týmito dvomi slova−
mi skrýva? Aký význam predstavujú a čo majú
tieto dni priniesť našej obci, našim občanom?
Práve teraz, v tomto uponáhľanom svete
je veľkou vzácnosťou zastaviť aspoň na chvíľu zrýchlený čas, za−
spomínať, podať ruku priateľom, ktorých sme dávno nevideli, prejsť
sa po miestach, ktoré zastavil čas, plným dúškom vdýchnuť nostal−
giu starých čias.
Keď však potom otvoríte oči a rozhliadnete sa okolo, zbadáte, že
aj toto miesto na svete, táto obec mení svoju tvár. Je iná. Otvára
svoje brány modernému svetu, pulzuje v nej život, napreduje. Sna−
ží sa riešiť problémy, nachádzať a odstraňovať nedostatky, zdoláva
prekážky osudu, klesá a znova vstáva z prachu, prepletená putom

rodinných vzťahov chráni svoje deti, vysiela ich do sveta a znova s
láskou víta.
V našej obci sa koná už 8. krát podujatie pod názvom Dni
obce. Podľa slov tých, ktorí boli pri zrode tejto myšlienky, snahou
organizátorov bolo vytvoriť tradíciu stretávania sa ľudí, zabaviť sa,
zasúťažiť si, porozprávať sa. A uvedomiť si, kde žijeme, čo pre nás
naša obec znamená.
Keďže termíny Dní obce a hodových osláv v Beckovskej Vieske
boli časovo veľmi blízko, rozhodli sme sa tieto udalosti spojiť do
jedného termínu. A tu je niekde odpoveď zo začiatku môjho prího−
vor na otázku významu osláv Dní obce. SPÁJAŤ. Spájať obyvateľov
jednotlivých častí do jedného celku, do jednej obce, do ktorej všetci
patríme. Máme spoločné problémy, máme spoločné radosti. Tak
využime aj takýto priestor na diskusie na tému naša obec, moja
obec. Čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, ako a čo vylepšiť. Tá
možnosť sa doslova ponúka. A to všetko počas súťaženia, zábavy,
v pohodovej a dobrej nálade. V tomto je zmysel Dní obce.“
starosta obce

Príhovor starostu obce pri odovzdávaní Ceny obce
„Ctení laureáti, milé dámy, vážení páni!
V kalendári nenájdeme „Deň vďačnosti“. Ale sú medzi nami ľudia,
ktorí si zaslúžia našu vďaku, zaslúžia si, aby sme si všimli ich obe−
tavosť a prácu, ktorou pretvárali a pretvárajú našu obec, i keď oni
povedia: „To nestojí za reč!“. Práve pre nich to stojí za to.
Človek je súčasťou všetkého, čo okolo neho existuje. Preto aj pre
neho platia zákonitosti pohybu, premeny a času. Čas plynie rýchlo.
Vekom ste bohatší o životné skúsenosti. Keď konáte dobro, iba sa
rozdávate a nevnímate čas. My ho nachvíľočku zastavíme, pretože je
čas povedať ĎAKUJEM! Šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti,
ale v tom, koľko ľudí urobí šťastnými. Múdrosť nie je v tom, koľko človek
sám vie, ale v tom, ako svoju múdrosť odovzdá iným. Vy, milí laureáti,
stále odovzdávate svoje životné skúsenosti všetkým okolo vás.
Dni obce nám dávajú príležitosť všimnúť si, verejne poďakovať a
oceniť ľudí, ktorí sú ochotní, obetaví a vždy pripravení pomôcť. Ne−
bolo ľahké vyberať z vás, názory sú a možno budú rôzne. Ale začať
treba a vnímajte to, prosím, ako program do budúcnosti. Ocenený
môže byť nielen starší človek, ale aj študent, či žiak, ktorí významne
prispel k zviditeľneniu našej obce. Prosím všetkých, aby tento akt
ocenenia takto vnímali.

Keď človek urobí dobrý skutok, hoci nemusí, Boh sa pozrie dolu
a s úsmevom povie – Už len pre túto chvíľu sa oplatilo stvoriť svet.“
starosta obce
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE
Pri príležitosti dňa obce v auguste t. r. ma
požiadal náš p. starosta o krátky príhovor o
histórii Kočoviec, Viesky a Rakoľúb. Keďže
nie som historik, oslovil som bývalého riadi−
teľa novomestského múzea a môjho kama−
ráta Dr. Jožka Karlíka a požiadal ho o neja−
ké materiály. A z nich teda vo svojom prího−
vore vychádzam.
Tento deň je významný pre celú našu ,,troj−
obec”, ale pre jej strednú časť − Beckovskú
Viesku, zvlášť. A to hneď z dvoch dôvodov.
Jednak sú to tradičné pamätné ,,viešťanské” hody, no tie tu máme
každý rok. Ale niečo také, ako je výročie prvej písomnej zmienky, a
ešte také okrúhle, s nulou na konci, to nezažijeme už nikdy.
Nepredstavujme si však toto výročie ako nejaké narodeniny, ako
nejaký začiatok existencie obce. To by sme sa dopustili omylu, veď
Vieska existovala určite oveľa skôr, ako sa jej meno ocitlo na neja−
kej listine. Vtedajší Viešťania to, pravda, sotva zaregistrovali a má−
lokto si výnimočnosť chvíle vôbec uvedomil. No časom sme sa na−
učili brať tieto výročia prvých zápisov vážne, a musím zdôrazniť,
celkom oprávnene, pretože je to predsa len vždy najstarší dôkaz o
existencii. Čo je na papieri, to platí, co je psáno, to je dáno − ako sa
hovorí za riekou Moravou.
Oživme si v krátkosti túto udalosť!
Panovník Žigmund Luxemburský, syn českého kráľa Karla IV. a
jeho manželky Alžbety Pomoranskej, vydáva v roku 1396, teda pred
620 timi rokmi listinu, v ktorej sa po prvýkrát v histórii objavuje
názov WIEZKA. A začiatkom 19. storočia sa pri jej názve objavuje
adjektívum Beckovská.
V tomto období bola časť obce takzvaným kuriálnym majetkom,
druhá časť patrila panovníkovi. Z toho dôvodu bola delená na hor−
nú − Superior a dolnú − Inferior. V 17. storočí sa stala súčasťou
beckovského hradného panstva. Obyvatelia sa venovali hlavne
poľnohospodárstvu a svojimi výpestkami zásobovali miestne pan−
stvo. V rámci urbárskych povinností však museli vykonávať aj práce
spojené s údržbou beckovského hradu. Túto ich roľnícku orientáciu
vystihuje aj historický symbol na najstaršej pečati a dnešný obecný
erb − dva skrížené kosáky.
V Beckovskej Vieske mala svoje majetky aj jedna z najpozoru−
hodnejších osobností slovenských dejín, kráľ Madagaskaru Móric
Beňovský (1746 − 1786). V jeho kúrii, ktorá, žiaľ, tiež nedávno pod−
ľahla zubu času, ale hlavne zubu ľahostajnosti zainteresovaných,
vznikla údajne podstatná časť jeho pamätí. Manželka Mórica Be−
ňovského, Zuzana, rodená Hönsch, žila a dožila svoj život tu, v
Beckovskej Vieske. Jej hrob sa doteraz nepodarilo nájsť a pátral
som po ňom aj ja na miestnom cintoríne aj na cintoríne v poli neďa−
leko obce.
Ani Viešťania sa počas života nevyhli veľkým nešťastiam − kon−
com šestnásteho storočia tento kraj spustošili Turci, v auguste 1813
bola Vieska niekoľko dní pod vodou, čo sa v priebehu rokov zopa−
kovalo ešte niekoľkokrát.
Beckovská Vieska bola v novšej histórii známa aj svojím maje−
rom, ktorý v tridsiatych rokoch minulého storočia spravovala poľno−
hospodárska firma Weigner a spol, známa okrem iného významný−
mi objavmi pri šľachtení kultúrnych plodín. Bola najväčším vlastní−
kom pôdy a lesov v okolí.
Zhodou okolností, prvou z troch častí našej obce, ktorá sa obja−
vila v písomných prameňoch, boli Rakoľuby. A to už v roku 1262
pod názvom RAKOLUP. Vtedy obec vlastnili zemania Rakoľubskí.
Tí čoskoro o svoje majetky prišli v sporoch so vzmáhajúcou sa
rodinou Kálnických z Kálnice. Rakoľuby neskôr patrili panstvu bec−
kovskému. Kaštieľ dal postaviť Štefan Medňanský v roku 1650. Ten
istý šľachtic, spolumajiteľ beckovského panstva, dal odliať pre rako−
ľubskú kaplnku v roku 1669 aj bronzový zvon. Tento pôvodný zvon
sa však, žiaľ, nedochoval, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou

skončil ako súčasť kanóna v niektorej z vojen. Ale také už bývali
osudy zvonov. Ďalší majiteľ kaštieľa, Anton Marcibányi, dal v roku
1852 opraviť nosnú konštrukciu zvona vo veži kaplnky. Posledným
vlastníkom kaštieľa pred februárovým znárodnením 1948 bola rodi−
na Bánoczy. Títo aj s ich zaťom Aladárom Gočárom vlastnili tiež
rozsiahle pozemky v chotári a od Gočára kúpil časť pozemkov v r.
1946 aj môj starý otec. Pravda, nebolo mu dopriate užívať ich dlho,
ale to už je iný príbeh.
Pre samotné Kočovce sa brána histórie otvorila pred 695timi
rokmi, keď kráľ Karol Róbert roku 1321 daroval zemanovi Jánovi
Kočovskému zo Sedličnej possesio Huchk, obec Kočovce, za ver−
nosť, ktorú preukázal, keď si toto územie podmanil kráľov nepriateľ,
mocný oligarcha Matúš Čák Trenčiansky. Vtedy sa obec delila na
Malé, neskôr Zemianske a Veľké, inak Horné Kočovce. Potomkovia
Jána Kočovského žili v Zemianskych Kočovciach ešte tri a pol sto−
ročia. Po vymretí rodu po meči r. 1670 pripadli Zemianske Kočovce
rodine Dubnických a majetkový podiel tu mala aj rodina Rakoľub−
ských. Od Dubnických prevzali majetky Príleskovci. Juraj Príleský
dal postaviť v roku 1730 nový kaštieľ a odvtedy sú Kočovce obľúbe−
ným sídlo zemepánov. Po Príleskovcoch, ktorí sa presťahovali do
Zemianskeho Podhradia, sa stávajú majiteľmi kaštieľa bohatí a vý−
znamní Marcibániovci, ktorí mali svoje rodové sídlo v Púchove. Anton
Marcibáni (1793 − 1872) bol istý čas hlavným županom Trenčian−
skej župy a v budove Trenčianskeho múzea môžeme vidieť jeho
portrét práve z tohto obdobia. Na sklonku života ho panovník vyme−
noval za kráľovského komorníka. Zaujímavosťou je jeho nariade−
nie, podľa ktorého pri každom dome v Kočovciach musela byť zasa−
dená vŕba. Preto je naklonená vŕba dodnes pekným grafickým sym−
bolom na kočovskom erbe, prevzatým z obecnej pečate z r. 1784.
Už sa nám asi nepodarí zistiť presný zámer tohto Marcibániho poči−
nu, zrejme to bolo pre vtedajšiu dôležitosť vŕbového prútia nielen
ako košikárskeho, ale aj stavebného materiálu na ploty, ohrady a
jednoduchšie stavby.

Marcibáni nemal potomstvo a kaštieľ by bol po jeho smrti prav−
depodobne pripadol jeho príbuzným. Ale kočovský pán to zariadil
inak. Svojho obľúbenca, úradníka na hospodárstve, Karola Rakov−
ského (potomka známej slovenskej šľachtickej rodiny z Rakova)
oženil so svojou neterou Juditou Vaďonovou a tým získal kočovské
majetky nielen pre Karola, ale aj celé jeho potomstvo. Kým jeden z
Karolových synov, Štefan, zostal po štúdiách v Budapešti, kde pô−
sobil ako významný verejný činiteľ, druhý Karolov syn, Gejza, sa
stal významnou osobnosťou nielen Kočoviec, ale celej Trenčian−
skej župy. Gejza Rakovský sa v mladších rokoch venoval právnic−
kému povolaniu, od roku 1861 však hospodáril v Kočovciach. Stal
sa uznávaným botanikom, ovocinárom a šľachtiteľom. Známa je
odroda marhule, ktorá nesie jeho meno. A dnes, zhruba po 150tich
rokoch od jej vyšľachtenia z náhodného semenáčika, môžeme s
radosťou konštatovať, že marhuľa Rakovského je jedna z najlep−
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ších odrôd. Patričnej úcty sa jej, ale hlavne jej tvorcovi, dostalo
vysadením marhuľového sadu v areáli Základnej školy s materskou
školou v Kočovciach. V rámci tzv. mediačného konania sa našli
prostriedky na realizáciu tejto výsadby v spolupráci odboru životné−
ho prostredia OÚ v Novom Meste n. V. a vtedajším vedením obce.
Gejza Rakovský sa tiež postaral o zveľadenie kočovského parku
do takej miery, že ho chodili obdivovať nielen domáci, ale aj cudzin−
ci. Park bol vysadený počas prestavby kaštieľa v rokoch 1883 −
1884 podľa projektu profesora Velicha (syna vtedajšieho záhradní−
ka v Kočovciach) a postupne bol dopĺňaný prvkami drobnej archi−
tektúry ako bazén s vodometom, drevený, rezbársky pojednaný al−
tánok, rozárium, či slnečné hodiny. Súčasťou boli i skleníky, z nich
jeden palmový, tenisové ihrisko a kolkáreň.
V rokoch 1879 až 1901 bol Gejza Rakovský poslancom Uhorské−
ho snemu. V pamäti vtedajších obyvateľov zostal Rakovský ako em−
patický človek, ktorému neboli ľahostajné ľudské osudy. V roku 1883
tak daroval obyvateľom vyhorenej dediny Opatová tritisíc zlatých.
Gejza Rakovský zomrel r. 1912. Jeho synovi Antonovi, narode−
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nému v roku 1874, však už nebolo súdené dožiť svoj život v rodo−
vom sídle. Niektorí Kočovania si ešte môžu pamätať na tohto po−
sledného pána kočovského kaštieľa a jeho spoločníka, Taliana dr.
Giovanniho Bonmarca, zvaného Gino. Viedli vraj ,,špecifický spô−
sob života”.
Ale tento ich život sa po vojne radikálne zmenil. V roku 1948, v
rámci druhej pozemkovej reformy, bol Rakovskému odobratý kaštieľ
aj s pozemkami. Od päťdesiateho prvého žili v Čachticiach. Hodno−
tu majetku odhadli po jeho smrti v r.1956 na 995 korún českoslo−
venských a 60 halierov. Nezostali po ňom žiadne nehnuteľnosti,
len jeden kabát, dva obleky, 1 krátky kožuch a pár kusov bielizne.
Všetko staré a obnosené − tak sa píše v pozostalostnej zápisnici o
poslednom potomkovi kočovského šľachtického rodu...
Aj na základe tohto naozaj krátkeho pohľadu do našej histórie
možno konštatovať, že hoci sa tieto tri obce v roku 1960 zlúčili do
jedného administratívneho celku, každá z nich má svoju jedinečnú
históriu, na ktorú netreba zabúdať, ale si ju pripomínať hoci aj pri
takých príležitostiach, ako je táto.
Ján Hubinský

PRÍBEH ODLOŽENÝCH VECÍ
Celé tisícročia zapisuje človek vlastnou prácou do tváre zeme
svoje dejiny. Podľa svojich zámerov pretvára okolitú prírodu do
podoby ľudského sveta. Sveta k svojmu vlastnému obrazu, ktorý
bol spojený s iným životným prostredím a inými spôsobmi tvorenia,
ako poznáme dnes. Aby si túto prácu uľahčil a zjednodušil, vytvoril
si rôzne pomôcky a nástroje. Spočiatku jednoduché, ktoré používa−
ním vylepšoval, zdokonaľoval a neustále prichádzal na lepšie, do−
konalejšie tvary. Ale poznáme aj také, ktoré sa za celé storočia
takmer nezmenili a zachovali si svoju pôvodnú podobu.
Keď predmet doslúžil, bol vyhodený alebo odložený a nahradený
novším, dokonalejším. Tak sa stalo, že povaly našich rodičov a sta−
rých rodičov sa zapĺňali predmetmi, ktoré už doslúžili ako náradie,
ale zachovali si svoju estetickú funkciu. Jednoducho, nedokázali sme
sa s nimi rozlúčiť, lebo v nich nachádzame potešenie pre ich krásu a
dokonalé tvary. A v dnešnej dobe plastovo − syntetickej a digitálno−
virtuálnej si ich vnímavé oko dokáže vychutnať čoraz viac.
Preto ma potešilo, keď som bol zo strany vedenia našej obce
požiadaný o spoluprácu pri zorganizovaní výstavy takýchto pred−
metov, ktorými, ako sme predpokladali oplývajú povaly, šopy, sto−
doly a iné zákutia rodinných domov našich súkmeňovcov. Mám k
týmto predmetom odmala akýsi až citový vzťah a aj keď nie som v
pravom zmysle slova zberateľom, zopár sa ich u mňa nájde. Výzva
bola prijatá s pochopením a tak sa zakrátko začala viešťanská spo−

ločenská miestnosť plniť predmetmi, ktorých názvy už mnohý mladý
človek ani nepozná. Alebo inak, pozná predmet z múzea, zo sta−
rých filmov, ale nevie na čo sa používal a vôbec už nepozná jeho

meno. Taká hachľa, jarmo, chomút, praslica, rumpľa, ...
Naaranžovať či nainštalovať tie krásne predmety, to nebola prá−
ca, ale naozaj potešenie. Rozmiestnili sme ich s Vierkou Jánošíko−
vou podľa toho, na aký účel boli používané−nástroje poľnohospo−
dárske − kosáky, rýle, šticháre, dokonca pluh...náradie na opraco−
vanie dreva, ako hoblík, dláto, píla, poriez, kocúr... pomôcky pri
spracovaní textilu − kolovrat, praslica, trlica, hachľa, rumpľa...ale aj
hotové výrobky − kus konopného plátna, ľanová blúzka...
Ďalej veci používané v kuchyni, teda taký mútovník, váhy, sla−
mienka, džbány, krčahy, misky, košíky, habarky, porcelánové kore−
ničky a rôzne iné. Osobitnou skupinou boli nemí pomocníci pri práci
s domácimi zvieratami − chomút, jarmo, ale aj prútené a drotárske
výrobky.
Výstavu sme doplnili starými fotografiami, dokumentujúcimi život
v našich obciach − momentky z dožinkových slávností, z hasičského
zboru alebo náhodné zábery z ulice. Nejeden návštevník výstavy
sa na niektorom zábere s prekvapením našiel sám, alebo objavil
niekoho zo svojho príbuzenstva či susedstva. Iné fotky pripomínali
život za múrmi a bránou kočovského kaštieľa rodiny Rakovských.
Keby tak tie predmety ešte vedeli rozprávať! To by sme sa podo−
zvedali vecí, to by bolo príbehov! Možno aj na román. Alebo aj na
televízny seriál.
Poďakovanie si určite zaslúžia všetci, ktorým nepadlo zaťažko
tých svedkov minulosti vyhľadať, oprášiť, priniesť a urobiť tak radosť
a potešenie svojim rodákom.
Ján Hubinský
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Čo je nové v našej základnej škole...
Sychravé, daždivé počasie nebránilo 5. septembru, aby otvoril
brány škôl a začal nový školský rok 2016/2017. V tento deň s úsme−
vom na tvári, rozžiarenými očkami sa hosťom, pedagógom, zamest−
nancom školy a žiakom predstavili naši najmladší – prváci.
Do školských lavíc v tomto roku zasadlo197 žiakov. Výchove a
vzdelávaniu žiakov sa venuje 18 pedagógov. V pedagogickom ko−
lektíve sme privítali Mgr. Jána Kobidu, Mgr. Boženu Uhríkovú, Bc.
Michaelu Ondráškovú. Na konci školského roka sme sa rozlúčili s
Mgr. Luciou Zelovou, ktorá si plní materské povinnosti a p.Valeriou
Bučkovou i Mgr. Oľgou Moravčíkovou Do školskej jedálne sme na
miesto pomocnej pracovnej sily prijali p. Annu Horňáčkovú.

V tomto školskom roku sme prijali zmeny školského vzdelávacie−
ho programu, podľa ktorého sa učia žiaci 1., 2., 5. a 6. ročníka.
Okrem vzdelávania sme pre žiakov pripravili rôzne aktivity, vzde−
lávacie exkurzie a besedy, kultúrne podujatia. Vzdelávať sa môžu i
v rámci krúžkovej činnosti. Ponúkli sme žiakom 12 krúžkov rôzneho
zamerania. Na rozvíjanie krúžkovej činnosti prispelo Ministerstvo
školstva financiami prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
V popoludňajších hodinách sa 80 detí zdokonaľuje v umeleckej
oblasti – výtvarnom i hudobnom odbore. Vysoký záujem detí o tieto
odbory nás primäl otvoriť i v tomto roku elokované pracovisko ZUŠ
J. Kréna.
V rámci plnenia úloh
prierezovej témy Ochrana
života a zdravia sme za
slnečného počasia po te−
oretickej príprave v triedach
absolvovali branný deň v
prírode.
Vyučujúce anglického
jazyka pripravili pre žiakov
4.−9. ročníka Európsky deň
jazykov. Počas dopoludnia
riešili kvíz o európskych
jazykoch, zapájali sa do
rôznych súťaží, pripome−
nuli si chuť pravého ang−
lického čaju.
V okresnom kole Cez−
poľného behu nás reprezentovali dve trojčlenné družstvá dievčat a
chlapcov. Vo veľkej konkurencii sa neumiestnili na popredných
miestach.
Žiakov 1. stupňa navštívili členovia SZ Ľadového hokeja a HK v
Novom Meste nad Váhom, aby ich pozvali na akciu „Deti na hokej“.
Deťom ukázali športovú výstroj, maskota a predstavili činnosť klubu.
Starší žiaci v predkole florbalu v Novom Meste nad Váhom obsa−
dili 3. miesto. Vo veľkom futbale Coca−cola cup na Lúke sa úspeš−
ne prebojovali do 2. kola.
Naši žiaci skončili v okresnom kole v bedmintone na peknom 3.

mieste. Radosť nám urobili štvrtáci, ktorí zvíťazili v okresnom kole vo
vybíjanej a čakajú ich náročné zápasy krajského kola.
Piataci si vyskúšali pilotné overovanie testovacích nástrojov
NUCEM z matematiky a slovenského jazyka. Takmer všetci žiaci sa
zapojili do medzinárodnej online súťaže iBobor.
Každoročne pred jesennými prázdninami organizujú deviataci
Slávnosti jesene. Počas týždňa žiaci prezentovali svoje jesenné
aranžmány a vyzdobené tekvice na dolnej chodbe, kde si ich mohli
pozrieť i rodičia. Starší žiaci sa zapojili aj do súťaže – vyrobiť si
Logo triedy. Pri zhotovovaní využili prírodný materiál. Najkrajšie tek−
vice, aranžmány i logá boli odmenené.
Tradične v jesenných mesiacoch zbierame gaštany pre zvieratá
vo zverinci Sochoň. Počas dvoch týždňov žiaci i deti z MŠ nazberali
1 525,5 kg. Prebieha jesenné kolo zberu papiera.
Ministerstvo školstva vyhlásilo tento školský rok za Rok čitateľ−
skej gramotnosti. K tomuto podujatiu sme v každej triede zrealizo−
vali čítanie rozprávok. Čítali sa ľudové i autorské rozprávky. Prváči−
kom čítali najstaršie žiačky. Štvrtáci strávili hodinu čítania v obecnej
knižnici. Pozvali sme medzi deti p. Tibora Hujdiča alias Mrkvičku,
ktorý je propagátorom dramatizovaného čítania pre deti. Zaujíma−
vým spôsobom sa snažil vzbudiť záujem detí o čítanie. Predstavil
žiakom niekoľko menej známých kníh od rôznych autorov. Tieto
knihy si môžu vypožičať v knižniciach, prípadne zakúpiť v knihku−
pectvách. Ako vzniká učebnica sa deti dozvedeli na besede s au−
torkou učebníc a redaktorkou vydavateľstva pani Ľubou Nguyeno−
vou. Pripravujeme ešte niekoľko zaujímavých čitateľských akcií.

Po jesenných prázdninách sme strávili náučný Deň so záchra−
nármi. Pozreli sme si ukážky záchranárskych psov pri vyhľadávaní
stratených osôb. Zdravotníčka nám predviedla poskytovanie prvej
pomoci zranenej osobe. V telocvični sme si vypočuli prednášku
kynológa o práci psíkov pri vyhľadávaní nezvestných osôb zavale−
ných zemetrasením, lavínou, pri požiaroch…
Po rekonštrukciách tried, jedálne, zborovne a riaditeľne prišla
na rad aj telocvičňa. Pôvodné halogénové svietidlá boli vymene−
né za nové, s oveľa nižšou spotrebou. V novom roku pripravuje−
me projekty obnovy kancelárskych priestorov, šatní v telocvični a
bežeckej dráhy.
Z pripravovaných podujatí spomenieme exkurzie do Bratisla−
vy na výstavu o kozmonautike a do moravského Hostětína, náv−
števy divadelných predstavení v Nitre a Bratislave. Talent našich
detí budeme prezentovať počas kultúrneho programu pre star−
kých, na predvianočnej výstave v obci alebo na školskej vianoč−
nej besiedke.
Prijmite pozvanie aj na školský ples, ktorý bude v januári v Kul−
túrnom dome v Novej Vsi n. V.
Mgr. Iveta Gajdošíková, kronikárka školy
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ŽIVOT V KNIŽNICI
V predchádzajúcom čísle Informátora sme Vás informovali o
otvorení zrekonštruovanej knižnice a taktiež sme vyjadrili túžbu
o jej oživenie a prilákanie nových návštevníkov. Dnes vás chce−
me informovať, čo sa nám podarilo zrealizovať.
V priebehu roka 2016 pribudlo vyše 100 nových titulov, ktoré
čakajú na svojich čitateľov. Knižnica rozšírila požičiavanie časo−
pisov, k dispozícii máme počítač s pripojením na internet a det−
ský kútik.

ich dôsledky, ale zároveň aj návrat do života, pochopenie, od−
pustenie. Poetka Jozefína Hrkotová−Hladká úspešne prezento−
vala svoju tvorbu aj na Medzinárodnom literárnom stretnutí v
Nemeckom Überlingene, kde recitovala v slovenskom a nemec−
kom jazyku. Jozefína Hrkotová−Hladká vydala knihy poézie ako:
Slová ticha štetcom a perom (2003), Myšlienočka v dlani/ Kleine
Gedankenfür Deine Hand (2007) a Žezlo (2007). Uvedené knihy
sme zakúpili aj do našej knižnice.
ROZPRÁVKOVÁ NOC V KNIŽNICI
Sme radi, že do obnovenej knižnice nám pribudlo mnoho no−
vých čitateľov a hlavne nový vzhľad prilákal veľa detí. Vzhľadom
k tomu sme sa rozhodli v spolupráci so Základnou školou v Ko−
čovciach zorganizovať rozprávkovú noc v knižnici. Našou túžbou
je vzbudiť u detí záujem o čítanie. Na naše prekvapenie sa pri−
hlásilo 64 detí. Zamestnanci úradu si pre nocujúce deti pripravili
zaujímavý program. Pán starosta im prečítal časť príbehu a po−
mocou rôznych súťaží sa mali deti dozvedieť, ako príbeh pokra−
čoval a kto bol páchateľ ukradnutého obrazu. Počasie nám v ten
deň neprialo a tak namiesto pozorovania hviezd, sme mali ná−
hradný program – diskotéku. Sme radi, že pre zúčastnené deti
bol program a nocovanie v knižnici veľkým zážitkom. Touto ces−

Knižnica ale neposkytuje len požičiavanie kníh, organizujú sa
tu aj mnohé zaujímavé akcie pre deti aj dospelých. Dvere knižni−
ce sú otvorené pre spoluprácu so základnou školou, ktorá prijala
ponuku, že v rámci vyučovania môžu realizovať jednotlivé vyu−
čovacie hodiny priamo v nej. V mesiaci október sme zrealizovali
prvú vyučovaciu hodinu prenesenú v knižnici. Dúfame, že sa
žiakom, aj pánovi učiteľovi na netradičnej vyučovacej hodine
páčilo a onedlho nás navštívia znova. Prenesené vyučovacie
hodiny v knižnici napomáhajú pri rozvoji a vzdelávaní detí a sú−
časne prispievajú k zvýšeniu záujmu o čítanie.
Naša knižnica je v neposlednom rade v priebehu roka otvore−
ná aj kultúrnym podujatiam a besedám so spisovateľmi. V me−
siaci október sa konalo literárne programové pásmo Rodina, chlieb
náš každodenný. Spisovateľka Mária Pomajbová a poetka Joze−
fína Hrkotová−Hladká predniesli ucelené literárne vystúpenie –
prózu podfarbenú priliehavou poéziou. Mária Pomajbová na
besedách prednáša úryvky zo svojich prozaických knižiek Jarmo
vášne a Postavy bez tieňov. Pani spisovateľka Mária Pomajbová
pracovala dlhé roky v manželskej poradni. Jej diela sú o vzťa−
hoch muža a ženy − problémoch, ktoré prináša súčasná doba.
Vo svojich knihách sa pokúsila zachytiť negatívne trendy doby –
drogy, alkoholizmus, gamblerstvo, neveru, lásku cez internet − a

tou by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke ZŠ Kočovce za
zapožičanie žineniek, projektora a iných pomôcok, ďalej pánovi
riaditeľovi ZŠ Beckov tiež za zapožičanie žineniek a ešte devia−
takom Samuelovi Macovi, Jurajovi Juríkovi, Dominike Pjeczkovej
a Laure Božikovej za pomoc a za skvelú diskotéku.
Ešte by sme chceli pripomenúť čitateľom, že knižnica je otvo−
rená každý utorok od 10:30 hod. do 17:00 hod.. Všetci ste srdeč−
ne vítaní.
Mgr. Zuzana Krchnavá

MÔJ NAJKRAJŠÍ KÚT V ZÁHRADKE
Obec Kočovce a Komisia kultúry a športu pri OZ v Ko−
čovciach vyhlásili súťaž o najkrajšiu okrasnú záhradku, pred−
záhradku pod názvom: „Môj najkrajší kút v záhrade“. Do
súťaže sa zapojilo 7 súťažiacich, ktorí nám poslali svoje
najlepšie zábery zo záhradky.
Fotografie boli zverejnené na stránke obce a každý regis−
trovaný návštevník stránky mohol odovzdať body tomu sú−
ťažiacemu, ktorého záhradka ho najviac zaujala. Výsledky
boli zverejnené aj na stránke obce − takto hlasovali občania.

Meno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miesto
Miesto
Miesto
Miesto
Miesto
Miesto
Miesto

T. Markechová
D. Hausknechtová
B. Masarik
Z. Kelešiová
J. Putera
D. Macejková
J. Kročitá

Počet
bodov
1095
1088
1075
217
162
127
79

Počet
hlasovaní
221
220
217
48
46
38
21
V. Jánošíková
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Aktivity Klubu dôchodcov a JDS
Ako sme avizovali v poslednom čísle informátora, dňa 10. mája
sme zorganizovali vlakový výlet do Viedne, ktorého sa zúčastni−
lo 7 dôchodkýň. Z Nového Mesta sme vycestovali rýchlikom o
7,54 hod. a do Viedne – novej hlavnej železničnej stanice − sme
pricestovali o 10,45 hod.. Pešo sme sa presunuli k najbližšej
pamätihodnosti, k palácu Belvedere, kde sme si najprv vysvetlili
jeho dejiny a potom si obzreli priľahlý francúzsky park. Pár dní
pred našou návštevou sa v parku odohrala svadba indického
milionára a preto bol vyzdobený stovkami kvetináčov s ružami a
inými kvitnúcimi kvetmi. Uprostred bol baldachýn omotaný gir−

landami zo živých kvetov. Od Dolného Belvedera sme sa elek−
tričkou previezli do Hofburgu, prezreli si Hofburg a okolie napr.
novú radnicu, sochu Sisi, kostol, v ktorom sa sobášila cisárska
rodina, stajne Lipicánov, výstavnú ulicu Graben, kostol sv. Štefa−
na. Metrom sme sa previezli do bývalého letného sídla cisárskej
rodiny Schonbrunn. Prešli sme sa po spodnej časti francúzskej
záhrady, kde ešte len vymieňali kvetinovú výzdobu, trochu sme
sa pomotali v bludisku a posedeli si pri fontáne. Metrom sme sa
vrátili na hlavnú stanicu a vlakom domov.
V júni sme absolvovali autobusový zájazd do hvezdárne Hlo−
hovec, kde nám v planetáriu vysvetlili a ukázali polohu hlavných
hviezd a súhvezdí. Z Hlohovca sme sa presunuli na obed do
Šurian a potom do kúpeľov Podhájska. Napriek tomu, že kúpele
boli takmer plné, užili sme si teplej i horúcej vody do sýta, niektorí
si užili i slanú saunu. Veľkým zážitkom bola hra na husliach a
spev ľudových piesní všetkých kúpajúcich sa v horúcom bazéne.
Počas leta sme zorganizovali 2 opekačky na Barine. Najprv
sme si pripravili ohnisko a z prineseného dreva si urobili vatru.
Priniesli sme si aj jeden slnečník, ale to bolo málo. Sú tam síce
vybudované lavice, ale nie je tam žiaden strom, ktorý by tienil
pred zapadajúcim slnkom a preto sa tam cez deň prakticky nedá
sedieť. V Rakoľuboch sme opekali pod veľkou čerešnou na dvo−
re u pani Vašíčkovej, kde sa zišiel najväčší počet dôchodcov.
Všetci sme si priniesli so sebou špekáčky alebo slaninu, zapili
pivom alebo vínom a niektorí priniesli aj koláče a zákusky. Druž−
ne sme sa bavili až do tmy.
Tento rok sme sa konečne zúčastnili varenia gulášu počas
Dní obce. Varechy sa ujal osvedčený kuchár Jožko Gába, ktorý
si doma pripravil inventár, všetky ingrediencie do guláša a pri−
viezol ich na Barinu. Guláš mal úspech a skončili sme na 2.
mieste.
Minulý rok nám nevyšiel výlet na Chopok a tak sme si ho

8.9.2016 zopakovali. Krajší deň sme si ani nemohli vybrať. Desať
účastníkov si zakúpilo lístok na lanovku z Bielej Púte na Srdieč−
ko a späť. Najprv 4 −sedačkou na Jasnú, potom zubačkou na
Priehybu a nakoniec lanovkou na Chopok. Hore na Chopku bolo
krásne slnečné bezoblačné počasie s viditeľnosťou na celé Vy−
soké Tatry. Niektoré účastníčky vyliezli aj na hlavný vrchol.Tu
sme sa naobedovali a odfotili pri drakovi. Potom sme sa zviezli
sedačkou na Kosodrevinu a ďalej na Srdiečko. Na Srdiečku bolo
málo ľudí, poobzerali sa tam po okolí, zakúpili magnetky a vrátili
sa späť na Bielu Púť, do Liptovského Mikuláša a potom rýchli−
kom do Nového Mesta.
Dňa 22.9. sa 5 členov vybralo na prehliadku zrkadlového blu−
diska a zábavnej galérie do Starého Smokovca. Vystúpili sme v
Štrbe, vyviezli sa zubačkou na Štrbské Pleso, ktoré sme kolom
dokola obišli a skontrolovali, koľko sa opravilo od minulého roka.
Potom sme sa električkou presunuli do Starého Smokovca. Blu−
disko je vpravo od železničnej stanice za parkoviskom autobu−
sov. Čakal nás zaujímavý zážitok, pri ktorom sme nutne potrebo−
vali fotoaparát, pretože vtedy sme videli obrázky trojdimenzio−
nálne. Sprievodcovia ochotne vysvetľovali princíp obrazov a foti−
li nás. Veľký zážitok sme mali napr. z knižnice, kde bol zrakový
klam a knihy boli akože naukladané niekoľko poschodí hore i
dolu. Môžete si pozrieť na internete.
Pre tých, ktorí neradi cestujú, sme zorganizovali prechádzku
okolo Skalky dňa 3.11.2016. Napriek peknému počasiu prišlo
len 5 členov. Pri pivnici sme si aj zapálili vatru.
Dňa 8.11.2016 sa 5 členov zúčastnilo predpremiérového di−
vadelného predstavenia Radošinského naivného divadla v No−
vom Meste pod názvom To nemá chybu. Cez prestávku sme sa
stretli s bývalou učiteľkou v Kočovciach p. Annou Černou.
Klub dôchodcov a JSD sa stretáva každý utorok o 14 hod. v
spoločenskej miestnosti v Beckovskej Vieske. Na stretnutiach
sme si premietali aj fotografie zo zájazdov v Izraeli a Dubaji.
Chystáme sa naučiť servítkovať a možno aj vyrobiť si vianočné
ozdoby.

Pred budovu spoločenskej miestnosti sme na jar vysadili rôz−
nofarebné chryzantémy a kvety, aby sme prekryli nepeknú trávu.
Kvety teraz na jeseň žiaria už zďaleka. No, asi nie všetci majú
radi zeleň. Sami ste videli, že niektorí šoféri majú potrebu zapar−
kovať až na tráve a mnoho rastlín nám polámali.
Čo plánujeme do konca roka? Návštevu divadla v Bratislave,
výlet do Podhájskej, možno i na Hrebienok, Mikulášske posede−
nie a spoločného Silvestra.
Eva Šebeňová
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OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Upozorňujeme občanov na povin−
nosti vyplývajúce zo zákona 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
cit. zákon:
Daň z nehnuteľnosti:
§ 18 Vznik a zánik daňovej povin−
nosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. ja−
nuára zdaňovacieho obdobia nasle−
dujúceho po zdaňovacom období, v
ktorom sa daňovník stal vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívate−
ľom nehnuteľnosti, ktorá je predme−
tom dane, a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom da−
ňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívate−
ľom nehnuteľnosti 1. januára bežné−
ho zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľ−
ností je rozhodujúci stav k l. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňo−
vú povinnosť, ktoré nastanú v priebe−
hu zdaňovacieho obdobia, sa nepri−
hliada, ak tento zákon neustanovuje
inak. V prípade nadobudnutia nehnu−
teľnosti vydražením v priebehu roka
daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v kto−
rom sa vydražiteľ stal vlastníkom ne−
hnuteľnosti alebo prvým dňom mesia−
ca nasledujúceho po dni schválenia
príklepu súdom. Pri zániku vlastníc−
kych práv vydražením daňová povin−
nosť zaniká posledným dňom mesia−
ca, v ktorom zanikli vlastnícke práva
k vydraženej nehnuteľnosti.
Miestny poplatok za KO:
§ 80 Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v prie−
behu zdaňovacieho obdobia ozná−
miť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatko−
vej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len
“identifikačné údaje”); v prípade ur−
čeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
aj identifikačné údaje za ostatných
členov domácnosti, a ak je poplatní−
kom osoba podľa § 77 ods. 2 písm.
b) alebo písm. c), názov alebo ob−
chodné meno alebo dodatok obchod−
ného mena, sídlo alebo miesto pod−

nikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na ur−
čenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo od−
pustenie poplatku podľa § 82, pred−
ložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zní−
ženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujú−
cich na vyrubenie poplatku a zánik
poplatkovej povinnosti v priebehu zda−
ňovacieho obdobia je poplatník po−
vinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
Z uvedenej legislatívy vyplýva, že
všetky zmeny v daniach (nadobudnu−
tie vlastníctva, zánik vlastníctva, vyda−
nie stavebného povolenia, kolaudá−
cia nehnuteľnosti) musí daňovník na−
hlásiť do konca januára kalendárne−
ho roka podať daňové priznanie. Pro−
sím, nezabúdajte na tieto povinnosti.
Takisto žiadosti o zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa § 82, pred−
ložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zní−
ženie alebo odpustenie poplatku ste
povinný podať do 31.januára kalen−
dárneho roka. Na žiadosti podané po
tomto termíne sa neprihliada.
V. Jánošíková

Prístup na zberný dvor
Obec Kočovce oznamuje ob−
čanom, že každú prvú sobotu
v mesiaci v čase 14,00 hod. do
17,00 hod. bude sprístupnený
zberný dvor za spoločenským
domom, kde môžete priviezť
nadrozmerný odpad do veľko−
objemových kontajnerov a od−
pad zo záhrad (pokosenú trá−
vu, konáre z orezávania stro−
mov – musia byť nasekané na
max. 15 cm kusy).
Naďalej upozorňujeme, že
obec už nebude zberať pneu−
matiky, pretože ich od nás ne−
bude nikto vykupovať. Zákon o
odpadoch viaže výrobcov za−
bezpečiť bezplatný spätný zber
pneumatík cez predajné mies−
ta, bez toho, aby bol občan via−
zaný na kúpu iného tovaru.
Upozorňujeme preto občanov,
aby použité pneumatiky nevo−
zili za spoločenský dom.
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Posedenie pre seniorov
Jeseň. Suché, vyfarbené listy stromov padajú
ticho na zem, prikrývajú pôdu, aby si oddýchla.
Chryzantémy žiaria pestrými kvetmi, „babie leto“
poletuje v povetrí. Taká je jeseň v prírode. Fareb−
ná, veselá, dynamická, nostalgická...

Aká je jeseň v živote človeka? Farebná (... bab−
ka vôbec nemá sivé vlasy, dáva si ich farbiť asi...),
veselá (hravo zvláda každý cvik, jogu, zumbu, ae−
robik...), akčná (...dedo je tiež taký “iný”. Stvára s
nami lotroviny...). Tieto úryvky z básne, ktorú re−
citovala Mirka Ježovicová môžu vystihovať „mla−
dého“ dedka, či babku. Svet sa mení a menia sa
aj naši starkí. Mnohí sú stále vitálni a rôznymi
aktivitami si spestrujú jeseň života.
Človek, ktorý sa dožije jesene života má právo
prehodnocovať. A hlavne spomínať. Na mladosť,
na zážitky z dovolenky, na kamarátov z detstva.
A zabúdať – na choroby, starosti, či bolesť. O to
sme sa snažili aj my − vedenie obce a komisia
kultúry, ktorí pripravili posedenie pre našich seni−
orov v rámci mesiaca úcty k starším. Aby ste
aspoň na chvíľu zabudli na problémy, zabavili sa,
pookriali.
„Ľudia zabudnú čo ste povedali. Ľudia zabudnú
čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás
cítili.“ Tieto slová vystihujú atmosféru nášho po−
sedenia. Pestrý program detí z materskej školy,
žiakov zo základnej školy a vystúpenie Samka z
Bratislavy vyčarili úsmev na tvárach hostí. V
mnohých očiach sa leskla slza vďaky za pekné
popoludnie. A keď ste sa po zábave rozchádzali
domov, milí „starkí“, niesli ste si úsmev na tvári.
Ten bol odmenou a poďakovaním organizátorom
podujatia.
Prajeme vám, milé dámy, milí páni, aby sa vám
úsmev z tvárí nevytratil a nevyhasol plamienok
radosti vo vašich srdciach.

V. Jánošíková
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Z činnosti ZPOZ

Komisia Zboru pre občianske záležitosti pri OZ v Kočovciach
sa dlhé roky snaží svojou činnosťou pripraviť čo najdôstojnejšie
chvíle. Počnúc uzavretiami manželstva, zápisom detí do pamät−
nej knihy obce, blahoželanie jubilujúcim občanom, až po tie naj−
smutnejšie obrady − rozlúčky so zosnulými.
Okrem toho každý rok v obradnej sieni si preberajú vysvedče−
nia zo základnej školy deviataci. Tento rok sa s našou ZŠ s MŠ
v Kočovciach rozlúčilo 12 deviatakov – Jurák Erik, Jurík Dávid,
Kozáčik Matej, Kuflíková Aneta, Lintner Jakub, Ondrejička T i −
motej, Uhrinová Sára, Zelezková Nina. Prajeme im veľa úspe−
chov v živote, na novej škole.
Prvý deň školského roka sme privítali prváčikov – Balažovi−
čová Liana, Baranovič Tobias, Božik Adrian, Gába Tibor, Gaidoš
Marek, Gajdošík Denis, Grófová Juliana, Homola Jakub, Kos−
novská Adriana, Kováč Erik, Kováčik Jakub, Kubalová Zuzana,
Okrucký Matúš, Okrucký Marek, Polláková Sarah, Sevald Adam,
Šimek Peter, Švehlová Simona, Trautenbergerová Nina, Valaš−
tín Tomáš D.. Bude to silná trieda, dvadsať živých detí dá zabrať
pani učiteľke.
Koncom novembra sme v obradnej miestnosti uvítali do živo−
ta deti Lucasa Vargončíka, Veroniku Moskáľovu, Šimonka Bar−
toša, Nikolaja Masarika, Zaru Sevald, Rebeku Petrgálovu, Viktó−
riu Jurišovu a Emku Blažejovu.
Či poklad drahší vo svete nájdete, ako to nežné stvorenie?
Veď ono mamke, otcovi svojmu ťažkosti žitia zaženie...

Viešťanskí tuláci na cestách
V druhom polroku Viešťanskí tuláci absolvovali niekoľko turis−
tických vychádzok. Veľmi peknou bola prechádzka 5. júla Náuč−
ným včelárskym chodníkom v Kálnici. Prechádzku sme si dohodli
s pánom Tiborom Valovičom z Kálnice, ktorý nás po ňom sprevá−
dzala podal nám aj odborný výklad o chove včiel a starostlivosti o
včelstvá. Navštívili sme múzeum v Kálnici. Históriu obce nám
priblížil pán Ing. M. Borcovan, ktorý zanietene rozprával o každom
artefakte, umiestnenom v múzeu. Naše ďalšie kroky viedli na salaš
Stibor, kde sme sa osviežili chladeným oroseným.
Vydarená akcia bola aj hviezdicový výstup ku dvojkrížu pod
Ostrým vrchom 1. septembra – na Deň ústavy. Konal sa už piaty
ročník a jeho organizátormi sú Obec Kálnica, Turistický oddiel pri
TJ Zavažan Kálnica a miestna organizácia Matice Slovenskej.
Po krátkom programe sa Viešťanskí tuláci vybrali na Panskú
Javorinu. Bol krásny slnečný deň a z rozhľadne bol nádherný
výhľad – až na Marhat. A tam skrsla aj myšlienka, že to bude
náš ďalší cieľ.
15. septembra bol ďalší voľný deň, ktorý sme využili na výlet
do prírody. Vytvorili sme dve skupinky – jedna zdolala Tematín a
druhá si urobila prechádzku Rakovského chodníkom s opekač−
kou. Tešíme sa na ďalšie potulky po kraji. Najbližšie sa stretne−
me na „Trojkráľovom výstupe na Ostrý vrch“, predbežný termín
7. 1. 2017. Všetkých pozývame, poďte s nami prevetrať sa po
Vianociach!
V. Jánošíková
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Turnaj o Pohár starostu obce − 20.ročník
Tradičný futbalový turnaj o Pohár starostu obce sa tento krát
hral v netradičnom septembrovom čase a to 15.9. na futbalom
ihrisku FC Kočovce. Už 20.ročník sa odohrával v horúcom poča−
sí a boli na ňom zastúpené všetky tri časti našej obce. Kočovce
mali dve mužstvá −Old Boys Kočovce a Kočovských Medveďov,

Beckovská Vieska v zastúpení Orlov a štvrté mužstvo ŠK Rako−
ľuby. Mužstvá podávali veľmi dobré výkony, za ktoré boli po−
vzbudzované svojimi priaznivcami. Návštevníci turnaja si mohli
pozrieť celkovo šesť zápasov a nakoniec si mohli pochutiť na
výbornom guláši. Víťazný pohár si z rúk starostu obce prevzalo
mužstvo Old Boys Kočovce.Na druhom mieste skončili ŠK Rako−
ľuby pred mužstvom Orly z Beckovskej Viesky. Na štvrtom mieste
skončili Kočovské Medvede. Aj keď mali jednotlivé časti obce
svoje mužstvá a každé hralo za tú svoju, úlohou turnaja bolo,
aby sa jednotlivé časti aj na takomto športovom popoludní stre−
távali a spájali, čo sa, veríme, aj podarilo.
VÝSLEDKY:
Old Boys Kočovce−ŠK Rakoľuby
4:2
Kočovské Medvede−Orly Beckovská Vieska
1:5
Kočovské Medvede−ŠK Rakoluby
2:10
Old Boys Kočovce−Orly Beckovská Vieska
3:1
Orly Beckovská Vieska−ŠK Rakoľuby
2:9
Old Boys Kočovce−Kočovské Medvede
10:2
Umiestnenie:
1. Old Boys Kočovce
9 bodov
2. ŠK Rakoľuby
6 bodov
3. Orly Beckovská Vieska
3 body
4. Kočovské Medvede
0 bodov
Peter Gajdošík

Vážení občania!
Dovoľte poďakovať Vám na konci
roku 2016 za Vašu pomoc, spoluprácu
a pochopenie pri realizácii všetkých
zámerov a podujatí v našej obci.
V novom roku Vám prajeme pevné
zdravie, šťastie a pokoj nech
sprevádza Vás i Vašich blízkych.
vedenie obce

