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Čo sa stane, keď budú vedieť o tom všetci?

Milí občania,
som veľmi rád, že sa vám 

môžem prvý raz v tomto roku 
prostredníctvom našich obec-
ných novín takto prihovoriť.

Ešte som sa vám ani všetkým 
nestihol poďakovať za dôveru, 
ktorú ste mi vo voľbách preuká-
zali, tak to skúsim teraz trochu 
napraviť. Ďakujem všetkým. A 
ďakujem rovnako za podporu 
mojej rodine, priateľom a zná-
mym, ktorí mi pomáhali pre-
svedčiť vás, že zvolenie mojej 
osoby na post starostu obce je 
dobrý krok pre rozvoj Košece.

Taktiež som veľmi rád, že na 
posty poslancov do obecného 
zastupiteľstva ste si zvolili vzde-
laných a múdrych ľudí, ktorí ne-
malou mierou prispejú k tomu, 
aby ste sa v obci cítili pokiaľ 
možno čo najlepšie.

Už od nástupu do úradu som 
ocenil a privítal prácu všetkých 
zamestnancov, ktorí sa mi snaži-

li hektické chvíle uľahčiť vysvet-
lením súvislostí, ktoré by som 
mal ako prvé poznať. Je naozaj 
podstatné pokračovať v tom, čo 
je správne a robiť kroky smerujú-
ce k dokončeniu začatých prác. 
Naopak, bude najlepšie vyvaro-
vať sa chybám, ktoré sa urobili v 
minulosti a prehodnotiť súčasný 
stav viacerých záležitostí. 

Pre lepšiu komunikáciu me-
dzi mnou a vami som umiest-
nil schránku prianí, sťažností 
a nápadov k vchodu do obecné-
ho úradu. V blízkej dobe k vám 
budeme ešte bližšie, pretože 
vchod do obecného úradu bude 
od hlavnej cesty. Pustili sme sa 
do rekonštrukcie a prerábok prí-
zemia, kde nájdete pohromade 
všetkých zamestnancov úradu a 
kde vybavíte všetky záležitosti, 
kvôli ktorým na obecný úrad 
chodíte.

Ako som spomínal už vo vo-
lebnej kampani, budem potre-

bovať aj pomoc vás všetkých 
pre zrealizovanie viacerých zá-
merov, pretože človek sám ne-
dokáže toho veľa. Ak sa však 
spojíme pre dobrú vec, potom 
to pôjde jednoduchšie. Pomoc 
a súčinnosť od vás očakávam 
hlavne v oblasti životného 
prostredia.

Skúsme sa zamyslieť nad 
tým, kde žijeme a ako žijeme! 
A ako budú žiť naše deti? V 
prostredí, kde sa na každom 
kroku váľajú odpadky a kde 
nikoho nezaujíma, či niekto 
vytvára čiernu skládku??? Pre-
staňme sa oháňať frázami typu: 
“Ja nikoho neudám, lebo sa mi 
pomstí!” Nahovárame si, že 
keď budeme mlčať, nebudeme 
mať problémy. Pýtam sa prečo? 
Na druhej strane, keď voda zo 
susedovho odkvapu špliecha 
na náš pozemok, ideme podá-
vať sťažnosti dobre že nie do 
Bratislavy... Znie to divne, no 
je to tak. 

Obec má právo pokutovať po-
rušenia zákonov i všeobecných 
záväzných nariadení /obecných 
zákonov/ v zmysle zákona.  Na 
toto by mal myslieť každý, kto 
čo i len pomýšľa o porušení 
zákona. 

Mne osobne je veľmi ľúto, že 
sme z nášho obecného rozpočtu 
platili aj vývoz smetí, ktoré nám 
sem doviezli ľudia, čo nemajú 
s Košecou /Nozdrovicami/ nič 
spoločné. Žiaľ, naučili sme ich 
využívať jedinečnú príležitosť 
vyhodiť “hocičo” do jedného z 
11 veľkoobjemových kontajne-
rov umiestnených po celý rok v 
obci. V blízkej dobe sa to však 
skončí. Vytvorením zberného 
dvora vznikne možnosť odo-
vzdávať jednotlivé druhy odpa-
du do kontajnerov, ktoré budú 

položené v tomto dvore v ohra-
denom priestore. Dôležitý fakt: 
odpad bude môcť priniesť len 
obyvateľ Košece /Nozdrovíc/, 
prípadne firma pôsobiaca na 
území obce. 

Mohli by sme vymenovať ešte 
veľmi veľa vecí, s ktorými bu-
dete môcť pomôcť. Spomeniem 
hlavne zapojenie sa do separá-
cie plastov a skla, ďalej zber 
papiera, ktorý sa bude môcť 
dvakrát ročne odovzdať v are-
áli základnej školy, atď...

Pomaly sa k nám prihovára 
jar a to znamená, že sa blíži 
aj veľké jarné upratovanie. 
Pokúsme sa poupratovať si aj 
vo svojich hlavách. Zvážme, či 
veci o ktorých vieme, že sa dejú 
nezákonne, môžeme ovplyvniť. 
Ak áno, prečo sme ich doteraz 
neovplyvnili?

Želám vám všetkým veľa 
úspechov a teším sa na stretnu-
tia s vami aj pri rozhovoroch o 
možno nepopulárnych a neprí-
jemných veciach, ktoré určite 
treba riešiť.

Radomír Brtáň
 starosta obce

Radomír Brtáň - starosta obce.
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Prvé zasadanie novozvoleného 
obecného zastupiteľstva v Koše-
ci sa konalo 31. decembra 2006 
v Kultúrnom dome. Zasadanie 
bolo slávnostné, ale splnilo všet-
ky zákonom stanovené úkony.

Zasadanie viedol starosta 
obce p. Radomír Brtáň, ktorý 
zložil zákonom stanovený sľub 
starostu. Po ňom zložili sľub aj 
novozvolení poslanci. Novozvo-
lený starosta obce sa potom pri-
hovoril poslancom a všetkým 
prítomným na zasadaní. Dôle-
žitým bodom programu bola 
voľba zástupcu starostu. Jedno-
myseľne zvolili Mgr. Miroslavu 
Švehlovú.

Návrhová komisia predložila 
poslancom na schválenie  zria-
denie nasledovných komisií 
obecného zastupiteľstva a ich 
predsedov.

Komisia na ochranu verejného 
poriadku – Ing. Vladimír Fúsek

Finančná komisia- Ing. Janka 

Kantoríková
Sociálna komisia – p. Mirosla-

va Štepanovičová
Komisia pre kultúru a ob-

čianske záležitosti – p. Magda-
léna Belková

Komisia pre školstvo, mlá-

dež a šport – Ing. Zuzana Jur-
čáková

Komisia pre životné prostredie 
– p. Ladislav Brtáň

Stavebná komisia – p. Róbert 
Jakuš

Komisia pre rozvoj, podnika-

nie a cestovný ruch – Ing. Ivan 
Janke

Poslanci schválili plat staros-
tovi obce. Po diskusii schválili 
uznesenie a zasadanie ukončili.

Mgr. Miroslava Švehlová
zástupca starostu

Prvé zasadanie novozvoleného obecného zastupiteľstva v Košeci sa konalo 31. decembra 2006 v Kultúr-
nom dome. 

V dňoch 29. – 30. 1. 2007 sa 
v budove Materskej školy v Ko-
šeci uskutočnil zápis detí do l. 
ročníka základnej školy. Deti 
v sprievode rodičov boli zo za-
čiatku nesmelé. Niektorí sa ne-
chceli pustiť svojich mamičiek 
a oteckov, iným nebolo do reči 
a objavilo sa aj pár sĺz.

Odľahčiť a spríjemniť napätú 
atmosféru sa snažili rozprávko-
vé postavy, ktoré vítali deti hneď 
po príchode do triedy. Bola to 
princezná so svojím princom 
a malou princezničkou, Pipi 
dlhá pančucha a šašo. Týchto 
úloh sa zhostili žiačky ôsmeho 
ročníka základnej školy, aby 
deti rozveselili a ukázali im, 
že školy sa netreba báť. Pokiaľ 
budúci školáci čakali na zápis, 
dlhú chvíľu si krátili kreslením, 
alebo stavaním so stavebnica-
mi. Rozprávkovým hrdinom 

prezradili, že sa do školy  tešia. 
Veď prečo nie? V škole sa nau-
čia okrem písania a čítania ve-
ľa ďalších zaujímavostí a nájdu 
nových kamarátov.

Deti sa už vedeli podpísať, ro-
zoznať farby a napočítať aspoň 
do desať. Tak pani utičeľkám 
dokázali, že do prvého ročníka 
naozaj patria!

Po úspešnom zápise dostali 
za odvahu sladkú odmenu, pa-
mätný list a ďalšie drobnosti. 
Budúci školský rok nastúpi do 
l. ročníka 22 žiakov. 

Všetkým želáme, aby im 
úsmev, ktorý im žiaril po prí-
chode na ich spokojných tvá-
ričkách vydržal čo najdlhšie, 
a aby sa pre nich škola stala 
od l. septembra ich druhým 
domovom.

P. Pavlíková
žiačka ZŠ

Prvé zasadaniePrvé zasadanie

Tešíme sa do školy

V dňoch 29. – 30. 1. 2007 sa v budove Materskej školy v Košeci 
uskutočnil zápis detí do l. ročníka základnej školy.
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Žiť zdravým životným štýlom
Stravovanie je odrazom nášho 

životného štýlu. Ako žijeme? Do-
prajeme si?

Zamýšľame sa nad tým, ako 
pôsobí prijímaná potrava na 
náš organizmus a čo sa s ňou 
v našom tele deje? Bolo by za-
ujímavé vedieť, koľko energie 
musí vynaložiť náš organizmus, 
aby spracoval, strávil všetky  po-
traviny, ktoré počas dňa skonzu-
mujeme.

Príslovie „Jeme preto, aby 
sme žili a nežijeme preto, aby 
sme jedli“ by nás malo viesť 
k zamysleniu sa nad naším stra-
vovaním.

Určite nie je jednoduché 
v tejto dobe tvrdiť, čo je zdra-
vé a čo nie. Názory sa menia. 
Vraví sa, že zelenina  je plná 
dusičnanov, ovocie je striekané, 
prasatá môžu mať trichinelózu, 
kravy sú šialené, z hydiny nám 
hrozí vtáčia chrípka, ryby plá-
vajú v chemicky znečistených 
vodách.

Myslím si, že potraviny s dl-
hodobou trvanlivosťou sú plné 
chemických konzervačných 
látok, polotovary nám uľahču-
jú uponáhľaný život, ale telo 
nedostáva kvalitu, ale mnoho-
krát kvantitu, s ktorou sa musí 
vysporiadať.

Reklamy nás ohurujú „lá-
kadlami pre jazyček“, ale mož-
no často nevhodnými potravi-
nami z hľadiska nášho zdravia. 
Ponúka nám farmaceutický prie-
mysel množstvo potravinových 
doplnkov v podobe vitamínov 
a minerálov s účelom udržať 
náš organizmus  zdravý. 

Čo teda jesť?
Je všeobecne známe, že rast-

linná potrava v podobe zeleni-
ny, ovocia, strukovín a obilnín 
osahujúca antioxidanty a fyto-
chemikálie, teda látky s lieči-
vými účinkami  je pre zdravie 
prospešná. Naopak, zdraviu 
neprospie  potraviny obsahujú-
ce tuky a cholesterol, živočíš-
ne bielkoviny, používanie soli, 

údených, chemicky ošetrených 
a konzervovaných potravín. 
Nevhodné je používať sladené 
nápoje, biely cukor, biele peči-
vo by bolo vhodnejšie nahradiť 
celozrnnými výrobkami.

Z vlasnej skúsenosti viem, čo 
spôsobilo moje 30 – ročné ob-
dobie nevhodného stravovania 
a prejedania sa. Žiaľ, bolo to 
z nevedomosti. V ambulancii 
metabolických chorôb ma lekár-
ka upozornila: „Mamička  vy ste 
zodpovedná za to, ako sa bude 
vyvíjať zdravie vašich detí, akým 
chutiam naučíte jazýčky vašich 
detí!“ Bola to pre mňa výzva za-
čať sa zaujímať o správnu živo-
tosprávu a vôbec navodiť v našej 
rodine zdravý životný štýl. Verte, 
že sa o to zaujímam už 8 rokov 
a úspešne sme zvládli napr. vyso-
kú hladinu cholesterolu.

Vyštudovala som biochémiu 
, čo mi objasnilo  mnoho tých 
zložitých chemických proce-
sov, ktoré prebiehajú v organiz-
me. Väčšina chorôb vzniká z to-
ho, že je organizmus zanesený. 
Upchávajú sa cievy, v tráviacom 
trakte črevá, toxické látky úto-
čia na ostatné orgány... A výsled-
kom sú civilizačné ochorenia.

Pohodlnou pomocou na cho-
robu je liek. Liek je však  che-
mická látka, ktorá má veľa ne-
priaznivých, vedľajších účinkov 
a nie vždy pomôže. Myslím, že 
vhodnejšie by bolo naučiť sa 
správne stravovať.

Nie je to však  v tejto dobe jed-
noduché. Žijeme spoločenským 
životom a všade nám ponúkajú 
„niečo dobré pod zub“. Tak si 
„hovkáme“ v kruhu svojich zná-
mych, alebo pri televíznych prijí-
mačoch, bez pohybu a papkáme, 
čo vidíme.

 Milí rodičia, je mi jasné, že 
nie je jednoduché meniť svoje 
zvyky, ale pre svoje deti by ste sa 
mohli o to pokúsiť a ísť im vzo-
rom. Verte, že sa to oplatí. Uve-
domte si, že skladkosti dodáva-
jú vašim deťom len nadbytočnú 

energiu, ktorá vedie k tomu, že 
sú deti ťažko zvládnuteľné. Cuk-
ry podporujú tvorbu plesňových 
ochorení, a veľmi zaťažujú pan-
kreas. Nahraďte sladkosti ovo-
cím. Pohár coca-coly obsahuje 
asi 6 lyžičiek cukru a látku, kto-
rá spôsobuje odvápnenie kostí. 
Naše telo potrebuje hlavne čis-
tú vodu.

Náš tráviaci trakt má oproti 
ostatným cicavcom veľmi dlhé 
črevá. Spôsobuje to, že pri kon-
zumácii mäsa potrava dlho stojí 
v črevách a mäso zahníva. Vzni-
kajú jedy, ktoré útočia na celý 
organizmus.  Preto jedzme veľa 
vlákniny v podobe zeleniny, ovo-
cia, strukovín, celozrnných vý-
robkov a pomôžme našim čre-
vám urýchlene vylúčiť „mäsá“ 
ak sme si ich už dopriali.

Soľ veľmi zaťažuje obličky. 
A tú treba obmedziť.

Vraví sa, že by sme mali jesť 
len potraviny, ktoré si dopes-

tujeme v našom pásme a kon-
zumovať ich len jednoducho 
pripravené. Niečo na tom bude, 
veď naši predkovia sa stravovali 
striedmejšie a jednoduchšie.

Netvrdím, že moja cesta je 
tá najsprávnejšia, veď každý 
organizmus je individualita.Ja 
nekonzumujem bravčové, hovä-
dzie a údené mäso,  vysmážané 
jedlá , čokoládu, granko, kakao, 
žuvačky, banány, kávu, tavené 
syry. Tento stav zvládam rok aj 
dva mesiace a nemám vôbec po-
cit, že by som sa obmedzovala. 
Na prečistenie organizmu uží-
vam bylinkové tinktúry a čaje. 
Pochopila som, že prečistenie 
organizmu je dlhodobá zále-
žitosť.

Nech sa záverečné motto sta-
ne pre vás výzvou:

„Vaše telo je absolútne schop-
né udržať sa zdravé, tak mu to 
umožnite!“

 Špániková K.

Dňa 3.2.2007 sa z telo-
cvične základnej školy ozýva-
la hudba, pretože sa tu konala 
tradičná rodičovská zábava. 
O dobrú náladu sa postarala 
skupina Rafaróza, ktorá hrala 
až do skorých ranných hodín. 
Zišli sa tu milovníci dobrej 
zábavy, rodičia, pedagogickí 
pracovníci, sponzori a priate-
lia školy.

O občerstvenie bolo posta-
rané, nechýbal výborný guláš 
a bohatá tombola. Cien v tom-
bole bolo neúrekom, o čo sa 
postarali sponzori z obce 
a blízkeho okolia, ktorým pat-
rí naše poďakovanie. O orga-
nizačné zabezpečenie chodu 

zábavy sa postarali členovia 
rady rodičov Rodičovského 
združenia pri ZŠ s MŠ. Touto 
cestou sa chcem poďakovať 
všetkým jej členom, ich ži-
votných partnerom a vedeniu 
školy za ústretovosť a pomoc, 
ktorú venovali vo svojom voľ-
nom čase prípravám a samot-
nému priebehu zábavy.

Ziskom zo zábavy chceme 
tak ako aj v predchádzajúcich 
rokoch  pomôcť financovať 
rôzne akcie a podujatia or-
ganizované školou pre naše 
deti.  Jana Trpková

hospodár 
Rodičovského združenia 

pri ZŠ s MŠ v Košeci

Milovníci dobrej zábavy sa zišli 
v telocvične základnej školy
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Vážení občania.
Dnes, keď sa starostlivosť 

o životné prostredie  stala 
nutnosťou, je potrebné, aby sa 
zaktivizovali nielen organizácie 
a ľudia, ktorí to majú v popise 
práce, ale  my všetci, každý je-
den z nás. Životné prostredie. 
Je to môj byt? Môj dvor? Moja 
záhradka? Moja dedina?

Moja krajina? Môj celý 
svet? Nech je pre nás životným 
prostredím čokoľvek, mali by 
sme sa správať tak, aby  každý 
z nás čo najmenej  znehodnoco-
val to, čo za životné prostredie 
pokladá ten druhý. 

Životné prostredie,  to nie 
je len globálne  otepľovanie, 
ozónová diera, ropou znečis-
tené moria a oceány. Životné 
prostredie,  to je aj moja ulica, 

obecný potok, lúka neďaleko 
môjho domu, les,  do ktorého 
chodím relaxovať. Je to skrátka 
všetko okolo nás.

Nastala doba, keď je treba za-
čať opravovať to, čo niekoľko 
generácii v mene pokroku, na-
predovania a uľahčenia si života 
priam systematicky ničilo. 

Životné prostredie našej obce 
je atakované nielen činnosťou 
poľnohospodárstva, priemyslu, 
dopravou v blízkom i vzdiale-
nejšom okolí, ale tiež konaním 
nás,  občanov. Niektorí z ne-
vedomosti, iní z pohodlnosti 
alebo preto, že im nebola po-
skytnutá iná možnosť, svojím 
odpadom znečisťujú  naše ži-
votné prostredie.

Pri prechádzkach obcou 
v blízkom i vzdialenejšom okolí 

vidíme, čo môžeme na životnom 
prostredí naprávať. Treba, aby si 
každý občan uvedomil, čo jeho 
okoliu prospieva a čo škodí.

Akákoľvek pozitívna činnosť 
je dôležitá. Životné prostredie 
nenaprávajú len miliónové in-
vestície, ale aj drobná činnosť 
jednotlivca alebo malej skupiny 
ľudí. Aj jedna odstránená čier-
na skládka odpadu je pozitív-
nym zásahom do prostredia. Aj 
jeden zasadený strom, o ktorý 
sa bude niekto starať prospeje 
životnému prostrediu, prospeje 
nám všetkým.

Predstavitelia našel obce 
sa obrátili na nadáciu Ekopo-
lis, ktorá svojím grantovým 
programom „Ľudia pre stromy-
“,pomáha zlepšovať prostredie 
okolo nás.

Poslaním a cieľom progra-
mu je prispieť k zlepšeniu 
a zveľaďovaniu životného 
prostredia, k starostlivosti o 
zelene a k zvýšeniu estetickej, 
funkčnej a zdravotnej hodnoty 
našich miest a obcí. Program 
kladie veľký dôraz na aktívnu 
účasť verejnosti na každej fáze 
projektu: na plánovaní a prí-
prave projektu, na samotnej 
realizácii a tiež na následnej 
starostlivosti o vysadenú zeleň 
a zveľadené plochy.

Program  tejto nadácie je za-
ložený na tom, že ruku k dielu 
môžu priložiť aj občania a po-
môcť s realizáciou vytýčených 
projektových úloh.

Ing. Anna Vetríková 
– členka komisie 

pre životné prostredie

V sobotu 20. januára sa v telo-
cvični ZŠ v Košeci uskutočnil tur-
naj starších žiakov o Pohár starostu 
obce, ktorý sa uskutočnil aj vďaka 
výdatnej pomoci futbalového klubu 
a sponzorov. Päť družstiev si zmera-
lo sily,  každé s každým, v zápasoch 
hraných 1 x 25 minút. Turnaj bol veľ-
mi vyrovnaný, pretože každé mužstvo 
prehralo minimálne jeden zápas. Ešte 
pred posledným zápasom nebolo is-
té, kto si odnesie pohár, pretože Ilava 
potrebovala vyhrať a každý iný výsle-
dok posúval na prvú priečku domácu 
Košecu. Jej hráči sa nakoniec tešili, 
pretože Novodubničania zdolali Ilavu 
4:2 a odsunuli ju až na štvrtú priečku. 
O prvenstve Košece pri rovnosti bo-
dov rozhodol vzájomný zápas, ktorý 
vyhrala Košeca 6:2. Podobné krité-
rium sa použilo aj pri umiestnení na 
4. a 5. mieste, kde pri nerozhodnom 
výsledku medzi Ilavou a Ladcami 1:
1 rozhodlo až skóre. Ilava, hoci skon-
čila až na 4. mieste, ako jediná doká-
zala zdolať víťaznú Košecu.

Týmto chceme zároveň poďako-
vať starostovi obce Košeca, výboru 
TJ Košeca a sponzorom za pomoc 
pri realizácii tejto akcie. 

Ďakujeme

Víťazstvo Košece!

Víťazné družstvo Košece.
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2 % zaplatenej dane na 
osobitné účely v roku 2007

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Košeci sa ako občianske 
združenie opäť zaradilo medzi prijímateľov 2% zaplatenej dane 
na osobitné účely na rok 2007.

Podiel zaplatenej dane do výšky 2% pre prijímateľa sú opráv-
není vyhlásiť daňovníci – fyzické alebo právnické osoby v da-
ňovom priznaní alebo osobitnom vyhlásení. Ak je daňovníkom 
fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov 
alebo právnická osoba, je oprávnená vyhlásiť prijímateľa priamo 
v tlačive daňového priznania v termíne do 2.4.2007.

Ak je daňovníkom fyzická osoba – zamestnanec, ktorému 
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie predddavkov na daň 
z príjmov fyzických osôb za rok 2006, je oprávnený vyhlásiť 
prijímateľa na tlačive „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 
2% zaplatenej dane“. Prílohou vyhlásenia je „Potvrdenie o zapla-
tení dane“, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že za zdaňovacie 
obdobie bola daňovníkovi daň zrazená v správnej výške a že 
nemá nevyrovnaný nedoplatok na dani z príjmov. Vyhlásenie 
sa predkladá príslušnému daňovému úradu podľa miesta trva-
lého bydliska v termíne do 30.4.2007.

Pokiaľ by ste vy, vážení občania, chceli prispieť svojím po-
dielom 2% zo zaplatenej dane na podporu vzdelávania žiakov 
tunajšej základnej a materskej školy, môžete si všetky potrebné 
tlačivá /vyhlásenie s prílohou/ vyzdvihnúť a vyplnené odovzdať 
na riaditeľstve školy v termíne do 20.4.2007.

Takto získané finančné prostriedky budú v plnej výške použité 
na účely, ktoré sú vymezdené v zákone o dani z príjmov.
Jana Trpková hospodár Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Košeci

Údaje o prijímateľovi:
Názov Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Sídlo 018 64  Košeca
Právna forma občianske združenie
IČO 17319617/1988

Tradične sa priaznivci športu 
a hlavne hokeja stretli koncom 
roka na štadióne v Košeci, kde 
si 6 družstiev zmeralo svoje 
sily v hokejbale. Základnou 
podmienkou účasti na tomto 
turnaji je od založenia tejto tra-
dície, že hráč niekedy býval ale-
bo v súčasnosti býva v Košeci. 
Príroda nám v čase konania tur-
naja nenadelila žiaden sneh, tak 
mantinely dvoch ihrísk vytvori-
lo niekoľko desiatok drevených 
paliet. Očakávané zápolenia sa 
teda mohli začať.

Po dvoch zápasoch v zá-
kladných skupinách postúpili 
družstvá, ktoré sa umiestnili 
na prvých dvoch miestach,  do 
ďalších bojov. V rozhodujúcich 
zápasoch o postup do finále sa 

zrodili tesné výsledky, čo sved-
čí o vyrovnanosti prihlásených 
družstiev. 

Samotné finále sa viac vydari-
lo družstvu  Blesk Prúdy, ktoré 
v napínavom zápase porazilo All 
Stars Team.

Na záver bol vyhlásený  naj-
lepší brankár a najlepší strelec 
turnaja. Všetci sa už teraz tešíme 
na budúci ročník a dúfame, že 
táto pekná tradícia osloví čoraz 
viac záujemcov.  (rb)

Umiestnenie družstiev:
l. Blesk Prúdy
2. All Stars Team
3. Red Bull
4. Bytovky
5. Tampa Bay
6. DF 33

Hokejový turnaj

DOM SLUŽIEB KOŠECA 
PONÚKA: 

PAPIERNICTVO
DROGÉRIU

MÄSO-ÚDENINY
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY

TEXTIL 
KADERNÍCTVO, MANIKÚRA-PEDIKÚRA 

OVOCIE-ZELENIA

Ponúkame na prenájom 54 m2 vhodné 
na obchodnú činnosť alebo drobnú výrobu 

Naša mladá dedinka sa roz-
prestiera v Považskej kotline  
v Trenčianskom kraji. Tu leží 
náš malý, no zároveň znečis-
tený „raj“.

Dennodenne, dá sa povedať 
„nevzdelaní ľudia“ z okolitých 
obcí, no i z našej dediny, ne-
berú ohľad na krásu prírody  
Strážovských vrchov, ktorá 
nás obklopuje. Okolo zastávok 
sú kilá odpadu, okolo ciest rôz-
ne obaly, plastové či sklenené 
fľaše a iný v prírode sa neroz-
kladajúci odpad. No všetko je 
to iba chyba ľudí. Ľudí, ktorí 
nedokážu pochopiť, ako je 
pre nás príroda a čisté životné 
prostredie dôležité.

Niekedy k čisteniu takých-
to miest prispejú i žiaci našej 
základnej školy, ale stále to ne-
stačí. A aj  žiaci sú často skôr 
príťažou ako osohom pre naše 
životné prostredie.

Pri škole sa kedysi rozprestie-
ral nádherný veľký park plný 
zelene. Dnes je už iba veľký 
a znečistený. Brezy a rôzne kry 
sú udupané, otrhané a opadnu-
té. V tomto parku sa nachádza 

aj najstarší strom v Košeci. Je 
to lipa, ktorá má už viac ako 
300 rokov.

John Ruskin raz povedal: 
„Kto nemiluje stromy, nech 
nehovorí, že miluje človeka“.

Je to pravda, pretože človek 
je neustále spätý s prírodou. 
Každodenný život, narodenie 
dieťaťa či obyčajný kvet, všet-
ko sú zázraky prírody. Preto 
by sme si aj my mali uvedo-
miť, čo všetko nám príroda 
poskytuje a mali by sme pre 
ochranu životného prostredia 
niečo robiť.

Sme radi, že sa v posledných 
rokoch objavujú rôzne aktivity 
k ochrane prírody a životného 
prostredia. Jednou z nich je aj 
zapojenie sa  do projektu Ľu-
dia pre stromy, o ktorom sme sa 
dozvedeli prostredníctvom in-
ternetu. Teší nás, že sa i naša 
obec do projektu zapája a pev-
ne veríme, že jeho realizovaním 
prispejeme k zlepšeniu nášho 
životného prostredia a k skráš-
leniu nášho domova.

Lenka Sedláčková
žiačka 8. A

Ľudia pre stromy
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Január 2007
Obecné zastupiteľstvo na 

svojom riadnom zasadnutí 
dňa 27.12.007, ktoré bolo 
verejné v kultúrnom dome: 

A/ Schválilo
1. Plnenie rozpočtu obce 

za rok 2006
2. Rozpočet obce na rok 

2007
3. Rozpočet ZŠ s MŠ na 

rok 2007
4. Komisiu na ochranu 

verejného záujmu pri výko-
ne funkcií verejných funkci-
onárov

5. Zriadenie inventarizač-
ných komisií na vykonanie 
inventúr majetku obce

6. Členov Rady školy: Mgr. 
Miroslavu Švehlovú a Ing. 
Zuzanu Jurčákovú

7. Plán práce Obecného 
zastupiteľstva na rok 2007

Prevádzkový poriadok 
pre pohrebiská na území 
obce Košeca

Február 2007
Obecné zastupiteľstvo na 

svojom riadnom zasadnutí 
dňa 22.2.2007, ktoré sa usku-
točnilo v zasadačke OcÚ:

A/ Schválilo
1.Zamietlo jednohlasne 

Návrh dohody  predlože-
ný právnou zástupkyňou 
JUDr. Harvánkovou zo dňa 
7.2.2007 o mimosúdnom 
urovnaní súdnych sporov.

2. Návrh Hlavných úloh 
na rok 2007.

3. Zrušenie FK Slovlak 
Košeca, s.r.o.

4. Zamietlo jednohlasne 
odpredaj rodinného domu 
č.s. 54 p. Dušanovi Hulí-

novi.
5. Zamietlo odpredaj po-

zemku p.č. KN 2/2 v k.ú. 
Košeca o výmere 28m2 p. 
Darine Hoštákovej.

6. Poskytnutie finančného 
príspevku vo výške 50.000,- 
Sk Evanjelickému a.v. farské-
mu úradu Košeca.

7. Sobášiacich: Mgr. Miro-
slavu Švehlovú a p. Magdalé-
nu Belkovú.

8. Nákup motorového vo-
zidla do 500.000,- Sk bez 
DPH nového alebo staršie-
ho od r.v. 2004.

Marec 2007
Obecné zastupiteľstvo na 

svojom riadnom zasadnutí 
dňa  22. marca 2007, ktoré 
sa uskutočnilo v OB Nozdro-
vice:

A/ Schválilo
Všeobecne záväzné na-

riadenie č. 1/2007 o pri-
deľovaní nájomných bytov 
v 12 b.j.

Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Košeca 
a majetkom štátu zvereným 
obci.

Všeobecne záväzné naria-
denie č. 2/2007 o podmien-
kach evidencie psov a zne-
čisťovania priestranstiev na 
území obce Košeca a časti 
obce Nozdrovice. 

Poskytnutie fiančného 
príspevku vo výške 1.000,- 
Sk pre nášho občana p. 
Antona

Fuska formou nákupu po-
travín

5. Zmluvu o vydaní mo-
nografie

Mgr. Miroslava Švehlová

ROZPOČET OBCE NA ROK 2007

Príjmová časť: Rozpočet v tis. Sk
Výnos dane FO pre obce  12 800
Daň z nehnuteľnosti – pozemky FO+PO       300
Daň z nehnuteľnosti – stavby FO+PO       800
Daň z bytov         10
Poplatky za psov         32
Za hracie automaty       200
Poplatky z reklamy           4
Za zber domového odpaadu       930
Popl.za užívanie verejného priestranstva         10
Dividendy         20
Popl. z prenajatých budov a bytov       200
Správne, matričné poplatky         55
Popl. za vodné         60
Za odpadové nádoby         10
Za realácie v MR         25
Za opatrovateľskú službu         46
Popl. za stavebné rozhodnutia         20
Cintorínske poplatky         10
Úroky bankových účtov         30
Z výťažkov z lotérií           5
Dotácia na ZŠ    7 903
Dotácia na matriku, SÚ, HN       340
S P O L U :  23 810

Kapitálový rozpočet:
Z predaja majetku:    1 630,- 

Výdavková časť:
                                        Bežný rozpočet      Kapitálový rozpočet:
                                      v tis. Sk  v tis. Sk
Verejná správa
Mzdy  5 140
Nákup osob. automobilu-akont.  130
Rekonštrukcia a modernizácia  450
Finančná a rozpočtová oblasť 113
Matrika     110
Požiarna ochrana       90
Verejnoprospešné práce      75
Miestne komunikácie  l  l33
Vývoz a likvidácia odpadu 1 990
Vodné hosdpodárstvo    185
Verejné osvetlenie    840 100
Bývanie a občianska vybavenosť      53 900
Telovýchova a šport    570
Kultúra + Knižnica    321
Miestny rozhlas      50   50
Pohrebníctvo, dom smútku
obradné siene    137
Základná škola    300
Starostlivosť o starých občanov    620
Starostlivosť o rodinu s deťmi      50
Starostlivosť o detí v HN     109
Výdavky obce bežné 11 886
Výdavky kapitálové 1 630
Základná škola   7 903
Materská škola + ŠJ + ŠD   4 021

Finančná komisia

Vyberáme z uznesení 
OZ a ich podstaty
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Fašiangy, Turice, Veľká noc príde....
Kto by nepoznal túto pesnič-

ku. Ospevuje obdobie medzi Via-
nocami a Veľkou nocou – naj-
starším kresťanským sviatkom. 
Fašiangové obdobie sa začína 
prvou nedeľou po Troch kráľoch 
a končí sa Popolcovou stredou – 
40 dní pred Veľkou nocou, ktorú  
voláme Škaredá streda.

Fašiangy sú časom zábav, 
veselia...

Po krátkej odmlke sa podarilo 
v našej obci  tradície fašiangov 
oživiť.

Predsedkyňa kultúrnej komi-
sie p. Magdaléna Belková zmo-
bilizovala všetko živé a zdravé, 
presvedčila a získala mladých 
ľudí a už sa aj tradičné fašian-
gové tance,  ktorými je Košeca 
známa,  nacvičovali.

Pochovávanie basy bolo síce  
už v sobotu, ale bolo to v pro-
spech celej veci. 

Taká veľká účasť občanov na 
zábave v Kultúrnom dome už 

dávno nebola.
Jedenásť tanečných párov za 

doprovodu dychovej hudby „Ko-
šečanka“ predviedlo ukážku tan-
cov. Poslednému tancu šugáru 
a konečnému pochovávaniu ba-
sy predchádzali: mazurka, ruč-
níčková, čapkaná, špacír polka, 
hrachová, sotíš, kuvaná, židov-
ský, krajc polka.

Úspech, veselá nálada, pek-
ne vyzdobený Kultúrny dom 
a hlavne zachovaná tradícia, to 
nás veľmi teší.

Aby sa tradícia zachovala  
aj u tej najmladšej generácie, 
pripravili výchovní pracovní-
ci  v materskej škole v piatok 
fašiangové popoludnie,na kto-
rom  deti tiež tančili fašiangové 
tance a pochovávali basu. Svo-
ju ukážku predviedli aj v utorok 
v základnej škole na školskom 
karnevale, ktorým sa skončili 
fašiangy v našej obci.

Máme z tohto úspechu  veľ-

kú radosť. Organizátorom patrí 
úprimné poďakovanie!

Poďakovanie patrí aj taneč-
ným párom, ktoré obetovali svoj 

voľný čas, a tak prispeli k zacho-
vaniu ľudovej tradície.

 Redakcia

Taká veľká účasť občanov na zábave v Kultúrnom dome už dávno nebola.
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MATRIKA HLÁSI:

V IV. štvrťroku 2006 sa narodili aj:
Dalira Staňová, Juraj Palček, Vladimír Jáňa a Michal Ga-

briel.

V I. štvrťroku 2007 oslávili:
25 rokov spoločného života – striebornú svadbu manželia: 

0

Životné jubileum:
70 rokov – Rozália Ševčíková, Margita Veselá, Gustav Rem-

šík a Ladislav Ďuriš.
75 rokov – Anna Zhybová, Terézia Janišová, Helena Panáč-

ková a Jozef Kozák.
80 rokov – Jozef Belko, Jozef Ďuriš a Emília Gajdošová.
85 rokov – Anna Masárová, Margita Chalupková, Pavol Pal-

ček, Ján Suchár a Ľudovít Didek.
90 rokov – Mária Burdejová.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Z našich radov odišli:
PaedDr. Roman Körmendy, Kamila Betuščinová, Vendelín 

Klobučník, Milan Čepák, Miroslav Blažka, Anna Braunová, 
Mária Račková rod. Štedráková, Mária Vodnáková,

František Pavúček, Ing. Hapala František, p. Struháriková 
Alžbeta, Pápy Pavol.

 Matrika

V posledných dňoch  sa vy-
skytli prípady, že sa po verej-
ných priestranstvách a miest-
nych komunikáciach voľne 
pohybujú psy, ktoré ohrozujú 
nielen bezpečnosť premávky, 
ale najmä bezpečnosť obyvate-
ľov a hlavne detí.

V nedávnej minulosti došlo 
v našej obci k ublíženiu na zdra-
ví spôsobeného psom. Z tohto 
dôvodu dôrazne žiadame ob-
čanov – majiteľov psov, aby vy-
konali opatrenia, ktorými by sa 
zamedzil ich voľný pohyb.

Obecný úrad pripravuje za-
vedenie podrobnej evidencie 
psov, podľa ktorej každý pes 
bude mať svoju známku s evi-
denčným číslom.

Je pripravené na schválenie 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach evidencie psov 
na území obce Košeca, podľa zá-
kona č. 282/2002 Z.z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov.

Po jeho schválení bude možné 
v našej obci pristúpiť k radikál-
nym opatreniam týkajúcich sa 
túlavých psov v prípade poru-
šenia podmienok uvedených vo 
VZN, ktoré bude vyvesené na 
pripomienkovanie vo vývesnej 
tabuli Obecného úradu.

 Redakcia

V dejinách veľkých ako aj 
malých štátov, národov, ale aj 
v živote jednotlivcov dochádza 
k udalostiam, ku ktorým sa vra-
cajú nielen pri príležitosti tzv. 
okrúhlych jubileí, ale neustále.

Sú to udalosti, ktoré hlboko 
zasiahli do ich existencie,  a pre-
to predstavujú súčasť historické-
ho povedomia celých národných 
kolektívov.

K takýmto udalostiam pat-
rí koniec II. svetovej vojny 
– v rámci Európy ako najväčšej 
udalosti.

Vojnový požiar II. svetovej 
vojny v Európe vyhasol 8. má-
ja 1945. Tohto roku si teda celý 
svet pripomína už 62. výročie 
skončenia veľkého utrpenia 
národov – koniec strašnej vojny 
– deň oslobodenia.

V ten deň prebleskujú v spo-
mienkach obrazy z mája 1945. 
Tých, ktorých spomienky boli 
autentické je už veľmi málo. 
Ubúda i tých, ktorí ich výklad 
udalostí počúvali, chápali a pa-
mätajú si ho.

Zdá sa však, že najmenej je 
tých, ktorí by prejavovali, alebo 
aspoň raz do roka prejavili živý 
záujem o také udalosti, ktoré sa 
udiali pred 62. rokmi a za ktoré 
sa platilo i ľudskými životmi.

Po celej našej vlasti ostali 
tanky, munícia a iné zbrane ako 
symboly a dôkazy obetí a ochra-
ny slobody. Za našu slobodu po-
ložilo svoje životy  státisíce voja-
kov. Len na Slovensku bolo fa-
šistami umučených a v bojoch 
padlo 80 000 vlastencov. 186 
masových hrobov a 202 vyplá-
lených dedín, ktoré po sebe za-
nechali fašisti na Slovensku, to 
je otrasné svedectvo  čiernych 
dni našej vlasti. Týmito faktami 
a ciframi presvedčíme všetkých 
o tom, čo sa nedá odškriepiť. 
Aké veľké boli obete pri  oslo-
bodzovaní našej vlasti od okami-
hu, keď sa  prvý vojak so samo-
palom na hrudi prešmykol cez 

zamínovanú Duklu 6.10.1944 na 
územie našej vlasti, aby z nej so 
svojimi bojovými druhmi vyhnal 
tie šedivé, hnedé a čierne unifor-
my so zakrvavenými orlami a or-
líčkami.

Vojna povedala ľudstvu veľmi 
zreteľne, že bola krutým kyno-
žením všetkého ľudského. Dala 
lekciu, aby nebolo viac vojen, 
aby sa rozvíjala ľudská práca, 
aby sa roztrhli mraky nenávisti 
a ľudskej zloby.

Vojna – to nie je len streľba 
a tisíce mŕtvych. Vojna je čosi 
viac. Stratené nádeje, vdovy 
a siroty, márne vyčkávanie bra-
tov, otcov a synov. Vojna – to sú 
vyplakané oči matiek, žien a de-
tí. Vojna je plačúca zem, zničené 
hodnoty vytvorené ľudskou prá-
cou a pokropené potom unave-
ného robotníka.

Preto 30. paríla 2007 v deň 
62. výročia oslobodenia našej 
obce zvdávame hold tým, ktorí 
prinášali slobodu i nové nádeje 
na lepší a pokojnejší život.

30. apríla 1945 tiež tak ako te-
raz prichádzala jar. Ale  „aká to 
bola jar! Dejiny nezabudnú na 
jej príchod s výbuchmi v ovoc-
ných záhradách. Do vône fialiek 
sa miešal pušný prach. Cez roz-
kvitnuté stromy bolo vidieť tváre 
neznámych vojakov“. Boli spote-
ní, unavení, ale šťastní.

Šťastní – lebo sa bližil koniec 
vojny. Čas odvtedy postúpil o 62 
rokov, a predsa sú ešte tmavé 
miesta, ktoré treba osvetliť. 
A my si kladieme otázku, prečo 
boli a ešte pretrvávajú vojny vo 
svete. Prečo sú dejiny ľudstva 
poznačené krvou a utrpením. 
Kladieme si otázku a vyslovuje-
me prianie, aby v duši človeka 
znel spev radosti a šťastia, aby 
nad celou zemeguľou vyzváňala 
modrá obloha len na slávu živo-
ta, aby ľudstvo nielen túžilo, ale 
aj žilo v šťastí a mieri.

 Redakcia

Túlavé psy Blíži sa 62. výročie 
oslobodenia obce Košeca!

Obecný úrad pripravuje zavede-
nie podrobnej evidencie psov.
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Myslím si, že keď budú o tom 
vedieť všetci, stane sa úžasná 
vec. Nebude spočívať breme-
no zodpovednosti na pleciach 
len zopár jednotlivcom, ktorí 
sa snažia pre dobrú vec niečo 
urobiť. Narastajúcim počtom 
tých, ktorí vstrebu do seba nové 
informácie o danom probléme, 
narastie priame úmerne počet 
ochotných pomôcť problém rie-
šiť. Pýtate sa, čo by mali všetci 
vedieť? Napríklad že:

Výroba l tony nového papie-
ra vyžaduje 2-3 násobok tohto 
množstva v podobe dreva.

Drevársky a papierenský 
priemysel je celosvetovo 5. naj-
väčším spotrebiteľom  energie 
a spotrebuje väčšie množstvo 
vody na výrobu l tony produktu 
ako akýkoľvek iný produkt.

Výroba papiera z recyklova-
ných vlákien znečisťuje ovzdu-
šie až o 74% menej a vodu o 35% 
menej v porovnaní s výrobou 
z dreva.

Podiel využitia recyklovaných 
vlákien pri výrobe papiera vzrás-
tol od počiatku 20. storočia až 
dodnes len nepatrne – z 20% 
na 38%.

Približne 93% dnešného pa-
piera pochádza z dreva – papie-
renský priemysel je zodpovedný 
asi za pätinu celosvetovej ťažby 
dreva.

Jeden list papiera môže ob-
sahovať drevené vlákna až zo 
stovky rôznych stromov, ktoré 
precestovali tisícky kilometrov, 
kým sa dostali k spotrebiteľovi.

Hoci papier bol vynájdený ako 
prostriedok na komunikáciu, 
dnes slúži aj úplne inému účelu 
– baleniu. Odpad z obalov dnes 
reprezentuje jeden z najväčších 
podielov tuhého odpadu v prie-
myselne rozvinutých krajinách.

Čo môžeme urobiť my:
Snažme sa obmedziť spotre-

bu papiera v akejkoľvek podobe 
– veľa vecí sa dá vybaviť  formou 
elektronickej pošty, bez zbytoč-
nej tlače na papier.

Odmietajme nevyžiadanú re-
klamu vo svojej poštovej schrán-
ke vo forme zbytočných letákov 
a reklamných materiálov. Podľa 
zákona č. 147/2001 o reklame sa 
„reklama nesmie šíriť adresne, 
ak adresát doručenie reklamy 
vpred odmieta“.

Nalepme si na schránku 
oznam „Nevhadzujte reklamy“ 
/Nálepku vydali Priatelia Zeme 
– SZP a zdarma ju dostanete 
v Ekoporadni Živica/. Overili 
sme si, že spoločnosti znižujú 
množstvá svojich reklamných 
letákov priamo úmerne s ich od-
mietaním zo strany verejnosti.

Každý list papiera má dve 
strany, používajme preto obe. 
Obojstranná tlač či používanie 
tzv. „šmirákov“ ušetrí nielen le-
sy, ale aj našu peňaženku ...

Obmedzujeme balenie pred-

metov do papiera –aj darček sa 
dá vložiť do viackrát použitej 
tašky, prípadne nezabaliť vô-
bec. Bude to len dôkazom vašej 
pozornosti nielen voči obdaro-
vanému, ale aj voči životnému 
prostrediu.

Kupujme a používajme iba 
recyklovaný papier a papieren-
ské výrobky z recyklovaných 
surovín. Ideálne  aj z domácich 
surovín a od domácich výrob-
cov. Motivujme k tomu, aj svo-
jich známych a kolegov v práci. 
V súčasnosti je vecou pozitívne-
ho imidžu tlačiť vlastné materiá-
ly na recyklovaný papier. 

Ak sme už vytvorili papiero-
vý odpad, uzmožnime mu ďalšie 
zhodnotenie a vhoďme ho do se-
parovaného zberu.

Nenakupujme papier ani 
drevené výrobky s neznámym 
miestom pôvodu. Môžu pochá-
dzať z tropických dažďových 
pralesov alebo iných hodnot-
ných ekosystémov ohrozených 
a miznúcich „vďaka“ drevospra-
cujúcemu priemyslu.

Ak nakupujeme výrobky 
z dreva, orientujme sa na pro-
dukty vyrobené z domácich 
zdrojov a za prijateľných pod-
mienok. FCS /Forest Stewar-
dship Councíl/ je medzinárodná 
nezisková organizácia, ktorá už 
pôsobí aj na Slovensku a podpo-
ruje enviromentálne vhodné, so-
ciálne prínosné a ekonomicky ži-
votaschopné obhospodarovanie 
lesov. Logo FCS umožňuje spot-
rebiteľom identifikovať produk-
ty vyrobené z dreva, ktoré po-
chádza z dobre a zodpovedne 
obhospodarovaných lesov.

Použité zdroje: 
www.rethinkpaper.org
www.fscslovakia.sk

Dúfam, že vás môj príspe-
vok zaujal a využijete možnosť 
odovzdať papierový odpad  do 
zberov, ktoré dvakrát do roka  
organizuje a uskutoč ňuje zá-
kladná škola.

Ladislav Brtáň
predseda komisie 

pre životné prostredie

Čo sa stane, keď budú vedieť 
o tom všetci?

Ilustračná snímka archív redakcie.
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Komunálne voľby, ktoré sa 
uskutočnili 02. 12. 2006 boli 
svojím spôsobom pre občanov 
našej obce výnimočnými.

Po prvýkrát bol volebný okrs-
ok v časti obce Nozdrovice. 
Samotné voľby sa uskutočnili 
v dovtedy málo využívanom 
„Dome osvety“ volebná komi-
sia, ktorej členmi boli pp. Ko-
ňuch Jozef – predseda komisie, 
p. Otrubová Jarmila, p. Kukuč-
ková Alena, p. Šimášková Marta, 
p. Suchár Miroslav a p. Eva Jan-
kechová – zapisovateľka môhla 
po voľbách konštatovať, že už 
samotná takmer 80% účasť voli-
čov bola dôkazom toho, s akou 
vážnosťou občania našej obce 
k voľbám pristupovali, ale aj 
účasť jedného z najstarších ob-
čanov obce, bývalého odbojára 
p. Dideka, ktorý kladne hodno-
til možnosť voliť v mieste svojho 
bydliska.

Už mená kandidátov – či 
už na miesto  starostu, alebo 
v Obecnom zastupiteľstve boli 

pre našich voličov výzvou. Obča-
nia, ktorí boli prítomní na pred-
volebných zhromaždeniach mali 
už zrejme svojich kandidátov, čo 
potvrdili svojou voľbou.

Občania časti obce Nozdrovi-
ce sú presvedčení, že novozvole-
ný starosta, ako i poslanci budú 
svoje predvolebné sľuby aj pl-
niť. Veď tak, ako Košeca aj jej 
časť Nozdrovice by už konečne 
mohli byť zviditeľnené v tom 
dobrom zmysle slova.

Aktivity, ktoré v súčasnosti 
prezentujú mladí ľudia časti 
obce Nozdrovice v priestoroch 
Domu osvety – p. Koštialik M. 
a spol. stolnotenisový oddiel, 
Mgr. Palčeková J. – cvičenie ae-
robiku a p. Letko M. – hudobná 
skupina, dávajú  Nozdrovice do 
pozornosti verejnosti.

Občania Nozdrovíc, skúsme 
spoločne nehľadať iba chyby 
v iných, ale pozrime sa aj sami 
na seba, a či nám nie je to, čo sa 
nás netýka ľahostajným.

 M. Suchár

Sviatok MDŽ – oficiálne patrí 
ženám už od r. 1910. Je výsled-
kom emancipačného hnutia za 
rovnoprávnosť žien s mužmi.

Konferencia žien v Koda-
ni, ako medzník v boji za rov-
noprávnosť, vyhlásila 8. marec 
za sviatok všetkých žien – slo-
bodných, vydatých, matiek, 
babičiek, tých, ktoré majú man-
želov, deti, ale aj tých, ktoré sú 
samé. Každej z nich v tento deň 

patrí niečo – aspoň niekoľko mi-
lých pekných slov, ktoré jej pri-
pomenú, že má sviatok.

Najlepšie to vie povedať bás-
nik svojimi veršami:

„Prijmite v tento slávnostný 
deň kyticu slov úprimnej vďaky, 
veď život v zdraví, láske a v práci 
meníte na zázraky“.

K vášmu sviatku srdečne bla-
hoželá 

starosta obce Košeca. 

Volebný okrsok aj 
v Nozdroviciach

8. marec – Medzinárodný deň žien
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Družstvo starších žiakov FK 
Košeca malo v úvode sezóny 
problém nahradiť odchod via-
cerých opôr. Bolo to náročné, 
pretože v klube neboli dlhodo-
bo registrovaní mladší žiaci, 
ktorí začali hrať až v tejto se-
zóne. Družstvo starších žiakov 
prezimuje v I. triede na peknom 
treťom mieste. V kádri sú Mar-
tin Letko, Patrik Gajdoš, Jakub 
Chalúpek (najlepší strelec so 14 
gólmi), Juraj Mihálik, Michal 
Mikulčík, Filip Štepanovič, Ja-
roslav Palček, Andrej Bagín, Ján 
Mikula, František Bohovič, Lu-
káš Filko, Andrej Nemec, Mar-
tin Bachár, Peter Fabian, Peter 
Šlesarík, Alexander Troška, Pe-
ter Ondejka, Pavol Ondrejka. 
Z kádra mladších žiakov zabu-
dovávajú kvarteto Lukáš Lasko-
vič, Lukáš Letko, Tomáš Rebro 

a Peter Mikula. Trénerom je Ja-
roslav Palček a vedúcim mužstva 
Vladimír Makás.

Výhodou je možnosť využíva-
nie telocvične vďaka riaditeľke 
Eve Jurenovej a starostovi Ra-
domírovi Brtáňovi. V zime hra-
li Košečania na turnaji v Ilave 
(3. miesto), v N. Dubnici (3. 
miesto) a v Košeci (1. miesto). 
Mladší žiaci vedení Daliborom 
Strečkom a Jánom Brtáňom, ku 
ktorým pribudol Jozef Mikuška, 
majú v širokom kádri 32 hráčov, 
kde nechýbali ani dievčatá. 
Z nich už dnes má registračky 
dvadsať hráčov, ktorí hrávajú 
I. triedu mladších žiakov. Za 
sebou majú účasť na medziná-
rodnom turnaji v Ilave a ich cie-
ľom je byť zdatnými nástupcami 
svojich starších vzorov.

Bohatá zásobáreň 
futbalových talentov
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