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Dni obce - pozvanie
Vážení občania, srdečne Vás pozývame na Dni obce, ktoré sa budú konať
12. a 13. augusta 2017 na Barine v Beckovskej Vieske.
Program Dní obce:
12. 08. 2017 - sobota:
od 13,00 hod. - súťaž vo varení dobových jedál z kotlíka (perky, halušky,
rôzne polievky, guláše a pod. - všetko, čo sa dá v kotlíku uvariť),
od 13,00 hod. - turnaj v minifutbale „O pohár starostu obce“
(už teraz si pripravujte družstvá),
- drobné súťaže pre deti, o dobrú náladu sa postará pán Jelínek z Kálnice,
- tanečná zábava s hudobnou skupinou RITMO.
13. 08. 2017 - nedeľa:
- od 9,00 hod. - slávnostná sv. omša, agapé
- od 16,00 hod. - kultúrny program ku Dňom obce
- od 17,00 hod. divadelné predstavenie - Dožinky (divadelný súbor z Kálnice),
- tanečná zábava s hudobnou skupinou Duo sonet.

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
Vážení občania!
Opäť, ako vždy v tejto rubrike, Vám poskytujem
aktuálne informácie o zrealizovaných či pripravovaných investičných, príp. iných aktivitách a problémoch, ktoré rieši vedenie obce. Naposledy som sa
vyjadroval na stránkach nášho Informátora v decembri minulého roku.
Hlavnou investičnou akciou bola realizácia miestnej komunikácie k cintorínu v Rakoľuboch. Ako som
uviedol, z dôvodu zlého technického stavu podložia
pod cestou i ďalších okolností bolo dohodnuté finálne
práce dokončiť v roku 2017. Konštatujem, že spoločnosť STRABAG, s.r.o., Bratislava ukončila dielo
v máji tohto roku v celkovej hodnote 113.220,07 €.
Ďalšou investičnou aktivitou bola rekonštrukcia
parkoviska pri cintoríne v Rakoľuboch. Dodavateľom
tejto stavby bola firma VIA-KOM, s.r.o., Trenčín
a realizovala ju v mesiacoch máj a jún 2017 v hodnote 35.404,81 €.
Keďže vieme, že technický stav cesty i parkoviska bol havarijný, verím, že tieto vybudované diela
spĺňajú nielen kritéria bezpečnosti cestnej premávky, ale sú zároveň novou krásnou lokalitou našej
obce, ktorá slúži všetkým.
Keďže nedávno boli zrekonštruované obidva domy
rozlúčky, boli ešte potrebné investičné úpravy, najmä
ich vymaľovanie. Tieto práce sme zabezpečili cestou
našich aktivačných zamestnancov.
O veľmi zlom technickom stave budov v areáli našej ZŠ sa vie už veľmi dávno. Reagujeme na
každú výzvu tohto typu, či z fondov EÚ alebo Envirofondu. Naposledy sme sa snažili získať finančné
prostriedky aspoň na budovu základnej školy, a to
na výmenu okien a opravu strechy v hodnote cca
200 tisíc eur.
Ďalšou negatívnou správou je časť spadnutého
stropu v sále Spoločenského domu v Kočovciach.
Samozrejme, že daný priestor bol okamžite uzatvorený pre verejnosť a nasledovali odborné posudky,
vypracované Technickým a skúšobným ústavom
stavebným Žilina. Z nich vyplýva, že k odpadnutiu
omietky zo stropu došlo z dôvodu jej nízkej prídržnosti
k pórobetónu. Pri zhotovení omietok stropov neboli pravdepodobne dodržané technologické postupy
špecifické pre pórobetón (vlhčenie, prednástrek),
a tiež boli použité iné panely oproti projektu. Omietka
mohla byť narušená vŕtaním príchytiek pre závesný
podhľad (kazetu). V návrhu riešenia sa odporúča
vypracovať zateplenie strechy, nové riešenie odkvapov, atiky z dôvodu zníženia zaťaženia strechy,
atď.. Pripomínam, že projektová dokumentácia na
spoločenský dom bola vyhotovená ešte v roku 1974
a objekt bol následne zrealizovaný. V minulom čísle som informoval o príprave územného a následne
stavebného rozhodnutia na miestnu komunikáciu
s chodníkom od pošty k ZŠ v Kočovciach. Vybavovanie príslušných dokladov sa časovo predĺžilo z dôvodu zásahu projektu rekonštrukcie cesty do pozemku
štátu v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom. Taktiež sú v procese vybavovania vyjadrenia
(pokračovanie na str. 2)

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel
dlhoročný grafik týchto novín - Jiří Foldyna.
Tieto už nestihol...
Česť jeho pamiatke!

2.

www.kocovce.sk



číslo 1 - júl 2017

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
21. 11. 2016
Uznesenie č. 57/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje upravený program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 58/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení zo VI. 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, 51/2016 - OZ/B.
Uznesenie č. 59/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Schvaľuje žiadosť pána Mariána Zelezku o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 3-izbového bytu č. 1 v bytovom dome s. č. 383. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12. 2016 do
30. 11. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme
bytu.
B/ schvaľuje žiadosť pani Márie Gebauerovej o opakované uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového bytu č. 6 v bytovom dome s. č.
383. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12.
2016 do 30. 11. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy
o nájme bytu.
C/ Schvaľuje žiadosť pani Andrei Bímovej o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 3-izbového bytu č. 8 v bytovom dome s. č. 383. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12. 2016 do 30.
11. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
D/ Schvaľuje žiadosť pána Ivana Macucha o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 2 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12. 2016 do 30.
11. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
E/ Schvaľuje žiadosť pána Petra Piskláka o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 3 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 01 .2017 do 31.
12. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
F/ Schvaľuje žiadosť pani Adriany Šimovej o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 3-izbového bytu č. 10 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12. 2016 do 30.
11. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
G/ Schvaľuje žiadosť pána Romana Trautenbergera o opakované
uzavretie zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 11 v bytovom dome s.
č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú,
t. j. od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
H/ Schvaľuje žiadosť pána Mariána Bielika o opakované uzavretie

SLOVO MÁ STAROSTA OBCE
(dokončenie zo str. 1)

stavebného rozhodnutia na rekonštrukciu miestnej komunikácie
„Barina“, kde je tiež nutný zásah pri rekonštrukcii do pozemku
fyzických osôb, a preto je potrebné právne ošetriť tento vzťah.
Na záver ešte spomeniem vybudovanie úseku chodníka od
miestnej komunikácie smerom k autobusovej zastávke v Rakoľuboch (smer Nové Mesto n. V) v hodnote 2975,20 eur. Nejedná sa
sice o veľkú investíciu, ale z pohľadu bezpečnosti chodcov veľmi
významnú.
Samozrejme, že cestou aktivačných zamestnancov (ktorých
je málo) zabezpečujeme naďalej podľa potreby kosenie zelených obecných plôch (niekedy aj iných) a ďalšiu údržbu v obci,
k spokojnosti nás všetkých.
starosta obce

zmluvy o nájme 3-izbového bytu č. 14 v bytovom dome s. č. 20.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 01. 2017
do 31.12.2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme
bytu.
I/ Schvaľuje žiadosť pani Martiny Javoríkovej o opakované uzavretie zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 18 v bytovom dome s. č.
20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 12.
2016 do 30. 11. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy
o nájme bytu.
J/ Schvaľuje žiadosť pani Lenky Vaškovej o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 3-izbového bytu č. 19 v bytovom dome s. č. 20. Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 01. 2017 do 31.
12. 2019. Starostu obce poverujú podpísaním Zmluvy o nájme bytu.
Uznesenie č. 60/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 5 v bytovom
dome s. č. 383 o výpovedi nájmu k 30. 11. 2016.
B/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 5 v bytovom dome s. č. 383 pani Lei
Moravčíkovej, bytom Kočovce 20, 916 31 Kočovce. Nájom bude
uzavretý na dobu určitú od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2019. Starostu
obce poverujú podpísaním zmluvy.
C/ Neschvaľuje žiadosť pána Daniela Sevalda, bytom Nová Ves
nad Váhom 88, o pridelenie 3-izbového bytu č. 5 v bytovom dome
s. č. 383.
D/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 17 v bytovom dome s. č. 20 pani
Monike Paárovej, bytom Beckov 420, 916 38 Beckov. Nájom bude
uzavretý na dobu určitú od 01.12.2016 do 30.11.2019. Starostu
obce poverujú podpísaním zmluvy.
E/ Neschvaľuje žiadosť pani Moniky Dedíkovej, bytom Kálnica 257,
o pridelenie 2-izbového bytu č. 17 v bytovom dome s. č. 20.
F/ Neschvaľuje žiadosť pani Zuzany Trnkovej, bytom Severná 13,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, o pridelenie 2-izbového bytu č. 17
v bytovom dome s. č. 20.
Uznesenie č. 61/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Príkaz
štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie k
31. 12. 2016.
Uznesenie č. 62/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Konsolidovanú účtovné závierku Obce Kočovce za obdobie od 01. 01.
2015 do 31. 12. 2015.
Uznesenie č. 63/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Kočovce za rok 2015
Uznesenie č. 64/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
Obce Kočovce za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.
Uznesenie č. 65/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spoločnosti
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. týkajúcej sa úpravy povrchového krytu komunikácie vo vlastníctve obce v rámci realizácie stavby
Miestna komunikácia areál ťažby štrkopieskov - napojenie na cestu
II/515 s odbočením a jej rozšírením v zmysle predloženej žiadosti.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
13. 12. 2016
Uznesenie č. 66/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje predložený, upravený a doplnený program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 67/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení zo VII. zasad-
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nutia 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. 68/2016– OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ prerokovalo návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kočovce na I. polrok 2017
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kočovce na I. polrok 2017.
Uznesenie č. 69/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu z
kontroly hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 70/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území Obce Kočovce s účinnosťou od 01. 01. 2017.
Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia stráca
platnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 04/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy školských zariadení so sídlom na území Obce Kočovce.
Uznesenie č. 71/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Mesta
Nové Mesto nad Váhom so sídlom Čsl. armády 1, 915 32 Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie
pre deti navštevujúce Centrum voľného času na ulici Odborárska
1374 v Novom Meste nad Váhom a na ulici Štúrova 590 v Novom
Meste nad Váhom na rok 2017 vo výške 71,50 € na jedného žiaka
do veku 15 rokov, spolu vo výške 715,00 € na desať žiakov, ktorí
majú trvalý pobyt na území obce Kočovce. Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 72/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Kongregácie školských sestier de Notre Dame so sídlom Klčové 87,
915 01 Nové Mesto nad Váhom o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie pre deti navštevujúce Centrum voľného času
pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom na rok
2017 vo výške 71,50 na jedného žiaka do veku 15 rokov, spolu
vo výške 572,- € na osem žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území
obce Kočovce. Ob-ecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 73/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Kočovce
FC 1959 o poskytnutie dotácie na činnosť FC za účelom športovej
reprezentácie obce družstvami žiakov, dorastu a dospelých v roku
2017 vo výške 10.000,-€. Dotácia bude poskytnutá v dvoch termínoch: 6. kalendárny týždeň a 22. kalendárny týždeň roku 2017.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
Uznesenie č. 74/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce v zmysle § 18 písm. a)
ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
A/ Vyhlasuje
Deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23. januára 2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce
Kandidát na funkciu musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť
B/Ustanovuje
a) Vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
b) Vykonať voľbu podľa § 18 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlásiť jej
výsledky,
c) Náležitosti prihlášky takto:
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- meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktný údaj (telefónne číslo, alebo e-mailová adresa),
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
na zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej
pozície.
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu stanovenému na odovzdávanie prihlášky.
Žiadateľ, ktorého prihláška nespĺňa náležitosti ustanovené týmto
uznesením, nebude uvedený v zozname kandidátov pre voľbu
hlavného kontrolóra.
Termín odovzdania prihlášok: do 9. januára 2017 do 15:00 hod.

OBJEKT „SÝPKA“
Už niekoľko týždňov rezonuje v našej obci, okrem iného, téma
budovania ubytovne z bývalej hospodárskej budovy SÝPKA.
Úplne chápem obavy občanov, ktoré súvisia s budúcou klientelou
ubytovaných v súvislosti s informáciami, ktoré v poslednej dobe
vnímame z médií. V nasledovných riadkoch Vám poskytnem
presné a pravdivé informácie o súčasnom stave i o možnostiach,
ktoré v tejto veci má obec.
Spoločnosť Born 2build, s.r.o., Bratislava požiadala o možnosť
vykonať určité stavebné úpravy na objekte sýpka, par. č.
131/10, k. ú. Kočovce. Obec, v pozícii stavebného úradu, výzvou požiadala o doplnenie predmetnej žiadosti. Následne bola
spoločnosťou B&B Buisiness Holding, s.r.o., Nová Dubnica,
ktorá túto hospodársku budovu kúpila v roku 2017 od bývalého
vlastníka, zastúpenej konateľom Born 2build, s.r.o., predložená
ústna žiadosť na zasadnutí OZ dňa 22. mája 2017 k stavebnému zámeru prestavby uvedenej poľnohospodárskej budovy.
OZ uznesením č. 27/2017 - OZ neschválilo predmetnú žiadosť,
o čom bol oboznámený aj vlastník nehnuteľnosti a požiadalo
spracovateľa územného plánu obce Ing. B. Perneckého o odborné stanovisko. Vo svojom odbornom stanovisku spracovateľ
uvádza, že v tomto tzv. Zmiešanom území je prípustné využitie
na bývanie v rodinných /bytových domoch, resp. prislúchajúce
zariadenia (garáže, drobné objekty) a služby. Za neprípustné
využitie uvádza priemyselnú a poľnohospodársku výrobu.
Dňa 21. 6. 2017 podala citovaná spoločnosť oficiálnu písomnú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k projektovej
dokumentácii stavby „Zmena účelu stavby z objektu Sýpka na
objekt Ubytovňa - Kočovce“. Uvedenú žiadosť a celkový zámer
prišli zástupcovia spoločnosti priblížiť a prediskutovať osobne na
rokovanie OZ obce dňa 26. júna 2017. Zdôrazňujem, že doteraz obec nevydala žiadateľovi žiadny súhlas ani rozhodnutie
týkajúce sa stavebných úprav, resp. zmeny užívania stavby na
ubytovňu. Dňa 28. apríla 2017 sme ako stavebný úrad vykonali
štátny stavebný dohľad, na ktorom v tom čase neboli preukázané žiadne práce týkajúce sa stavebných úprav, iba likvidácia
odpadov z minulosti.
Všetci chápeme, že predmetná záležitosť je veľmi citlivá a
riešenie zložité. Na jednej strane platí územný plán, ktorý takéto bývanie umožňuje a jeho zmena časovo i z hľadiska danej
lokality je prakticky nemožná. Na druhej strane sú riziká charakteru budúcich obyvateľov ubytovne. Investorovi bolo zo strany
vedenia obce navrhnuté, aby uvedený objekt zrekonštruoval
na bytový dom pre rodiny. Verte, že vedenie obce robí a bude
robiť všetky možné dostupné kroky, aby zamedzilo akýmkoľvek
rizikám narušenia občianskeho spolunažívania v tejto lokalite.
starosta obce
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Miesto a spôsob odovzdania prihlášok:
- Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do podateľne Obecného úradu 916 31 v Kočovciach
č. 280
- Obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra NEOTVÁRAŤ“
Deň vyhlásenia volieb: 13. december 2016
Uznesenie č. 75/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje maximálnu cenu
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou navrhnutých spol. OVKS SOCHOŇ s.r.o. nasledovne:
Verejný vodovod: Maximálna variabilná zložka ceny za výrobu

Separovanie plastov
V poslednom období sa na obecnom úrade sťažovalo viacero
spoluobčanov, že im neboli vyvezené vrecia s plastami, ktoré
mali vyložené v čase ich vývozu pred svojim domom. Stalo sa
to preto, lebo vývozná spoločnosť Marius Pedersen odmietala
zobrať do separovaného zberu vrecia, v ktorých boli rôzne druhy
plastov - záhradný nábytok, vedrá, plastové časti z áut, polystyrén a pod..
Keďže aj mňa veľmi trápi množstvo odpadu, ktoré sa na skládky
ukladá, zisťovala som, prečo nám tento plast nechú odvážať.
Kontaktovala som organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV)
NOWAS, s ktorou má naša obec zmluvu o financovaní zberu a
likvidácie separovaného odpadu, následne som situáciu konzultovala s p. Akossyovou z vývoznej spoločnosti Marius Pedersen.
Žiaľ, ako mi vysvetlila, všetky druhy plastov nie sú recyklovateľné.
Plasty vhodné na recykláciu sú PET fľaše, plasty, ktoré slúžia
ako obaly na potraviny, kozmetiku, čistiace prostriedky....
Tvrdené plasty obsahujú chlór a rôzne iné zložky, ktoré sa nedajú dnešnými technológiami spracovať. A to nielen na Slovensku, ale ani v Európe. Všetky tieto plasty končia na skládkach
komunálneho odpadu. Preto ich vývozná spoločnosť nezberá, a
tak patria do „komunálu“. Je to aj pre mňa nepochopiteľné, že ak
dokážeme vyrobiť rôzne plasty, ich recyklácia nie je doriešená.
Podľa vyjadrenia pani Ákossyovej, aby mohli plasty plnohodnotne triediť, museli by vedieť ich presné zloženie, pretože každý
plast sa inak spracováva. Dokonca niektoré druhy nie sú vhodné
ani do spaľovne.
Čo z tohto pre nás vyplýva? Plasty, ako PET fľaše, mikrotén,
igelit, obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov treba naďalej
dôsledne separovať. Ostatné plasty sú súčasťou komunálneho
odpadu, preto ich treba dávať do smetnej nádoby. V prípade, ak
máte veľké kusy plastu, ktoré do smetnej nádoby nevojdú, tieto
môžete priviezť za Spoločenský dom v Kočovciach, kde je každú
prvú sobotu v mesiaci od 14,00 hod. do 17,00 hod. prístupný
zberný dvor.
Milí spoluobčania! Viem, že väčšina z vás má záujem na tom,
aby sa odpad na skládkach nehromadil, preto apelujem na
vás, aby sme všetci dôsledne naďalej separovali a to, čo sa dá
zrecyklovať, druhotne využiť nedávali na skládku. V dnešnej
dobe sú skládky veľkým problémom. Odpadu je viac a viac (sami
si ho vyrábame), skládky sa rýchlo zapĺňajú a z pochopiteľných
dôvodov ich do katastra svojej obce nikto nechce. Viem, že niektorí, ktorým neboli plasty vyvezené sa v rozhorčení vyjadrili, že
ich budú odhadzovať do priekopy alebo nosiť do kontajnera na
cintoríne. Toto však nie je riešenie. Verím, že nechcete, aby cesta cez našu obec bola lemovaná odpadom, aby v Sihoti pri Váhu
boli vaše smeti. Máme na ne smtené nádoby v domácnostiach,
aj kontajnery za spoločenským domom. V budúcnosti nám ešte
v obci pribudnú kontajnery na viacvrstvové obaly z potravín
(z mlieka, nápojov), čím ubúdne odpadu zo smetných nádob.
Jánošíková
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a dodávku pitnej vody vereným vodovodom je schválená 0,4498€/
m3 bez DPH t.j. 0,54 €/m3 s DPH.
Maximálna fixná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody vereným vodovodom je schválená v tarifnej skupine T1 - 5 €/rok bez
DPH t.j. 6€/rok s DPH.
T2 - 25€ / rok bez DPH t.j. 30€ / rok s DPH
T3 - 100€ / rok bez DPH t.j. 120€ / rok s DPH.
Verejná kanalizácia: Maximálna variabilná zložka ceny odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou je schválená
0,7022 €/m3 bez DPH t.j. 0,84 €/m3 s DPH.
Maximálna fixná zložka ceny odvádzania a čistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou je schválená v tarifnej skupine T1 - 8 €/rok
bez DPH t.j. 9,60 €/rok s DPH.
T2 - 16€/rok bez DPH t.j. 19,20€/rok s DPH.
Uznesenie č. 76/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Kočovce bez programovej štruktúry.
Uznesenie č. 77/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje
A/ rozpočet Obce Kočovce na rok 2017 bez výhrad.
B/ bežný transfer (originálne kompetencie) z rozpočtu obce pre
Základnú školu s materskou školou Kočovce na rok 2017 na bežné
výdavky vo výške 161.683,-€ a na kapitálové výdavky vo výške 0,-€.
Transfer bude zasielaný v roku 2017 ZŠ s MŠ Kočovce z podielových
daní vo výške 90 % z 1/12 zo schválenej výšky rozpočtu.
Uznesenie č. 78/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie návrh
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre roky 2018 - 2019 bez
výhrad.
Uznesenie č. 79/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu č.4
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2016 tak, ako bola
predložená na schválenie. Zmena č. 4 Finančného rozpočtu Obce
Kočovce pre rok 2016 tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 80/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje:
A/ Vyradenie a následnú likvidáciu nepoužiteľného majetku Obce
Kočovce v zmysle Návrhu na vyradenie majetku z účtovnej evidencie Obce Kočovce zo dňa 07.12.2016 (návrh na vyradenie majetku
je prílohou uznesenia).
Uznesenie č. 81/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce sťahuje Návrh všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2016 Obce Kočovce o miestnom poplatku
za rozvoj vzhľadom na novelu zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesenie č. 82/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje žiadosť zástupcov spoločnosti ZaRea Invest s.r.o., sídlom Kočovce , týkajúcu
sa schválenia regulatívov pre výstavbu rodinných domov IBV Villa
Park Rakoľuby a predmetnú žiadosť odročuje na rokovanie budúceho zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce.
Uznesenie č. 83/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce nevyhovuje ústnej žiadosti
zástupcov spoločnosti ZaRea Invest s.r.o., sídlom Kočovce, prednesenej na VII. Zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Kočovce
konanom dňa 21.novembra 2016, týkajúcej sa prevzatia stavebného objektu SO12 protihlukovej bariéry do majetku Obce Kočovce.
Predmetná požiadavka bude prerokovaná na budúcom zasadnutí
Obce Kočovce.
Uznesenie č. 84/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje vyplatenie finančnej
odmeny Hlavnému kontrolórovi vo výške 250,- €.
Uznesenie č. 85/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce nesúhlasí s poskytnutím
finančnej podpory pre Komunitu Kráľovnej pokoja, so sídlom 951
31 Močenok.
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Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
23. 01. 2017
Uznesenie č. 01/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje upravený program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 02/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce prijíma uznesenie, že v
prípade nahrávania rokovania OZ za účelom zverejnenia, žiada
predložiť predmetný záznam k autorizácii starostovi obce. V prípade ak osoba, ktorá tento materiál vyhotovuje a predmetný materiál nepredloží, Obec Kočovce podá podnet na riešenie tejto situácie
na Okresnú prokuratúru v Novom Meste nad Váhom so všetkými
dôsledkami.
Uznesenie č. 03/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení zo VIII. zasadnutia OZ dňa 13. 12. 2016 a konštatuje, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú splnené, alebo v plnení. V
plnení a sledovaní zostávajú uznesenia z roku 2014 a to č: 78/2014OZ, 81/2014-OZ, 82/2014-OZ.
Uznesenie č. 04/2017 - OZ
Poslanci obecného zastupiteľstva v zmysle ustanovení § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolili vo
výberovom konaní do funkcie hlavného kontrolóra Obce Kočovce
pani Evu Vlnovú bytom 916 31 Kočovce 204, ktorá splnila všetky
podmienky dané Obecným zastupiteľstvom v zmysle uznesenia č.
74/2016 - OZ. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňa
01. 03. 2017 a končí dňa 28. 02. 2023. Pracovný úväzok je stanovený na 30%.
Uznesenie č. 05/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Neschvaľuje žiadosť o stanovenie podmienok výstavby RD v IBV
Villa Park Rakoľuby. Obec je stavebným úradom v zmysle zákona
50/1976 Zb. a zároveň samosprávou v zmysle zákona 369/1990
Zb., a preto má možnosť regulovať výstavbu v danej zóne.
B/ Schvaľuje darovaciu zmluvu medzi ZaRea Invest, s.r.o., 916 31
Kočovce 321 a Obcou Kočovce, 916 31 Kočovce 280 týkajúcu sa
stavby „ Villa Park Rakoľuby - predlženie potrubia verejného vodovodu - stavebný objekt SO 09“. Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu. (Darovacia zmluva prílohou).
C/ Neschvaľuje doplnenie Uznesenia č. 78/2014 - OZ týkajúceho sa
prevzatia SO 12 - protihlukovej bariéry do majetku Obce Kočovce.
Žiadosť zástupcov spoločnosti ZaRea Invest, s.r.o., 916 31 Kočovce
321 bola ústne predložená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Kočovce dňa 21. novembra 2016 a zaznamenaná v bode
„Rôzne“ pod písmenom c.
Uznesenie č. 06/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje plán kultúrnospoločenských akcií pre rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 07/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce sa zaväzuje prevziať a
prevádzkovať splaškovú kanalizáciu vybudovanú v súlade s platným Rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-OSZP-2016/00632906 na pozemkoch p.č. 189/1 a 222/1 v k. ú. Rakoľuby.
Uznesenie č. 08/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu č.1
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2017 tak, ako bola
predložená na schválenie. Zmena č. 1 Finančného rozpočtu Obce
Kočovce pre rok 2017 tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 09/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť Mesta
Stará Turá so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá o poskytnutie
dotácie na záujmové vzdelávanie pre deti navštevujúce Centrum
voľného času na ulici Štefánikova 355, Stará Turá na rok 2017 vo
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výške 75,80 € na jedného žiaka do veku 15 rokov, spolu vo výške
75,80 € na jedného, ktorý má trvalý pobyt na území obce. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
20. 03. 2017
Uznesenie č. 10/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 11/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z I. plánovaného zasadnutia OZ v roku 2017 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. 12/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016, č.
2.I.2017.
Uznesenie č. 13/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 01/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Kočovce
Uznesenie č. 14/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 02/2017 o miestnom poplatku
za rozvoj.
Uznesenie č. 15/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje Zmenu č.2
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2017. Zmena č. 2
Finančného rozpočtu Obce Kočovce pre rok 2017 tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 16/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie účtovnú
závierku OVKS SOCHOŇ, s.r.o., 916 31 Kočovce 280 bez
pripomienok.
Uznesenie č. 17/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ Ruší uznesenie č. 75/2016-OZ z dňa 13.12.2016, ktorým bola
schválená maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou navrhnutá spol. OVKS SOCHOŇ
s.r.o, 916 31 Kočovce 280.
B/ Schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou navrhnutých spol. OVKS SOCHOŇ s.r.o., 916 31
Kočovce 280 nasledovne:
-cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre
FO 0,55 €/m3 s DPH,
-cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre FO 0,9 €/m3 s DPH,
-cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre
PO 0,76 €/m3 bez DPH,
-cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre PO 0,9 €/m3 bez DPH,
Uznesenie č. 18/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Berie na vedomie oznámenie nájomcu v byte č. 10 v bytovom
dome s. č. 383 o výpovedi nájmu k 30. 04. 2017.
B/ Schvaľuje pridelenie bytu č. 10 v bytovom dome s. č. 383 pani
Klaudii Lackovej, bytom Rakoľuby 727, 916 31 Kočovce. Nájom
bude uzavretý na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2020, v zmysle ustanovení Všeobecné záväzného nariadenia č. 04/2012 Zásady
prideľovania obecných nájomných bytov. Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi obce podpísať zmluvu.
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Uznesenie č. 19/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
A/ Ruší uznesenie č. 05/2017 - OZ z dňa 23.01.2017, ktorým bola
schválená darovacia zmluva medzi ZaRea Invest, s.r.o., 916 31
Kočovce 321 a Obcou Kočovce, 916 31 Kočovce 280 týkajúcu sa
stavby „ Villa Park Rakoľuby - predlženie potrubia verejného vodovodu - stavebný objekt SO 09“.
B/ Schvaľuje Zmluvu o bezodplatnom prevode stavebného objektu
medzi spoločnosťou ZaRea Invest, s.r.o, so sídlom Kočovce 321,
916 31 Kočovce a Obcou Kočovce, 916 31 Kočovce 280 týkajúcu
sa stavby „Villa Park Rakoľuby - predlženie potrubia verejného vodovodu - stavebný objekt SO 09“.
Uznesenie č. 20/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spoločnosti
GAZ Klub Slovakia o.z., Podhorká 75, 921 01 Banka o opakované
uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú t.j. od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o nájme
nebytových priestorov a odmene za služby spojené s užívaním
nebytových priestorov.
Uznesenie č. 21/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje žiadosť Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Dukelská 14, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie príspevku na spolkovú činnosť.
Uznesenie č. 22/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spoločnosti
CE BUILDING s.r.o., 916 31 Kočovce 15 o prenájme nebytových
priestorov. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú t.j. od 15. 04. 2017
do 14. 04. 2018. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať zmluvu o nájme nebytových priestorov a odmene za služby
spojené s užívaním nebytových priestorov za SD v Kočovciach.
Uznesenie č. 23/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce
neschvaľuje žiadosť
spoločnosti CE BUILDING s.r.o., 916 31 Kočovce 15 o odkúpení
unimobuniek umiestnených na obecnom pozemku.
Uznesenie č. 24/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje poskytnutie
nebytových priestorov JUDr. Zuzane Loffayovej, bytom Beckovská Vieska č. 623, 916 31 Kočovce v zasadačke Obecného úradu
v Kočovciach každú poslednú stredu v mesiaci v čase od 15:30
hod. do 17:30 hod. - bezodplatne, na poskytovanie bezodplatných
právnych služieb pre občanov Obce Kočovce.

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
22. 05. 2017
Uznesenie č. 25/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez pripomienok.
Uznesenie č. 26/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z I. zasadnutia
OZ dňa 23. 01. 2017 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. 27/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce ústnu žiadosť predloženú na
zasadnutí OZ dňa 22.05.2017 spoločnosťou B&B Business Holding s.r.o., M. Gorého 380/18, 018 51 Nová Dubnica, zastúpenej
konateľom Born2build s.r.o., Betliarska 3769/12, 851 07 Bratislava k stavebnému zámeru prestavby poľnohospodárskej budovy
p.č. 131/10 k.ú. Kočovce na ubytovňu neschvaľuje, s čím bol
oboznámený vlstník nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo požiada
spracovateľa územného plánu Ing. arch.Bohuslava Perneckého
o odborné stanovisko k predmetnej veci a definíciu účelu využitia
daného územia v zmysle územného plánu.
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Uznesenie č. 28/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie informáciu
o vyhlásenie konkurzu Obce Kočovce na obsadenie miesta riaditeľa/
riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kočovce.
Uznesenie č. 29/2016 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Schvaľuje žiadosť pána Miloša Nedbala o opakované uzavretie zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 8 v bytovom dome s. č. 20.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 09. 2017
do 31. 08. 2020. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
B/ schvaľuje žiadosť pani Miluše Dobríkovej o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 12 v bytovom dome s. č. 20.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 09. 2017
do 31. 08. 2020. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
C/ Schvaľuje žiadosť pána Pavla Kisela o opakované uzavretie
zmluvy o nájme garsónky v byte č. 3 v bytovom dome s. č. 383.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01. 08. 2017
do 31. 07. 2020. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
Uznesenie č. 30/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje žiadosť spoločnosti
Nutrivital Slovakia, s.r.o., Nová Ves nad Váhom 1, 916 31 Kočovce
o vytvorení novej nájomnej zmluve o nájme priestorov na Obecnom úrade Kočovce len pre spoločnosť Nutrivital Slovakia, s.r.o.
od 01. 05. 2017. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať zmluvu o nájme .
Uznesenie č. 31/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje nových členov
SPOZ od 1. 6. 2017:
- Lukáš Holota, 916 31 Kočovce 679
- JUDr. Zuzana Loffayová, 916 31 Kočovce 623
- Filip Loffay, 916 31 Kočovce 623

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26. 06. 2017
Uznesenie č. 32/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje upravený program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kočovce bez
pripomienok.
Uznesenie č. 33/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení z III. zasadnutia OZ v roku 2017 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, 79/2014OZ, 81/2014-OZ, 82/2014-OZ, 29/2017-OZ.
Uznesenie č. 34/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
A/ Schvaľuje žiadosť pána Petra Hulváka o opakované uzavretie
zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 9 v bytovom dome s. č. 383.
Nájomný pomer bude uzavretý na dobu určitú, t. j. od 01.07.2017
do 30.06.2020. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
podpísať Zmluvu o nájme bytu.
Uznesenie č. 35/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správy HK
o poskytnutí, použití a zúčtovaní dotácií v r. 2016.
Uznesenie č. 36/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce 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 kontrolóra
obce Kočovce na II. polrok 2017
a) Schválilo: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kočovce na II. polrok 2017.
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Uznesenie č. 37/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie inventarizáciu majetku a záväzkov Obce Kočovce k 31.12.2016.
Uznesenie č. 38/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Účtovnú
závierku ZŠ s MŠ Kočovce k 31.12.2016.
Uznesenie č. 39/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Správu
nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Obce
Kočovce za rok 2016.
Uznesenie č. 40/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce:
a) Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu Obce Kočovce za rok 2016
b) Schvaľuje Záverečný účet Obce Kočovce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
c) Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 184 471,88 €.
Uznesenie č. 41/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce schvaľuje návrh zmeny č.
3 finančného rozpočtu obce Kočovce pre rok 2017 tak, ako bol
predložený na schválenie.
Uznesenie č. 42/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce berie na vedomie Žiadosť
riaditeľky ZŠ s MŠ týkajúcej sa zabezpečenia dostatku priestorov
pre potreby vyučovacieho procesu v základnej škole.
Uznesenie č. 43/2017 - OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kočovce neschvaľuje žiadosť
spoločnosti K.L.K. s.r.o., 916 31 Kočovce 431 “Schválenie začatia
konania vedúceho k zmene územného plánu” vzhľadom na súčasné
platné právne záväzky Obce Kočovce.

Sadíme my máje...
Text tejto ľudovej piesne nám pripomína peknú tradíciu stavania mája, ktorú udržiava aj naša obec stále živú. V podvečer
prvého mája sa naši občania stretli pred Spoločenským domom v Kočovciach, kde chlapi postavili máj - symbol novej
jari, mladosti a radosti z obnovujúcej sa prírody. Príjemné posedenie pri opekačke spestril spevom a hrou na harmonike pán
Jelínek z Kálnice, s ktorým si viacerí schuti zaspievali.
Jánošíková

Vysvetlenie
Viacerí občania sa pýtali, prečo v obecnom rozhlase hráme
pesničky v čase, keď niektorý občan v obci zomrel.
My rešpektujeme tradíciu a príslušnú pietu i formou publikovania smútočných melódií v čase úmrtia v obci. Ale treba si
uvedomiť, že i keď niektorí z Vás majú už informáciu o úmrtí,
pokiaľ to nám oficiálne neprídu oznámiť pozostalí a nemáme to
preverené, musíme konať takto.
starosta obce

www.kocovce.sk
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Nesieme Morenu, v oleji smaženú...
K najstarším slovanským zvykom, ktoré takmer upadli do zabudnutia, patrí vynášanie Moreny. Čo tento zvyk symbolizoval, aký mal
význam pre ľudí?
Morena symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby, rôzne neduhy
spojené s chladným obdobím. Preto, ak ľudia chceli, aby prišla jar,
museli ju vyniesť za chotár a utopiť v potoku. Týmto úkonom sa
zabezpečil odchod zimy a vrátila sa požehnanosť vegetácie, sila
zeme.
Prvého apríla sme aj v našej obci týmto starým zvykom privítali jar.
Sprievod s Morenou sa pohol od obecného úradu a odtiaľ sme ju
niesli až k Váhu. Tu deti z našej základnej školy pod vedením pani
Majky Bubeníkovej previedli krásny program. Spoločne sme potom
Morenu zapálili a vhodili do Váhu, aby s vodou odišlo všetko zlo a
negatívne sily.

Nakoniec sme krásne popoludnie zavŕšili opekaním špekáčikov.
Počasie nám nádherne vyšlo - jarné slnko už príjemne hrialo, len
silný vietor trochu ochladzoval. Veríme, že sa nám takéto podujatie
podarí pripraviť aj na budúci rok.
Vietor v tento deň bol skutočne silný. Dolámal aj pýchu parku pri
kaštieli v Kočovciach - strom lásky. Vetvy buka previsnutého boli
pod vlastnou ťarchou niekoľko rokov prasknuté a pukliny sa veľmi
rýchlo zväčšovali, napriek arboristickým zásahom odborníkov
(zviazanie koruny). Prvého apríla sme prišli o tento krásny symbol
Kočoviec. Škoda!
„Nesieme Morenu, v oleji smaženú.
Kde ju zanesieme, keď sami nevieme?“
Pôstne obdobie je spojené s prípravami na veľkonočné sviatky.
Komisia kultúry pripravila v Spoločenskom klube v Beckovskej
Vieske výstavku veľkonočných ozdôb, deti videli, ako sa zdobia
kraslice. Niektoré z nich si aj vyskúšali techniku zdobenia voskom
alebo bavlnkami. Pán Jozef Pollák z Beckovskej Viesky ukázal
deťom, ako sa pletú korbáče.
Na výstavu i predaj priniesli svoje výrobky L. Miháliková, J. Širková,
K. Dovinová.,R. Smetanová, M. Brezányová, K. Valovičová, bio
potraviny sme ochutnali u p. B. Masarikovej, čerstvé oblátky zasa
u M. Nedbala. S krásnymi batikovanými a voskom zdobenými
vajíčkami sa prezentovala p. Gašpieriková z Lietavskej Lúčky.
Počas popoludnia sme ponúkali malé občerstvenie - pečku a šišky,
ktoré sa spájajú s veľkonočným obdobím. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa podielali na organizácii a príprave tohto podujatia.
Jánošíková
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Deň vďaky učiteľom
Raz v roku sa chodby školy rozžiaria. To žiaci nesú svojej učiteľke
kvietok ako poďakovanie i ocenenie jej práce. Áno, raz v roku sa
častejšie skloňuje slovo učiteľ, škola. Nielen medzi deťmi, ale aj
medzi nami, čo už nejaký ten rok, či desaťročie, nechodíme do
školy. Spomíname aj na všetkých zamestnancov, ktorých sme
v škole stretávali. Spomíname a chceme sa poďakovať im za ich
prácu, za trpezlivosť, pochopenie detskej duše.
Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov pre všetkých pracovníkov našej základnej a materskej školy pripravila Obec Kočovce. V úvodnom príhovore Mgr. Daniela Ondreičková ocenila ich
prácu. Vyjadrila im poďakovanie za trpezlivosť pri výchove žiakov,
za úsilie a čas, ktorí im venujú, nielen v škole, ale i v mimoškolskej
činnosti. Vyzdvihla dobrú spoluprácu školy a obce, ktorú je vidieť
aj na viacerých akciách organizovaných obcou. Učitelia so svojimi
žiakmi každoročne pripravujú program pre našich občanov, či malé
darčeky mamičkám, starkým. Výsledky ich práce sú nadčasové
a tešiť sa z ich zrelých plodov budú aj ďalšie generácie. Poďakovanie,
samozrejme, patrí aj ostatným zamestnancom školy, ktorí sa starajú
o jej bezproblémový chod.
Keďže sa posedenie konalo v priestoroch školy - v školskej jedálni, atmosféra bola uvoľnená, komorná. Po oficiálnej časti sa pri malom pohostení rozprúdila živá debata, p. Bubeníková naladila gitaru,
ostatní naladili hlasy a spoločne sme strávili krásne popoludnie.
Jánošíková
„Učiteľ je stále ako na výstave, zo všetkých strán svietia na neho,
hoci nie vždy jemu býva dané zatrieť tmavé škvrny za sebou.
Kotrmelce jeho každý vidí v zrkadle tých, ktorým svietiť má.
Na námestiach perú jeho chyby a vešajú zlostne nad seba.“
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Spomienka na oslobodenie
Začiatkom apríla 7. 4. 2017 sa v časti Rakoľuby pri Trojkríži
konal pietny akt kladenia vencov. Ním sme si pripomenuli oslobodenie našej obce rumunskou armádou. Vence k pamätníku
položili zástupcovia našej obce a občania Kočoviec, zástupcovia
mesta Nové Mesto nad Váhom, členovia Zväzu protifašistických
bojovníkov a čestných hostí. Poctu osloboditeľom zdali aj žiaci
z našej základnej školy.
Pamätníci bojov o slobodu pán Stanislav Šimo a pán Vladislav Kunda poskytli rozhovory zástupcom médii. I keď v čase
vojny boli ešte deti, mnohé udalosti im ostali natrvalo v pamäti.
Pozorne ich spomienky vnímali aj prítomní žiaci. Práve takýmito
stretnutiami a rozhovormi si mladí ľudia pripomínajú všetky tie
hrôzy, ktoré sú mementom pre ľudstvo.
Jánošíková

Ako je prekrásne matkou byť...

Stretnutie Viesok a Vísek
Dňa 17. júna 2017 sa konal jubilejný 10. ročník stretnutia
Viesok a Vísek.
V malebnej prírode pod Železnými horami, v kraji Vysočina nás
privítala Víska u Choteboře so svojimi 188 obyvateľmi.
Desiaty ročník začal veľkolepo - preletom stíhačiek. Po otvorení
stretnutia na futbalovom ihrisku čakal na účastníkov bohatý
program. Viešťania mohli navštíviť pivovar v Choteboře, kde
ochutnávali a mnohí si i zakúpili výborné pivo. V neďalekej obci
Nová Ves sa konala svätá omša, kňaz pochádzal z Bánoviec
nad Bebravou. Mnohí navštívili detský domov v tunajšej obci.
Na futbalovom ihrisku bol bohatý kultúrny program, vystupovali
deti, tanečné skupiny, mažoretky. V športových súťažiach sme
už tradične pozbierali medaily - 3. miesto vo futbale, 2. miesto
v prehadzovanej, 1. miesto v rybolove (p. Ladislav Markech a
p. Marcel Hausknecht). Naša obec uspela v súťažnom kvíze o
Vieskach - 2. miesto p. Perlákova, 1. miesto p. Ondreičková.
Po kultúrnom vystúpení zúčastnených obcí a odovzdaní poverovacích listín budúcoročnému organizátorovi - Ladomerskej
Vieske, sa večer priateľstva ukončil ohňostrojom.
Mgr. Daniela Ondreičková

Byť mamou je najkrajšie povolanie a poslanie v živote každej
ženy. Druhá májová nedeľa patrí preto úcte matkám. Tento deň je
čas povedať im ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú, prejaviť
im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás obetovali.
Ako prejav úcty k mamám vedenie obce a komisia kultúry
pripravili krásne májové posedenie na Barine v Beckovskej Vieske.
Po úvodnom vystúpení bratov Mihálikovcov sa našim mamám prihovoril starosta obce. V bohatom programe sa predstavili aj deti z
materskej školy roztomilým programom. Žiaci zo základnej školy
zaujali krásnym pásmom piesní a básní. Vyvrcholením Dňa matiek
bolo vystúpenie folklórneho súboru Máj z Piešťan. Ich profesionálne
výkony nadchli všetkých hostí. Matky potešila aj malá pozornosť
od detí. Príjemnú atmosféru doladilo slnečné počasie, ktoré prispelo k slávnostnej nálade. Verím, že vďaka týmto okolnostiam sme
spoločne prežili krásnu nedeľu.
Jánošíková
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Deň detí v našej obci
Prvá júnová sobota v našej obci patrila našim deťom. Deň detí
sme pripravili na Skalke s mottom: „Za poznaním prírody“. Deti
museli zvládnuť cestu Rakovského chodníkom a plniť náročnejšie
i menej náročné úlohy. Pri prvom stanovišti v rakovského hrobke
sa potrápili s históriou obce. Ďalšie preverilo hlavne menšie deti, či
podľa obrázkov vedia určiť o aké ročné obdobie ide. V bani zbierali kamienky, ale nesmel im spadnúť väčší kameň položený na
dlani. Pri ďalšom putovaní sa v náročnom teple schladili v jaskyni,
keď pri svetle baterky hľadali netopierov. Potom ich čakal výstup
do kopca a stanovište venované zvieratám. O kúsok ďalej, pri vodnom zdroji, im pán Rabatin z Kálnice porozprával o živote včielok,
mohli ochutnať sladký med a zabavili sa pri prenášaní vody vo
vedierku. Poslednou úlohou bolo spoznávanie drevín pri strelnici.
Za každú splnenú úlohu dostali sladkú odmenu. Na strelnici sa pohostili opečenou špekačkou, mohli si dať namaľovať tvár, no určite
najväčšou atrakciou bol veľký skákací hrad.
Verím, že deti strávili nielen zábavný, ale i poučný deň a spoznali
lepšie svoje okolie.
Mgr. Daniela Ondreičková
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Čo je nové v našej
základnej škole ...
Letné prázdniny klopú na dvere a naši pedagógovia i žiaci
zanechali za sebou v tomto školskom roku veľa úspešnej práce. V
oblasti vzdelávacej pripravili žiakov na súťaže z rôznych predmetov.
Do krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka sa s vynikajúcimi vedomosťami prebojoval O. Marek (8.tr.), kde bol úspešným
riešiteľom. V okresnej súťaži v tvorbe eseje sa O. Marek (8.tr.)
umiestnil medzi piatimi ocenenými úspešnými tvorcami.
V Olympiáde z anglického jazyka sme mali úspešných
riešiteľov L. Božikovú (7.tr.) a V. Durecovú (9.tr.). Trojčlenné družstvo
v zložení O. Jurík (7.tr.), E. Gaidos a N. Uhrinová (8.tr.) v súťaži
„Spell and Tell“ vyspelovalo 3. miesto. Zúčastnili sme sa recitačnej
súťaže povestí Šaliansky Maťko, kde v okresnom kole A. Cmarko
(4.tr.) zaujal porotu a získal 2. miesto. Aj v okresnom kole recitačnej
súťaže poézie a prózy Podjavorinskej Bzince sa Adam umiestnil
na 3. mieste.
I keď matematika nepatrí medzi obľúbené vyučovacie predmety,
pre L. Kolarovskú (3.tr.) je zábavou. V okresnom kole Pytagoriády
sa umiestnila vo veľkej konkurencii na 4. mieste.
Každý rok kladieme dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Tento rok sme tradičné činnosti ako sú besedy v obecnej a mestskej
knižnici, čitateľský maratón obohatili o výmennú a predajnú burzu
kníh pod názvom „Dajme knihám druhú šancu“. Počas týždňa
žiaci ponúkali za symbolickú cenu na predaj knihy, ktoré už mali
doma prečítané.
V speváckej súťaži Slávik Slovenska sa v obvodnom kole
prespieval na 3. miesto T. Bubeník (2.tr.).
Navštívili sme divadelné predstavenia Ferdo Mravec v Nitre
(1. stupeň), operu Nepredajme nevestu a muzikál Boy Band v Bratislave, divadlo v anglickom jazyku Peter Black a moderné protidrogové divadlo THE DARK TRIP v Novom Meste nad Váhom
(2. stupeň). Súhrn detských ľudových piesní, hier, zvykov si priblížili
deti 1. stupňa počas vystúpenia detského folklórneho súboru
Čakanka v Novom Meste nad Váhom.
Zorganizovali sme zaujímavé a poučné besedy. O Južnej
Amerike, o živote a svojich pedagogických skúsenostiach v nej porozprávala žiakom učiteľka angličtiny p. Kurišová. Pracovníčky z Hygieny RUVZ deťom 1. stupňa porozprávali o hygiene ústnej dutiny
a aké je dôležité, starať sa o zúbky. Žiaci 2. stupňa s pracovníčkou
CPPPaP diskutovali o pravidlách správania sa v triede, látkových
a nelátkových závislostiach.
Vyskúšali sme si nový spôsob vzdelávania prostredníctvom
Sférického kina v pojazdnej kupole. Ide o sférický
360º výhľad. Žiaci si
pozreli filmy o vesmíre,
astronautoch, ľudskom
tele...
Deti
speváckeho
krúžku s p. Bubeníkovou pripravili kultúrne
programy v októbri pre
našich starších občanov,
v máji pre mamičky a v
decembri koledami navodili atmosféru blížiacich
sa sviatkov.
Súčasťou vzdelávania sú i exkurzie. Žiaci
7. - 9. roč. sa zúčastnili
environmentálnej exkurzie v obci Hostětín na
Morave, kde sa dozvedeli o fungovaní
(pokračovanie na str 10)
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koreňovej čističky, solárnych panelov... Zaujímavosti o kozme,
vesmíre si pozreli šiestaci, siedmaci a ôsmaci na výstave Cosmos
Discovery v Bratislave. O živote a tvorbe Ľ. Štúra a A. Dubčeka sa
dozvedeli žiaci 6.-9. roč. na dejepisno-literárnej exkurzii v Uhrovci.
Vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky si overovali piataci
a deviataci v celoslovenskom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9.
Výborné výsledky sme dosiahli v športových súťažiach. Volejbalistky (T. Adamčíková, N. Pašková, V. Gajdošechová, S.
Nemčeková, E. Gaidos (8.tr.), A. Madarová (6.tr.), D. Jamborová
(9.tr.) sa cez postupové kolá dostali až do krajského kola do
Považskej Bystrice, kde osadili krásne 2. miesto. Aj dievčatá v MINI
volejbale (A. Madarová, K. Bubeníková a M. Ježovicová (6. tr.) sa
prebojovali na Majstrovstvá Slovenska do Popradu. Umiestnili sa na
6. mieste. Dievčatá v MIDI volejbale v oblastnom kole západ získali
2. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska do Bratislavy.
Výber žiačok 5.-7. ročníka postúpili vo vybíjanej do regionálneho kola, kde obsadili 3. miesto. V okresnom kole gymnastiky si
chlapci 5. ročníka vybojovali 2. miesto. V malom futbale žiakov
ZŠ Jednota Cup starší žiaci získali 3. miesto a vo veľkom futbale
Coca-cola Cup 4. miesto.
V Novom Meste nad Váhom sa každoročne organizujú Letné
športové hry o pohár primátora NMnV, ktorých sa zúčastňujeme.
Tento rok sa zapojilo 37 žiakov z 1. stupňa a 21 žiakov 2. stupňa.
Každý si odniesol pekné športové zážitky a tí úspešnejší aj medaily.
Výber žiakov 5.-9. ročníka absolvovalo týždenný lyžiarsky výcvik v Bachledovej doline. Plávať sa naučilo 30 detí z 2.A a 3.B
triedy. Jeden týždeň si Školu v prírode užili žiaci 3. B a 4. A triedy
v Demänovej doline.
Počas Dňa narcisov sa tento rok vyzbieralo 1 988,02 €. Táto suma
bola zaslaná na konto Ligy proti rakovine. Akciu organizovala p.
Krajčiová a p. Trebatická. Pripojili sa i naši deviataci a bývalí žiaci.
Školský rok ukončujeme výletmi do rôznych kútov Slovenska.
Tento rok sme navštívili Čičmany, Bratislavu, Vysoké Tatry, Terchovú, Trenčín...
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V rámci dopravnej výchovy sme pre všetkých žiakov pripravili
dopoludnie zaujímavých teoretických i praktických činností. Absolvovali teoretické vyučovanie v multimediálnej učebni a praktický
výcvik na mobilnom dopravnom ihrisku, ktoré sa zriadilo v areáli
školy. Naučili sa poznávať dôležité dopravné značky pre chodcov
i cyklistov, prezreli na interaktívnej tabuli križovatky a ich pravidlá.
Prakticky si vyskúšali jazdu na bicykli a kolobežke cez križovatku
s použitím semafóra.
Spomienkou na tento školský rok bude pre každú triedu už len
spoločná fotografia, pre každého žiaka vysvedčenie, na ktorom
má každý zrekapitulovanú úroveň dosiahnutých vedomosti v tomto
školskom roku. Niekoho možno potešilo, niekoho nie. Iného zasa
povzbudilo zamyslieť sa nad sebou a dať si záväzok „chcem sa
zlepšiť“. Ale to až po veľkých letných prázdninách, na ktoré sa tešia
všetci žiaci. Tak užime si ich všetci v pokoji, v zdraví a načerpajme
veľa nových síl do nového školského roka!
Mgr. Iveta Gajdošíková

Okienko do materskej školy
S blížiacim sa koncom školského roku sa vám prihovárame cez
naše okienko. Od poslednej marcovej exkurzie v novomestskej
knižnici, sme absolvovali niekoľko akcií, ktoré boli hravé, zábavné a
najmä pútavé a poučné.
Veľkonočné sviatky sme oslávili maľovaním kraslíc, pričom sme
využívali rôzne výtvarné techniky.
Apríl mesiac bezpečnosti pokračoval záchranárskymi akciami. Najskôr naše pozvanie prijal záchranár RLP Nové Mesto nad Váhom
Ján Kudlík. Hravou formou deti oboznámil so svojou prácou, poučil
nás, čo treba robiť v ohrození života. Deti si mohli vyskúšať manipuláciu s lekárskym náčiním a rôzne obväzové techniky.
Predškoláci z 3. triedy boli na exkurzii u hasičov v Novom
Meste nad Váhom. Deti si prezreli priestory hasičskej stanice,
prístroje, ochranný odev, vyskúšali si prilby, sedeli v hasičskom
aute, vo veľkej garáži si prezreli hasičský čln a ďalšie autá zasahujúce v akcii. Hasiči sa rozhodli prísť s hasičským autom aj k nám na

parkovisko pred materskú školu. Aj najmenšie deti tak mohli vidieť
hasičské auto zblízka. S pomocou hasičov striekali vodu z hasičskej
hadice a tešili sa z blikajúcich majákov a húkajúcej sirény.
V apríli sa naši predškoláci zúčastnili aj zápisu do 1. ročníka
ZŠ. Od septembra do školy odchádza 17 detí.
1. mája viali pred našimi oknami farebné stužky na malej lipke,
ktorú sme si nimi vyzdobili.
Začiatkom mája prišli rodičia zapísať svoje malé deti do našej
materskej školy. Zápisu do MŠ sa zúčastnilo 21 detí, niektoré sme
z dôvodu plnej kapacity nemohli prijať.
Druhý raz v tomto školskom roku k nám prišlo výborné Divadlo Na
Traky s Guľkom Bombuľkom, ktoré je vždy zárukou dobrej nálady.
So začiatkom júna k nám prišlo Divadlo Slniečko s hravou abecedou.
Medzinárodný deň detí sme oslávili turistickou prechádzkou na
Skalku. Sprevádzalo nás slnečné počasie a dobrá nálada.
Deti z 2. a 3. triedy oslávili MDD výletom do Mini Zoo Bojná a
pre deti z 1. triedy pani učiteľky pripravili zábavné hry a súťaže s
odmenami.
Spolu s deťmi a ich rodičmi sa tešíme na výlet do bratislavskej
ZOO.
Pripravujeme tablo predškolákov, ktoré bude vystavené vo vitríne
pred SD v obci Kočovce. Za fotky ďakujeme pani Gocníkovej.
Školský rok 2016/2017 ukončíme týmito dôležitými akciami:
- koncoročným vystúpením z krúžkovej činnosti
- slávnostnou Akadémiou v KD Nová Ves n/V, kde sa rozlúčime
s našimi predškolákmi
- Nocou v škôlke, na ktorú sa veľmi tešíme!!!
Pripomíname vám, že fotografie z našich akcií nájdete na stránke
školy www.zssmskocovce.edupage.org v záložke fotoalbum.
Letné prázdniny sú za dverami, a preto za celý kolektív MŠ vám
všetkým prajeme krásne leto plné zážitkov, smiechu a oddychu.
Denisa Šelepáková
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Rakoľubské hody
“HODY - je to tradičná slávnosť spojená s hostinou na počesť
výročia posviacky kostola alebo na deň jeho patróna.” Kaplnka v
časti obce Rakoľuby je zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu.
Každoročne sa tam pri tejto príležitosti konajú hody. Inak tomu
nebolo ani tento rok, kedy slávnosť hodov pripadla na 25. júna
2017.
Neodmysliteľne k hodom patrí okrem dobrej zábavy, jedla, stretnutia sa rodín a priateľov aj samotné vyvrcholenie hodov, ktoré
sa konalo slávnostnou svätou omšou v kaplnke Božského srdca
Ježišovho. Počasie, ktoré bolo nádherné, dotvorilo atmosféru tohto slávnostného dňa a prispelo k bohatej účasti návštevníkov na
krásnom podujatí ...
K slávnostnému priebehu tejto udalosti okrem nášho pána farára
prispeli svojou prítomnosťou aj dvaja františkánski spolubratia
a tak dodali ešte väčšiu dôstojnosť tejto slávnostnej svätej omši.
Vo výnimočne horúcom počasí, myslím si, že prítomní uvítali malé
pohostenie, ktoré zabezpečila Obec Kočovce. Spoločné rozhovory spoluobčanov, ktoré sa v dnešnej dobe akosi vytrácajú z našich
životov pri bežných povinnostiach vytvorili jednu veľkú rodinu.
O zábavu pri harmonike sa postaral p. Sloboda a svojou muzikou

prilákal aj ostatných prítomných, ktorí si schuti zaspievali krásne
ľudové piesne.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa svojou ochotou
a obetou zaslúžili o zdarný priebeh rakoľubských hodov 2017!
Andrea Vojtechová

Činnosť Jednoty dôchodcov Kočovce
za obdobie december 2016 - jún 2017

Vedenie klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska sa
snaží zapájať všetkých svojich členov do rôznych činností.
Ešte v decembri sme usporiadali Mikulášske posedenie v Klube
vo Vieske, 12 členov navštívilo Vianočné trhy v Trenčíne a Silvestra
sme strávili v klube.
Dňa 19. 1. 2017 sme už tretíkrát navštívili výstavu objektov
vysekaných z ľadu. Na stanici v Novom Meste sme zistili, že rovnaký
cieľ majú ďalšie dve organizácie z nášho okresu. My sme vystúpili v
Štrbe, kde nás čakala zubačka na Štrbské Pleso. Tu sme počkali 20
minút a tatranskou železnicou sme sa previezli do Starého Smokovca. Bolo nádherné slnečné počasie a tak sme vpravo obdivovali
Nízke Tatry a vľavo Vysoké Tatry. Po prehliadke ľadového chrámu
a ostatných ľadových objektov sme sa chvíľu slnili pri chate Hrebienok a potom sa vrátili na neskorý obed do Smokovca a vlakom
domov.
Dňa 7. 3. 2017 sme oslavovali MDŽ za účasti starostu obce.
Všetky ženy boli obdarované tradičnými klinčekmi. Pohostenie
pripravili tentoraz ženy - vyprážaný bravčový rezeň vo fritéze a
zemiakový šalát s cibuľou a uhorkami. Bola nás plná miestnosť až
sme mali obavy, že nebudú stačiť stoličky.
Ako tradične, pripravili sme aj oslavu Jozefov, kde sa podával
guláš.
Na žiadosť obecného úradu sme uviazali 3 Moreny na slávnosť
pálenia Moreny. Bolo to celkom zábavné, lebo sme to samozrejme
ešte nikdy nerobili a ani nevideli, ako sa to robí. Ak sa bude táto
udalosť opakovať aj v budúcnosti, tak si pripravíme vhodný materiál
(nízke a vysoké ozdobné trávy), aby mali Moreny pekné dlhé sukne
a nariasené rukávy.
Ako tradične sme začiatkom apríla týždeň relaxovali v
Turčianskych Tepliciach. Žiaľ, termín nám kolidoval s akciami obecného úradu ako kladenie vencov a beh Kálnica-Rakoľuby a späť.
Na budúci rok už máme objednaný pobyt v termíne 4. - 10. marec
2018.
Tento rok sme sa už trikrát kúpali v Podhájskej. Vzhľadom na
to, že najrýchlejšie spojenie (rýchlik 6,54 prestup Bratislava-Vinohrady, príchod Podhájska o 9,23) je nespoľahlivé, pretože rýchlik
do Podhájskej nečaká ani dve minúty na náš rýchlik a v Bratislave
treba potom čakať cca 2 hodiny, rozhodli sme sa cestovať rýchlikom
o 7,54 hod, v Bratislave počkáme cca 50 minút a v Podhájskej sme
o 11,23 hod. Domov potom cestujeme o 16,37 hod. cez Trnavu a v
Novom Meste sme 18,54 hod.
Vlakom sme cestovali aj do Žiliny, kde sme si pôvodne chceli

pozrieť múzeum v Budatínskom zámku. Avšak kvôli úmornému
teplu sme si len prezreli mesto, navštívili pár kostolov a vrátili sa
domov.
Keďže sme pre nízky počet prihlásených dôchodcov autobusový zájazd do Liptova preložili na september (nebolo možné zmeniť
autobus za menší kvôli školským zájazdom) , išli sme si pozrieť Liptovský Ján vlakom. V Liptovskom Jáne priamo je „Minislovensko“ ,
miniatúry asi 15 slovenských stavieb, vstupné 3€. Letné kúpalisko
s termálnou vodou je otvorené do polovice septembra, vstupné po
14,00 hod je zľavnené. Ľudovo nazývaná „Kaďa“ je objekt s termálnou bublinkovou vodou, odporúčaný pobyt 20 min. Na prvý pocit
Vás strasie, potom bublinky prekrvia kožu a dá sa vydržať. Kaďa
je vlastne okrúhla studňa, hlboká asi 1,80 m. Pacienti sa opatrne
zošmyknú do vody a držia sa betónového okraja. Sú tam hodiny
a ľudia dosť dodržujú odporúčaný čas. Vedľa je prírodné jazierko
tiež bublajúce. Dookola sú betónové posedy, počas nášho pobytu
tam nikto nesedel. Vstup do areálu je voľný, prezliekarne i WC dosť
úbohé. Pri vstupe do areálu tečie pitná minerálna voda.
Staráme sa o plochu pred klubom vo Vieske. Na jar sme vyzberali kamene, do privezenej hliny zasiali trávu a vysadili ďalšie druhy
trvaliek a krušpánu, avšak pre veľké teplá nám kvety len prežívajú,
musíme ich polievať a tráva je spálená. Jediná výhoda sucha je, že
nerastie ani zelina zvaná sladký list.
Eva Šebeňová

12.
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Jedna z nás
Katka, prvý krát sme sa stretli s Tvojimi výrobkami na stretnutí Viesok v Kočovciach, odvtedy hlavne na adventných
výstavách obdivujeme Tvoje šikovné ruky. Ako si sa dostala
k tejto činnosti?
Vždy sa mi páčili veci vyrobené z prútia, chcela som sa niečo také
naučiť robiť. Bolo to v roku 2012. Blúdila som po internete a našla
som návod ako pliesť z papiera, tak som pomaličky skúšala.
Môžeš nám opísať svoje začiatky?
Nebolo to také jednoduché, ale začalo ma to veľmi baviť, navyše
som našla nový spôsob pletenia na internete.
Ako si sa dostala k tomu, že si začala svoje výrobky predávať?
Zo začiatku som plietla košíky rôznych tvarov a veľkostí, podľa
vlastnej fantázie som ich prikrášľovala. Pridala sa aj moja mama,
šila mi z látok vnútorné vystielanie košíkov. Najskôr som plietla len
pre svoju potrebu, potom prišla na rad rodina. Prihlásila som sa
na internetovú stránku, tam som už začala predávať. Košíky som
plietla aj na zákazky do práce.
Z akého materiálu sú košíky?
Je to novinový papier, recyklujem.
Čo ešte vyrábaš?
Zdobím sklenené poháre, robím ozdoby zo studeného porcelánu, čo
je cesto zo sódy bikarbóny, vyrábam rôzne vianočné ozdoby, napríklad z orechových škrupiniek, drevené tabuľky i ozdobné hodiny.
Koľko času venuješ tejto záľube?
Hlavne musím povedať, že je to pre mňa relax po práci, zábava
počas dlhých zimných večerov. Upletenie jedného košíka mi trvá

Hurá na prázdniny
Keď sa spýtate detí, na čo sa najviac tešia, po Ježiškovi sú
určite na druhom mieste prázdniny. Kto by sa netešil na dva mesiace voľna, bez povinností, domácich úloh...! Tak to býva každý
rok. No, podľa mojich skúseností, sú žiaci, ktorým v posledný deň
v škole vypadnú slzy. Sú to práve deviataci, čo cítia smútok za
kamarátmi, známe prostredie, za obľúbeným učiteľom. Je to ich
posledný deň, kedy prekročia prah základnej školy ako jej žiaci.
Vysvedčenie si naši deviataci už tradične preberajú v obradnej miestnosti obecného úradu. Tento rok ukončili ZŠ títo žiaci
- Mário Jelenák, Juraj Jurík, Kristian Masarik, Miroslav Rau z
Kočoviec, Adrian Bajzík, Valéria Benáková, Viktória Durecová,
Denisa Jamborová, Samuel Maco, Martina Mlčúchová, Dominika Pjecková z Novej Vsi nad Váhom, Janka Gábová, Matej
Godál, Klaudia Grófová, Adriana Krchová z Hôrky nad Váhom.
Ich triedna pani učiteľka Mgr. Zuzana Dudáková po odovzdaní
vysvedčení popriala svojim odchádzajúcim žiakom veľa šťastia
v ďalšom štúdiu a úspešný štart do života.
Po minulé roky obec oceňovala aj žiakov, ktorým sa v školskom
roku darilo úspešne reprezentovať. Návrh na ocenenie podáva
riaditeľka ZŠ s MŠ na základe dosiahnutých výsledkov.

asi 1,5 hodiny. Samozrejme, treba ešte konečnú úpravu-farbenie,
lakovanie. Stále sledujem na internete rôzne nové postupy.
Katka, verím, že nám budeš mať stále čo ponúknuť nielen na
ďalších obecných výstavách, želám ti veľa nových nápadov a pevnú ruku pri vytváraní ďalších pekných výrobkov.
Rozhovor s Katkou Dovinovou pripravila
Mgr. Daniela Ondreičková

Tento rok starosta obce RNDr. Jozef Ševcech ocenil žiakov za
reprezentáciu školy i obce vo volejbale na celoslovenskej úrovni.
Úspešné družstvo tvorili žiačky Klára Bubeníková, 6. A, Miroslava
Ježovicová, 6. A, Aneta Madarová, 6. A, Tímea Adamčíková, 8.
A, Veronika Gajdošechová, 8. A, Natália Pašková, 8. A, Denisa
Jamborová, 9. A.
Celému družstvo blahoželáme a prajeme im aj v ďalších rokoch
vynikajúce výsledky.
Jánošíková

Vitaj medzi nami,
ty náš drobček malý...
Milou udalosťou na obecnom úrade býva zápis detí do pamätnej
knihy obce. Túto slávnosť poriadame dva krát v roku a zúčastňujú
sa jej takmer všetci rodičia novonarodených detí.
Tento rok sme zapísali do pamätnej knihy deti: Damián Michálik, Šimon Krásny, Adam Woleman, Emma Brišková, Tomáš Nedbal, Alex Ježovica, Alexandra Ďugošová, Timea Nemčeková, Oliver Nedbal, Sára Uhrínová, Ariela Lišaníková, Matúš Struhárik,
Oliver Papulák, Filip Benech, Michal Dadík.
Vj
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Stretnutie s Mikulášom
Začiatok decembra prežívajú deti oveľa intenzívnejšie.
Prichádza Mikuláš, ktorý im nosí sladkosti. Do našej obce zavítal
4. decembra 2016 a potešil mnohé deti. Je nutné pripomenúť,
že niektoré z nich veľmi vystrašil čert, ktorý Mikuláša sprevádzal, zrejme nemali úplne čisté svedomie a boli si vedomé nejakých prehreškov. No anjel ich naopak upokojil a malý darček si
odnieslo každé dieťa.
Všetky deti potom spoločne písali svoje priania, vyzdobili si ich
trblietkami a kresbami podľa vlastnej fantázie. List prostredníctvom Mikuláša poslali do nebíčka, aby sa na Vianoce na
žiadne dieťa nezabudlo a pod stromčekom si našli všetci vysnívaný darček. Nakoniec sa s rodičmi zabavili na malej diskotéke.
Jánošíková

www.kocovce.sk
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Adventné predajné trhy
Posledný novembrový víkend sa v našej obci niesol v predvianočnej nálade. Vedenie obce a komisia kultúry pripravili pre našich
občanov adventné trhy spojené s vianočným programom, ktorý nás
naladil na predvianočnú atmosféru.
Mohli sme si zakúpiť vianočné ozdoby, vence, aranžmány
i keramiku, domáce mydielka, no i domáci kváskový chlieb, či
zdravé dobroty, vyrobené rukami našich šikovných spoluobčanov.
Po oba dni náladu umocňoval kultúrny program. V sobotu nás
ochotnícky divadelný súbor z Kálnice rozveselil hrou Páračky, medzi herečkami zažiarila živá kozička, ktorá si to na javisku skutočne
užívala. V nedeľu javisko patrilo našim deťom pod vedením
p. učiteľky Bubeníkovej.
Vierka Jánošíková nám vysvetlila, čo znamenajú jednotlivé adventné nedele a aké zvyky sa k nim viažu. Po oba dni si návštevníci
mohli pochutnať na kapustnici a zahriať sa vianočným punčom.
Napriek pochmúrnemu sychravému počasiu, v spoločenskom dome
vládla príjemná predvianočná atmosféra.
Mgr. Daniela Ondreičková

O pere, ktorému vyschlo v krku
Kde bolo tam bolo, tam bolo raz jedno pero, ktoré nebolo spokojné so svojím majiteľom, lebo ho ustavične nechával otvorené. Stále
vysychalo. Stále malo sucho v krku.
V jednu noc sa pero zobudilo na veľký hrmot. Vykuklo z peračníka,
ale videlo iba nočnú ulicu. A nebolo v taške!!! Po chvíli si uvedomilo,
že ho niekto ukradol. Zobudilo všetky farbičky a hútali, hútali až
do rána, ale nič nevyhútali. Keďže celú noc rozmýšľali, nadránom
všetci zaspali. Len pero malo veľkú výdrž. Premýšľalo a premýšľalo
a zase premýšľalo, ale nič nevymyslelo.
„A čo keby som.... Nie, nie, to nie je ono. A čo keby som vyskočilo
z peračníka! Nie, nie.“ Uvažovalo nahlas pero. Bolo veľmi smutné,
lebo nič nevymyslelo. Nakoniec zaspalo aj ono. Prespalo celý deň a
zobudilo sa až v noci. Rozmýšľalo, ale zase mu napadla len jedna
myšlienka.
Osmelilo sa a svoj plán povedalo farbičkám. Plán bol takýto:
“Vyskočíme z peračníka a ujdeme!”
Vyzeralo to ľahko. Ale... ako otvoríme peračník? Peračník bol totiž
len pootvorený.
Museli vymyslieť iný plán. A vymysleli. “Počkáme, kým zlodej otvorí
peračník a rýchlo vyskočíme.”
Čakali, čakali a dočkali sa. Pocítili, že sa zlodej s peračníkom
zastavil. Všetci sa pripravili. Peračník sa pomaly otvoril. Len čo sa
otvoril, už boli všetci vonku. Bežali, bežaliiiii... Nevedeli kam majú
ísť, tak išli naslepo. Putovali dva dni. Nakoniec sa dostali do známeho prostredia, uvideli školu a nakoniec aj ich pôvodného majiteľa.
Rozbehli sa za ním. Majiteľ bol celý bez seba od radosti, že ich
znova vidí. Zobral ich do tašky. Netrápilo ho, že nemá peračník.
Hlavne že má pero a farbičky.
A pero? Odvtedy už nikdy nemalo sucho v krku.... a cítilo, že je
potrebné.
Matúš Štreicher, žiak 4.ročníka, ZŠ sv.Jozefa, Nové Mesto n/V
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Náš SOL jazykový pobyt v Barnstaple

Spomienky na Anglicko

Tento školský rok sa nám podarilo zúčastniť sa jazykového pobytu SOL v mestečku Barnstaple v severnom Devone vo Veľkej
Británii.
Naša púť začala 13. mája v Starej Turej, odkiaľ sme vyrazili vo večerných hodinách a tešili sa na nové a vzrušujúce
dobrodružstvo.
Prvou zastávkou bolo mesto Luxemburg. V nedeľné dopoludnie sme obdivovali malebné historické námestie, trhové obchodíky
ktoré sa práve otvárali turistom a krásne upravené kvetinové záhony v úzkych uličkách mesta. Ďalší cieľ bolo mesto Dunkirk, kde sme
strávili prvú noc v hoteli Formula.
V skorých ranných hodinách vyráža náš trajekt. Hurá do Anglicka!
Úspešne prebehla pasová kontrola a už sme si len vychutnávali
pohodlie lode, výhľad na modrý oceán a ani sme nedýchali, keď sa
v diaľke, za sprievodu hlučných čajok, objavili biele útesy v prístave
Dover.
Prvou zastávkou už na území Anglicka sa stalo historické
mestečko Winchester. Kochali sme sa krásnou katedrálou a prezreli
si okrúhly stôl kráľa Artuša, ktorý je vystavený vo Veľkej sieni Winchesterského hradu. Dýchla na nás atmosféra minulosti.
Odtiaľ sme počas jazdy obdivovali slávny Stonhenge - táto kamenná stavba na nás pôsobila veľkolepo a tajuplne.
Nakoniec sme dorazili do Barnstaplu. Tam už na nás čakali anglickí
kolegovia a tiež rodiny, v ktorých sme boli ubytovaní a ktoré sa stali
naším domovom na nasledujúcich 7 dní. Toto úžasné dobrodružstvo
mohlo pokračovať. Pocity nadšenia a radosti sa miešali s pocitmi
obáv z niečoho neznámeho. Tie však boli zbytočné, rodiny nás
privítali s otvorenou náručou a hneď sme sa cítili ako doma.
Druhý deň sa študenti mohli oboznámiť so školou. Po úvodných
hodinách angličtiny a predstavovania sa sme vyrazili do ulíc Barnstaplu s úžasným sprievodcom Tomom. Tom, odetý do dobového
kostýmu, predviedol nielen dokonalé herecké umenie, ale tiež veľké
vedomosti o histórii mestečka Barnstaple.
Ďalšie dni nám plynuli ako v rozprávke, dopoludnia hodiny
angličtiny v škole, potom nejaký vzrušujúci výlet a záver dňa pri konverzáciách s našimi anglickými rodinami. Študenti si zdokonaľovali
angličtinu pri rôznych školských aktivitách, ktoré boli realizované
hlavne formou konverzácií a hier.
Počas výletov sme zavítali do rôznych kútov Devonu. Pobrežie na
nás pôsobilo fascinujúco, veď nie každý deň vidíme oceán! Napriek
trocha chladnejšiemu počasiu sa našli aj odvážlivci, ktorí sa okúpali
alebo si zaplávali. Neopakovateľný zážitok nám priniesli výlety do
Lyntonu a Lynmouthu, kde sme prechádzali po nádherných útesoch, či prehliadka mesta Tintagel, nabitého históriou z čias kráľa
Artuša.
Celý náš jazykový kurz sme ukončili vypracovaním prezentácií.
Trocha sme sa i zapotili.Čakala nás odmena v podobe certifikátu
o absolvovaní kurzu. Lektori boli úžasní, počas školských dní sa k
nám správali veľmi prívetivo,milo a láskavo. Boli vtipní a vždy usmiati.
Nastala rozlúčka so školou, našimi lektormi a posledný deň patril nám a našej rodine Family day-deň strávený na pláži, alebo na
záhrade či výlete. Bolo nám fajn, veď spoznať inú kultúru, ľudí, ich
spôsob života - to sú pre nás zaujímavé a nezabudnuteľné zážitky.
Na ceste späť sme nemohli vynechať návštevu najväčšej metropoly
Veľkej Británie, Londýna! Okrem najznámejších pamiatok sme mali
možnosť sa previezť na povestnom Londýnskom oku a obdivovať
Buckingham Palace, Hyde Park, Oxford Street, či Trafalguar
Square. Záver dňa sme si spríjemnili plavbou po rieke Thames a na
poslednej zastávke pri O2 aréne sme nasadli na náš bus, a vydali
sme sa na spiatočnú cestu domov.
Lúčil sa s nami slnkom zaliaty večerný Londýn a nám už len
zostali fantastické spomienky na tieto zmysluplne strávené dni v
zahraničí. Dúfame, že sa tam vrátime...
Jitka Trebatická

Anglicko ma v mnohom prekvapilo. Očakával som, že stretnem uponáhľaných, zamyslených ľudí v klobúkoch, ale stretol som
milých, priateľských ľudí.
So spolužiakom Onďom sme bývali v rodine Jane and Garyho,
ich dom sa nachádzal kúsok od mesta Barnstaple, kam nás domáci
vozili do školy.
V škole sme boli rozdelení do skupín podľa jazykovej úrovne.
Kurzy viedli traja anglickí lektori. Najviac ma bavil projekt, v ktorom
sme tvorili otázky pre ľudí, ktorých sme stretli v uliciach a obchodoch mestečka .Pýtali sme sa ich na tému MY TOWN - moje mesto,
skúmali sme históriu a životnú úroveň obyvateľov.
Angličania boli veľmi trpezliví. Zábavné bolo, keď sme oslovili staršieho pána sediaceho na lavičke a ten nám povedal, že sa
veľmi ponáhľa..
Na konci kurzu sme prezentovali svoje projekty pred ostatnými
žiakmi a lektormi. Najskôr sme mali obavy, ale zvládli sme to bez
problémov. Našťastie, za občasný „ únik „ slovenských slov nás
nikto netrestal.
Po 3 hodinách školy sme mali poldenné výlety do okolia Devonu.
Navštívili sme čarokrásne miesta,ale najkrajšie zážitky mám z pláže
WOOLACOMBE, ktorú považujú za 5. najkrajšiu pláž v Anglicku.
Jeden celý deň sme s našou rodinou strávili pri oceáne. Zbierali
sme mušle a užívali si pohodu. V rodine sme s našimi domácimi často
pozerali televízor, rozprávali sme sa o všetkom možnom,najmä sme
sa napchávali pizzou,chutil nám „ garlicbread „, muufiiny a šišky.
Samozrejme sme ochutnali tradičné jedlo „ fish and chips „.
Rozlúčka s domácimi bola veselá, pretože všetci dúfame, že sa
znova v budúcnosti uvidíme.
Posledný deň v UK sme strávili v Londýne. Výhľad z LONDON
EYE, 4D kino a plavba po Temži boli úžasné.Navštívili sme O2
arénu, obchody Nickelodeon, Lego a M a M. Pozreli sme si
najznámejšie turistické miesta Buckingham Palace, TrafalgarSquare, OxfordStreet,...
Ak sa ma niekto spýta, čo mi Anglicko dalo, tak odpoviem, že najmä zlepšenie mojej angličtiny, a to, že som spoznal úžasné miesta,
ľudí, nových kamošov a najmä „octové čipsy“☺
Filip Strechay, žiak 7. triedy

Deň narcisov

Barnstaple - SOL pobyt
V Barnstapli bolo veľmi veľa pamiatok a zaujímavostí, ktoré
sme navštevovali. Je tam pláž, po ktorej sme chodili a je jediná s
výkričníkom v názve.
Môžu tam veľmi ľahko nastať povodne a záplavy. Keď fúka silný vietor, voda pri záplavách môže byť až do veľkosti 10 metrov.
Kúpali sme sa na tretej najkrajšej pláži v Anglicku. Volá sa Ilfracombe. Oceán bol veľmi studený, ale bol to skvelý zážitok.
Ubytovaní sme boli v rodinách. Naša rodina bola veľmi milá a
láskavá. Ich kultúra je od našej odlišná a jedlo taktiež. Každému
odporúčam zájazd do Anglicka, aký som absolvoval ja.
Ondrej Jurík 7.A
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Trojkráľový výstup

Na Barine živo

V tomto roku pripadol výstup na sobotu 7. januára.
Vonku riadne prituhlo, ale i napriek tomu sa 20 nadšencov už
tradične zišlo pred domom Kročitých.
Po presune autami do kálnickej doliny teplota ukazovala -19°C.
Viacero vrstiev oblečenia, dvojo rukavíc a čiapok, šály okolo úst, aby
sme nedýchali ostrý vzduch, takto vyzbrojení sme začali postupovať
k cieľu. Pri stúpaní do kopca sme sa postupne zahrievali a zima sa
nezdala taká krutá.
Zakotvili sme v Útulni na Izbe pri sporáku s opečenou klobásou.
Modrá obloha a pekná viditeľnosť nás zlákali vystúpiť na Pánsku
Javorinu. Pre vysoký sneh bol výstup oveľa náročnejší, no odmenou nám bol krásny výhľad z rozhľadne.
Po vydarenom výlete sme sa všetci znova stretli u Kročitých. Pri
teplom čaji, či káve sme zavŕšili vydarený deň.
Mgr. Daniela Ondreičková

Pani zima v tomto roku dala o sebe vedieť! Teploty klesali hlboko pod
nulu a zima sa ťahala nečakane dlho. Naši chlapi oprášili starší nápad
a na ihrisku na Barine pripravili klzisko pre deti. A nielen pre deti. Klzisko
využívali všetci, ktorí mali chuť si zašportovať. Počas dňa bola plocha prístupna mladším a začínajúcim korčuliarom, večer pre dospelých na hokejové zápasy. Barina takto ožila aj počas zimy pre radosť všetkých.
Vj

Beh oslobodenia v Kálnici
Niekedy polovici decembra sa ku mne dostala informácia o
pripravovanom Behu oslobodenia. Pripravoval sa na počesť bežcov,
ktorí pred 70-tymi rokmi pri príležitosti oslobodenia Kálnice zabehli
trasu Kálnica - Rakoľuby - Kálnica v dĺžke 5,5km.
Zrodila sa vo mne myšlienka, že by som to možno skúsila
zabehnúť. Zdôverila som sa mojej priateľke, inak rodáčke z Kálnice
a dohodli sme sa, že dva mesiace pred behom začneme trénovať.
Netrénovali sme tak často, ako sme si naplánovali, hlavne pre nepriaznivé počasie vo februári a v marci. Dva týždne pred behom
sme trasu skúsili zabehnúť, čo nám dodalo odvahu a 8. apríla 2017
sme sa postavili na štart spolu s ďalšou stovkou bežcov.Tento počet
prekvapil i samotných organizátorov behu. Bežali skúsení atléti zo
športových klubov i radoví občania Kálnice. Svietilo slnko, nefúkal
vietor, bežalo sa veľmi dobre. Po príchode do cieľa každý účastník
dostal medailu.
Mgr. Daniela Ondreičková

Staronová riaditeľka ZŠ s MŠ Kočovce
Nakoľko sa v našej Základnej škole po piatich rokoch končilo
funkčné obdobie pani riaditeľke Mgr. Janke Krajčiovej Rada školy v spolupráci so zriaďovateľom v máji vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa našej Základnej školy. Do výberového
konania sa prihlásil jeden kandidát. Po výberovom konaní, ktoré
sa uskutočnilo dňa 14. 6. 2017, môže Rada školy s radosťou
oznámiť, že novou pani riaditeľkou sa stáva Mgr. Janka Krajčiová. Prajeme jej veľa zdravia a úspechov, dobrých rozhodnutí.
Veríme, že splní všetky naše očakávania a bude naďalej viesť
našu školu s láskou ako doteraz.
Predseda Rady školy Zuzana Uhrinová

Pochod na Tematín
Krásne slnečné počasie a sviatočný deň vylákal mnoho ľudí
na výstup na Tematín. Bol to opäť jeden z tých vydarených stretnutí na hrade, kde sa zíde mládež, staršia generácia i deti. Vek
tu nehrá žiadnu úlohu. Všetkým ide o turistiku, stretnutie sa zo
známymi. Len z našej obce sa tu zišlo viac ako 50 ľudí.
Mnohí už majú aj svoje obľúbené miesto pod hradom na
založenie pahreby a opečenie si prinesenej klobásky. Tak sa aj
naša skupina zhromaždila okolo jednej vatry na obľúbenom mieste.
Po posilnení sme si, samozrejme, pozreli hradný areál, na ktorého
údržbe stále pracujú dobrovoľníci a sprístupňujú nové miestnosti verejnosti. Patrí im za to veľká vďaka, pretože sa snažia o
zachovanie dominanty tohto regiónu. Krásny výhľad na údolie
Váhu stojí za námahu vystúpiť až na legendami opradený hrad.
Jánošíková

Bezplatné právne poradenstvo
JUDr. Zuzana Loffayová, advokátka so sídlom v Kočovciach,
ponúka občanom obce bezplatné právne poradenstvo, ktoré
poskytuje v zasadačke Obecného úradu v Kočovciach každú
poslednú stredu v mesiaci od septembra 2017 (presný rozpis
termínov viď nižšie), a to v oblasti občianskeho, obchodného
a rodinného práva.
Termíny poskytovania bezplatného právneho poradenstva:
27.09. 2017 - 15.30 - 17.30
25.10. 2017 - 15.30 - 17.30
22.11. 2017 - 15.30 - 17.30 (predposledná streda)
20.12. 2017 - 15.30 - 17.30 (výnimka - predposledná streda)
JUDr. Zuzana Loffayová, advokátka, kontakt: 0905 861 895.

Starosta ďakuje
Ako sa už stalo prakticky tradíciou, členovia Klubu dôchodcov
zorganizovali v jarných mesiacoch brigádu na vyčistenie našich
cintorínov. I keď tú pravidelnú úržbu zabezpečujú aktivační
zamestnanci obce, je táto pomoc veľmi vítaná, vzhľadom k tomu,
že máme tri cintoríny v obci s rozsiahlou plochou.
Preto Vám patrí vďaka.
starosta obce

16.

číslo 1 - júl 2017



www.kocovce.sk

Futbal - Kočovce FC 1959
Futbalová jar bola v Kočovciach bohatá. Mužstvo dospelých, ktoré bolo po jesennej časti na šiestom mieste si nakoniec dobrou hrou udržalo popredné miesta a skončilo na konci
súťažného ročníka 6.ligy 2016/17 na konečnom piatom mieste.
Mužstvo dorastu už dlhodobo bojuje s nedostatkom mladých
hráčov a treba poďakovať chlapcom, ktorí reprezentujú našu
obec. Mužstvo skončilo na konečnom ôsmom mieste. Najväčšiu
radosť z futbalu nám i sebe robili mladé nádeje “prípravka”,
ktoré chodili poctivo na tréningy i futbalové turnaje počas

celého roka. Na turnajoch bolo vidieť, že futbalovo napredujú.
Úroveň turnajov je už na veľmi dobrej úrovni o čom sme sa mohli presvedčiť aj na domácom turnaji, ktorý sa odohral 27.5.2017
na ihrisku v Kočovciach za účasti prípraviek domácich Kočoviec,
Hrádku, Považian a Modrovej. Zápasy, mnohé akcie a góly boli
odmenené potleskom fanúšikov. Treba poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o chod futbalu v našej obci a našim fanúšikom,
ktorí nás neúnavne chodili povzbudzovať a tešíme sa na nich v
novom ročníku.
Peter Gajdošík

Foto: Turnaj prípravky v Kočovciach 27. 5. 2017

Turnaj v stolnom tenise
Na konci každého kalendárneho roka obec organizuje turnaj
v stolnom tenise. V decembri 2016 však neboli voľné dni medzi
sviatkami rozložené tak, aby bol čas na uskutočnenie turnaja,
preto sme tento presunuli na mesiac február. Do turnaja „O majstra Kočoviec“ sa prihlásilo 15 hráčov. Hralo sa systémom každý
s každým na 2 víťazné sety. Víťazom celého turnaja a Majstrom
Kočoviec sa stal Ján Kročitý ml.. Blahoželáme!
Finálová skupina a výsledky turnaja:
1.
3.
5.
7.

Ján Kročitý
Marek Kročitý
Branislav Matejovský
Tomáš Roško

2.
4.
6.
8.

Roman Uhrín
Lukáš Zbudila
Peter Roško
Kamil Trgo

Konečná tabuľka - 6. liga - dospelí
#

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

Veľká Hradná

Klub

30

19

4

7

89 : 55

61

2

Veľké Bierovce-Opatovce

30

18

3

9

87 : 47

57

3

Čachtice

30

18

2

10

69 : 50

56

4

Trenčianska Teplá

30

15

7

8

72 : 55

52

5

Kočovce

30

15

4

11

71 : 67

49

6

Ľuborča

30

14

3

13

85 : 73

45

7

Brestovec

30

12

8

10

82 : 65

45

8

Očkov

30

12

4

14

56 : 65

40

9

Trenčianske Jastrabie

30

12

3

15

53 : 57

39

10 Bošáca

30

10

9

11

51 : 64

39

11 Zamarovce

30

11

4

15

58 : 79

37

12 Dubodiel

30

10

4

16

62 : 76

34

13 Kľúčové

30

9

7

14

66 : 86

34

14 Horná Súča

30

10

4

16

52 : 75

34

15 Dolná Súča

30

6

12

12

53 : 63

30

16 Nová Ves nad Váhom

30

8

4

18

54 : 83

28
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