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INFORMÁCIA STAROSTU
O STAVE OBCE KOŠECA
A ČASTI NOZDROVICE
Vážení občania,
pre lepšiu informovanosť o stave vecí v obci a iných dôležitých informáciách z takzvanej prvej ruky aj na základe kladnej
odozvy od vás pokračujeme v tejto rubrike.
Budem sa tu snažiť pokiaľ možno v skratke uviesť všetko podstatné a aktuálne, čo by vás mohlo a malo zaujímať.
Ťažba štrkopieskov v našom katastri
Mnohí už vedia, že v katastri našej obce je plánovaná ťažba
štrkopieskov. Investor momentálne vybavuje všetky potrebné náležitosti, aby ťažba mohla začať. Dotknutým územím je lokalita za
riekou Váh v smere na obec Dulov a v smere na časti obce Pruské Savčina a Podvažie. Zámer oficiálne predložil investor koncom
roka 2008. Nakoľko sa ťažba štrkopieskov prakticky nedotkne
nášho zastavaného územia, stanovisko k zámeru investora z našej strany bolo v zásade pozitívne s malými pripomienkami. Práve
prebieha posudzovanie na úrovni Ministerstva životného prostredia SR.Ak sa ministerstvo vyjadrí k zámeru investora kladne, bude
nasledovať územné konanie a stavebné konanie. Pre našu obec
znamená budúca ťažba veľké plus v súvislosti s platením dane z
nehnuteľností, nakoľko je to zaujímavý príjem do obecného rozpočtu.
Ladecká cementáreň - rozšírenie dobývacieho priestoru
Začiatkom marca nám bola na obecný úrad doručená zásielka
so zámerom rozšírenia dobývacieho priestoru lomu Ladce-Butkov. Navrhovateľom je Považská cementáreň, a.s. Ladce. Každý občan sa mohol k tomuto dokumentu vyjadriť, bol k dispozícii na obecnom úrade. Verejnou vyhláškou sme to oznámili
na úradnej tabuli aj na našej oficiálnej webovej stránke. Stanovisko za našu obec odišlo na Ministerstvo životného prostredia
dňa 20. 3. 2009 v tomto znení:
Obec Košeca, ako obec dotknutá predloženým zámerom Považskej cementárne a.s. Ladce požaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie v plnom rozsahu.
Pre našu obec platí vzorec: viac vyťaženej suroviny = viac
potrebnej energie na jej spracovanie = viac spaľovaného odpadu v rotačnej peci = viac vypúšťaných emisií do ovzdušia. A
preto.
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1. Obec Košeca požaduje spracovanie štúdie na plánované
množstvo emisií v súvislosti s plánovaným zvýšením ročnej
výšky ťažby na 1350 kt. Najmä pri budúcom získavaní energie
v rotačnej peci spaľovaním odpadu.
2. Obec Košeca žiada o doplnenie štúdie vplyvov plánovaného
vyťaženia územia na celkové klimatické pomery v našej oblasti. Hlavne pokiaľ ide o ovplyvnenie smeru vetrov, alebo dokonca zmeny smeru vetrov.
3. Obec Košeca žiada o predloženie aktuálnejšej tabuľky emisií
vypúšťaných do ovzdušia, nakoľko na 31. strane zámeru je
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uvádzaná tabuľka z roku 2001, čo už dávno nie je smerodajné.
Podiely emisií v uplynulých 3 rokoch sa podľa nášho názoru výrazne zmenili vplyvom spaľovania odpadu v rotačnej
peci ladeckej cementárne.
4. Obec Košeca žiada doplnenie zámeru o štúdiu dopadu rozšírenia dobývacieho priestoru na zdravotný stav obyvateľstva
v horizonte krátkodobom aj dlhodobom a prognózu vývoja zdravotného stavu obyvateľstva po rozšírení dobývacieho priestoru, hlavne v súvislosti so zvýšenou potrebou spaľovania odpadu v rotačnej peci.

potrebné hľadať nové miesto. Po dlhom a náročnom hľadaní najvhodnejších priestorov na presťahovanie knižnice padol výber na
priestory v materskej škole. Bývalý vchod do bloku B sa stal ideálnym miestom pre umiestnenie všetkých knižných titulov. Ešte v
decembri 2008 sa za účasti pani Gračkovej z okresnej knižnice v
Považskej Bystrici nová knižnica slávnostne otvorila. Vedúcou je aj
naďalej pani Kozáková. Knižnica je otvorená v utorok aj vo štrvrtok
od 14.00 do 17.00 hodiny.
Webová stránka obce s najmodernejšími prvkami

Obec Košeca je proti realizácii zámeru v predloženej podobe
a v predloženom rozsahu. Žiadame do zámeru pre posudzovanie
doplniť nami uvedené body.
V prípade, že v budúcnosti bude povolené rozšírenie dobývacieho priestoru lomu Ladce - Butkov, požadujeme nezávislé a nepretržité monitorovanie kvality ovzdušia na území našej obce zriadené
na náklady navrhovateľa - t.j. Považskej cementárne, a.s. Ladce.
Základná škola sa mení na nepoznanie

Začiatok februára 2009 priniesol všetkým užívateľom internetu
nový dizajn oficiálnej webovej stránky obce www.koseca.sk. Snažíme sa o to, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, čo, kde a kedy sa stalo
alebo stane. Rovnako nás zaujímajú názory, pripomienky a námety ľudí, ktoré môžu sami občania prezentovať na fungujúcom fóre.
Traktor, vlečka, štiepkovač a motorová píla
sú veľkou pomocou
S možnosťou získania nenávratných finančných prostriedkov
z fondov EÚ sa našej obci otvorila šanca zrekonštruovať budovu
Základnej školy, ktorá bola postavená v roku 1963. Žiadosť o dotáciu na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sme podali začiatkom apríla 2008. V lete sme sa dozvedeli, že žiadosť
bola úspešná. Celkovo sa na modernizáciu použije 586.851,15 EUR
(17.679.477,65 Sk). Výmena strechy, okien, vchodových dverí, vytvorenie bezbariérového prístupu, rekonštrukcia podláh v triedach,
zakúpenie nových lavíc a stoličiek, interaktívnych tabúľ, nových
násteniek, zariadenie dvoch špecializovaných tried - počítačovej a
jazykovej. To všetko sú aktivity, ktoré za získané prostriedky zrealizujeme. Škoda, že havarijný stav telocvične, ktorá je kvôli statickým problémom už rok zavretá, nie je možné vyriešiť v rámci tejto
dotácie. Hľadáme riešenie tohto nepriaznivého stavu.
Obecná knižnica v nových priestoroch
V súvislosti s uzavretím telocvične sa nám naskytol ďalší problém.
Obecná knižnica sídlila priamo v priestoroch tejto budovy. Bolo
Ešte v roku 2007 sme podali žiadosť na environmentálny fond
s úmyslom získať finančné prostriedky na zariadenia, ktoré budú
uľahčovať život všetkým občanom. Dobrá vec sa podarila a v lete
minulého roku nám bola pridelená dotácia vo výške 73.026,62 EUR
(2.200.000,- Sk). Zaobstarali sme za to traktor, vlečku, štiepkovač
a motorovú pílu. Tieto zariadenia pomáhajú nielen pri spracovávaní biologického odpadu, ale ponúkli nám možnosť oslobodiť sa od
závislosti na iných organizáciách. Napríklad pri zimnej údržbe, keď
si sneh odhŕňame sami vlastným traktorom. Tiež pri zbere vyseparovaných zložiek, ktoré si pravidelne zberáme sami. Tým šetrí
obec nemalé finančné prostriedky.
Verejné osvetlenie a svietidlá s led technológiou
Obyvatelia Košece a miestnej časti Nozdrovice sa už tento rok
môžu tešiť na nové svietidlá, ktoré budú počas nocí osvetľovať
všetky miestne komunikácie. Svietidlá, ktoré sú momentálne naj-

Minulý rok sa konečne podarilo rozprúdiť záujem mladých ľudí
o hasičský šport. Hasiči majú v Košeci dlhú tradíciu a bola by škoda
nepokračovať v šľapajach starých otcov a otcov. Obec zabezpečila
dobrovoľnému hasičskému zboru všetko potrebné vybavenie na
tréning i na amatérske súťaže v hasičskom športe. Verím, že starší
naučia mladších všetko, čo sami vedia. Úpravy a rekonštrukčné
práce na budove hasičskej zbrojnice zvládli za pomoci obecného
úradu všetci členovia DHZ Košeca v rámci vlastných možností na
výbornú. V suteréne budovy vznikla posilňovňa, kde môžu hasiči
„naberať kondičku“ na tvrdý ale krásny koníček.
modernejším a najúspornejším riešením budú postupne v mesiacoch máj a jún nahrádzať staré výbojkové lampy. Celkovo vymeníme 207 ks svietidiel o výkone 25 W a 38 ks o výkone 50 W.
Získaný nenávratný finančný príspevok z Nórskeho finančného
mechanizmu je v sume 81.172,17 EUR (2.445.392,88 Sk). Spoluúčasť obce je 10 %.

Rozšírenie IBV zóny v smere na Ilavu

Separácia odpadu = menšie poplatky
za vývoz komunálneho odpadu
Od marca 2008 sme zaviedli v obci separáciu odpadu. Pravidelne zbierame plasty, papier a tetrapaky, kovové obaly a sklo. Za
obecným úradom je zriadený aj zberný dvor, ktorý je k dispozícii
každý pracovný deň a poslednú sobotu v mesiaci. Vrecia na 4 spomínané separované zložky si môžu občania zdarma vyzdvihnúť na
obecnom úrade, alebo si ich v čase zberu môžu vypýtať priamo u
šoféra traktora. Občania, ktorí sa zapojili v roku 2008 do separácie,
majú pre tento rok všeobecným záväzným nariadením stanovený
poplatok v polovičnej výške oproti tým, ktorým v roku 2008 separácia odpadu ešte nič nehovorila. Separovanie odpadu sa naozaj
oplatí.
Vandali a zlodeji budú pod drobnohľadom
Kamerový systém v obci sme sa rozhodli nainštalovať po tom,
ako sa zvýšil počet prípadov vandalizmu a krádeží. Bezpečnosť
občanov a ich majetku bude sledovať zatiaľ jedna priemyselná kamera. V budúcnosti možno pribudnú ďalšie.
Bývalá tehelňa sa môže stať podnikateľským inkubátorom

Som veľmi rád, že výstavba rodinných domov na našom území
ďalej pokračuje. Nielen že stavajú domy domáci mladí ľudia, ale
naša obec priťahuje čoraz viac aj ľudí z okolia, ktorí chcú vymeniť
bývanie v paneláku za bývanie na vidieku. Pravdu povediac, vôbec sa im nečudujem. Naša obec poskytuje okrem pár zvláštnych
vymožeností mesta takmer všetko potrebné k životu. A snažíme sa
o to, aby sa neustále služby pre obyvateľov rozširovali.
Pekným príkladom spomínaného rozširovania IBV je výstavba
v lokalite Rudé nad Zábrehom.
Pohodlnejšia skratka

V súvislosti s revitalizáciou starých hnedých priemyselných
parkov tzv. brownfieldov pripravujeme podanie žiadosti o získanie
nenávratného finančného príspevku na zbúranie starých nevyužiteľných budov v bývalej tehelni a vytvorenie novej kompletnej
infraštruktúry pre potenciálnych nájomcov vynovených priestorov.
Budeme sa snažiť sústrediť všetky potrebné služby pre obyvateľov
na jedno miesto. Napríklad stolárstvo, sklenárstvo, kováčstvo, a
rôzne iné subjekty tu nájdu priestory vytvorené priamo na mieru.
V prípade záujmu väčšieho investora bude vytvorené miesto pre
výrobný proces, skladové, obchodné i administratívne priestory.
Všetko záleží od spomínaného záujmu živnostníkov, podnikateľov,
podnikateľských subjektov a spoločností.
Dobrovoľný hasičský zbor s mladými nadšencami

Z už spomínanej lokality Rudé nad Zábrehom si občania skracovali cestu k materskej škole a potravinám v bývalej škôlke po
prudkom brehu. Vyšli sme v ústrety najmä starším občanom, pre
ktorých táto skratka nebola veľmi bezpečná a osadili sme nové
kovové schodíky. Veríme, že budú slúžiť všetkým dobre a hlavne
dlho.
Všetkým občanom prajem
príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!
váš starosta

19. FEBRUÁRA 2009

19. MARCA 2009

Uznesenie č. 6
OZ schvaľuje príspevok na vydanie CD
pre Rastislava Belka vo výške 165,- €.

Uznesenie č. 12
OZ schvaľuje VZN č. 1/2009. Platnosť
nadobudne VZN 15 dní po vyvesení a účinnosť od 1. 6. 2009.
Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje VZN č. 2/2009. Platnosť
a účinnosť nadobudne VZN 15 dní po vyvesení.

22. JANUÁRA 2009
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Schvaľuje odpredaj obecného majetku na parc. č. 428/2 objektu pestovateľskej
pálenice číslo súpisné 179 s príslušenstvom
a pozemku parc. č. 428/2 v k.ú. Košeca,
účastníkovi výberového konania, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži a ponúkol najvyššiu cenu 53.110, 27 € (1.600.000,- Sk),
zaevidovanou pod číslom 5 - p. Ladislavovi Ďuranovi bytom Košeca 259.
OZ splnomocňuje starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s víťazom
súťaže najneskôr k dátumu 31. 3. 2009.
Uznesenie č. 3
OZ neschvaľuje odpredaj pozemkov
parc. čísla KNC 274/11, 274/12, 274/13,
274/14 a 274/15 s budovami sklad, garáže a sociálno-prevádzková budova za sumu 2.500.000,- Sk záujemcovi - fa FURMET GROUP, s. r. o. Považská Bystrica.
V kúpnej zmluve bude zabezpečené
odstránenie starej budovy nachádzajúcej
sa na predmetných pozemkoch na náklady kupujúceho a odstránenie starej budovy
zasahujúcej do predmetných pozemkov na
náklady predávajúceho.

V minulom roku sme zrealizovali anketu
s výzvou „Pomenujme si svoje ulice“. Všetky odovzdané anketové lístky boli spracované a výsledky zosumarizované.
Boli ulice, kde je názov jednoznačný,
ale aj ulice, kde malo niekoľko návrhov
po jednom príp. dvoch hlasoch. V týchto
prípadoch rozhodovalo obecné zastupiteľstvo. Na svojom riadnom zasadnutí dňa
21. januára 2009 poslanci schválili:
Uznesenie č. 1/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné názvy ulíc:
- Hlavná ulica
- Školská ulica
- Zliechovská ulica
- Železničná ulica
- Nad brehom
- Rudnianska ulica
- Továrenská ulica
- Ulica športovcov
- Sadová ulica
- Pri tehelni
- Pod Hôrkou
- Prúdy
- Pekárenská ulica
- Bálentova ulica
- Dolný majer
- V slatinách
- Krúžok
- Úzka ulica
- Želiarska ulica

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné príspevky nasledovným organizáciám v
sumách:
1. Stolno-tenisový klub
a aerobik
500,00 €
2. Turisti
700,00 €
3. Futbalový klub
8.300,00 €
4. Únia žien
1.200,00 €
5. Záhradkári
240,00 €
6. Rybári
70,00 €
7. Klub dôchodcov
500,00 €
8. ZOZZP Ilava
100,00 €
9. Dobrovoľný hasičský zbor
1.700,00 €
Uznesenie č. 10
OZ schvaľuje vyhlásenie súťaže na nákup traktorového fekálneho prívesu o objeme 8 m3 vrátane potrebného príslušenstva
pre traktor ZETOR Proxima Plus 66 kWh.
Ponuky môžu záujemcovia posielať do termínu 23. marec 2009. Jediným parametrom výberu je ponúknutá cena.
Uznesenie č. 11
OZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične.

-

Bytovky
Horniacka ulica
Mojtinárska ulica
Za parkom
Na vyhni

Nové ulice - výhľadovo:
- Za Barborkou
Poslanci a hosť p. Palček vyžrebovali
z občanov, ktorí sa zapojili do ankety - Pomenujme si svoje ulice - výhercov upomienkových predmetov:
1. Karol Rebro, Továrenská 539
2. František Kolembus, Horniacka 816
3. Miloš Ďuriš, Hlavná 4
Výhercom blahoželáme a veríme, že
ich odovzdaná výhra potešila.
Názvy ulíc, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo, boli následne zaslané na odobrenie do Slovenskej akadémie vied, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave.
Oficiálne názvy ulíc typu Hlavná ulica,
Ulica Športovcov majú mať vo svojom názve aj slovo ulica, ktoré je súčasťou vlastného mena. Bez druhového označenia ulica
sa tieto názvy môžu používať v adresách
na poštových zásielkach a pod. V tomto
zmysle názvy doplnili.

Uznesenie č. 14
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového
konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti na Regeneráciu sídiel v rámci
opatrenia ROP 4. 1.
Uznesenie č. 15
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového
konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti na vytvorenie zberného dvora v
Košeci v rámci opatrenia ROP
Uznesenie č. 19
OZ schvaľuje text vyjadrenia obce Košeca na Ministerstvo životného prostredia
SR v súvislosti so zámerom ladeckej cementárne rozšíriť dobývací priestor lomu
Ladce - Butkov. Znenie listu je prílohou tejto zápisnice.

VZN o názvoch ulíc nadobudne účinnosť dňa 1. 6. 2009. Od tohto dátumu je
každý občan obce Košeca povinný vymeniť si občiansky preukaz. Je to daň, ktorá
nikoho z nás neteší, ale toto negatívum pri
zavedení názvov ulíc v našej obci je zanedbateľným v porovnaní s pozitívami. Zavedenie názvov ulíc je v našej obci potrebné.
Obecný úrad Košeca Vám bude pri
vybavovaní tejto náležitosti maximálne
nápomocný a pripravuje balík opatrení,
ktoré Vám výmenu občianskych preukazov uľahčia. O ich presnej podobe a
pravidlách budete informovaní formou
obecného rozhlasu, internetovej stránky obce ako i tlačovou formou do Vašich
schránok. Informovaní budete aj o ďalších povinnostiach pri zmene adresy.
Rovnako budú informované aj podnikateľské subjekty a firmy pôsobiace v našej
obci.
Myslime pozitívne a buďme ústretoví,
aby tieto povinnosti pri zavedení názvov
ulíc boli pre nás všetkých len maličkosťou
pri príjemnej zmene, pre ktorú musíme
všetci niečo urobiť.
Ďakujeme za pochopenie!
kolektív OcÚ, poslanci OZ,
starosta obce

Každý človek má schopnosť, a dokonca i potrebu milovať a byť
milovaný. To je bod, na ktorom sa snáď môžeme zhodnúť so všetkými ľuďmi, pokiaľ neprepadli celkom totálnej skepse a nedôvere.
Človek vie, že potrebuje, aby ho mal niekto rád a vie, že chce mať
rád druhého. Ak ide o skutočnú lásku, tak nechceme jej koniec, nechceme, aby naša láska k druhému človeku alebo láska druhého
človeka k nám zanikla. To odporuje jej samotnej podstate. Vzťah
lásky, ako taký, priamo volá po neobmedzenosti, nekonečnosti.
Existuje úplný opak, t. j. život bez lásky, úplne osamotenie.
Predstavte si, že by k vám vôbec nikto nemal žiadny vzťah. Neexistoval by nikto, kto by k vám mal aspoň nepatrnú náklonnosť.
A teraz si predstavte, že by i vo vás táto schopnosť lásky celkom
zomrela a neboli by ste schopní mať kohokoľvek radi a pre nič, a
pre nikoho by ste sa nedokázali nadchnúť. To by už nebol žiadny
život, to by bolo úplné osamotenie. Nie samota, v ktorej je niekto
zastrčený, avšak stále túžiaci po láske. To by bol totálny stav bez
lásky. To je to, čo by človek nikdy nechcel.
Teraz si predstavte, že by smrť bola vstupom do takejto izolá-

cie. To pochopí každý človek, že smrťou stráca kontakt so všetkými ľuďmi, s ktorými doposiaľ žil. Predstavte si okamih smrti, všetky
prejavy ľudskej lásky k vám prestávajú akosi dochádzať. Môžete
si to predstaviť ako uspávanie. Zaspávam a prestávam poznať,
že ma má niekto rád, i môj cit sa v tej chvíli stráca... My predsa
nemôžeme tvrdiť, že tým prestane fungovať telo, stratí i vedomie
môjho ja, nikto z nás tam nebol.
To by bola skutočná, absolútna smrť! Teda niečo, čo absolútne
protirečí láske, ktorá volá po raste, trvaní, neprerušení. A toto je
prerušenie všetkých ľudských väzieb a vzťahov.
O vzkriesení, o pretrvávajúcej láske nie je možné hovoriť s človekom, ktorý nie je na to pripravený, ktorý nepozná Písmo a s
Ním nestoluje. Ježiš po zmŕtvychvstaní sa zjavil dvom učeníkom,
ktorí odchádzali do Emauzy, vysvetľoval, čo sa naňho vzťahovalo z Písma a až potom zasadol s nimi k spoločnému stolovaniu
(k Eucharistii).
Požehnané Veľkonočné sviatky.
Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych!

Viete, že....
v rímskokatolíckom liturgickom kalendári sa uvádza Popolcová streda ako prvý deň pôstneho obdobia. Jej termín pripadá vždy na 40.deň
pred Veľkou nocou s tým, že do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele! V
praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou a
pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa termín Popolcovej stredy každý
rok mení. Pre mnohých kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa, či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokánim.
V katolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu.
Fašiangy vždy vrcholili v utorok pred Popolcovou stredou. V niektorých obciach sa uskutočňuje tradičné pochovávanie basy práve v spomínaný utorok, v našej obci sme však pochovali basu so všetkou cťou
v sobotu 21. februára. Kultúrna komisia usporiadala na túto počesť zábavu. Tanečné páry vytvorené našimi spoluobčanmi a dychová hudba
Ladčanka s pestrým repertoárom piesní s melódiami tradičných fašiangových tancov predviedli peknú ukážku pochovávania basy.
Sme radi a myslíme si, že táto pekná tradícia už v našej obci nezanikne. Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim. O ich úspechu
svedčí aj ich hosťovanie v Ladcoch, kde pochovávali basu v utorok pred
popolcovou stredou.

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Košeci by chcela touto formou poďakovať všetkým rodičom a OÚ v Košeci, v Košeckom Podhradí a
v Zliechove, ktorí podporili činnosť združenia rodičov svojou účasťou na vianočnom benefičnom koncerte a na rodičovskej zábave.
Z rodičovského príspevku a ziskov zo spomínaných akcií sme
v školskom roku 2008/09 zakúpili pre žiakov učebnice anglického
a nemeckého jazyka, učebnice informatiky, 13 kusov školských
atlasov a ďalších 15 kusov sme zabezpečili v spolupráci s OÚ Košeca. Pravidelne preplácame žiakom cestovné náhrady a odmeny za súťaže, platíme každú druhú faktúru za hygienický program
v škole, zabezpečili sme Mikuláške balíčky, ceny na karneval do
škôlky i do školy a pozornosti pre budúcich prváčikov, ktoré dostali
pri zápise do prvej triedy.

Momentálne sa budova školy modernizuje zvonku i z vnútra,
no nové učebné pomôcky stále chýbajú. Radi by sme do školy
obstarali novú interaktívnu tabuľu, treba zakúpiť počítače a stolíky
do novej počítačovej triedy v budove MŠ, pretože od budúceho
školského roku aj žiakom na prvom stupni pribudne hodina informatiky. Tiež je nutné vymeniť skrine a police v triedach, ktorých
schátralosť popri novým školským laviciam priam bije do očí. Tieto
potreby školy sú však finančne veľmi náročné, a preto chceme
poprosiť touto cestou všetkých rodičov a priateľov školy o poukázanie 2% z ich zaplatených daní na občianske združenie Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou IČO/ SID:
17319617/1025. V mene našich detí vám vopred ďakujeme.
hospodár RR

Ani v prvom štvrťroku nového roku 2009 ZO ÚŽS
v Košeci nezaháľala. Tak, ako každý rok vypracoval
výbor ZO ÚŽS v Košeci nový plán činnosti, podľa ktorého bude organizácia v roku 2009 pracovať.
A z našej činnosti?
- Vo februári pripravili ženy fašiangové posedenie,
kde si pripomenuli fašiangové tradície v našej
obci.
- Niektoré ženy sa zúčastnili na pochovávaní basy
v Košeci a v Ladcoch, aktívne sa zapojili do programu, tancovali tradičné fašiangové tance, a tak
prispeli k zachovaniu tradície v našej obci.
- 20. februára navštívili ženy materskú školu, kde
sa zúčastnili karnevalu spojeného s fašiangovým
programom.
- 8. marec - MDŽ - ZO ÚŽS v Košeci spríjemnila
všetkým ženám obce spoločnou oslavou. Po
úvodnej kytici slov úprimnej vďaky všetkým ženám

-

v podaní starostu obce Radomíra Brtáňa si prítomní pozreli divadelnú hru Ženský zákon. Predstavenie sa všetkým páčilo.
14. marca pripravili ženy členskú schôdzu spojenú
s výstavou ručných prác, ktorú spríjemili deti ZŠ s
MŠ kultúrnym programom.

Podľa plánu činnosti ZO
ÚŽS v Košeci sa majú ženy na
čo tešiť.
Želáme všetkým veľa úspechov v ich práci a tešíme sa na
ďalšie stretnutia.
ZO ÚŽS v Košeci

Túto vetu bolo počuť z úst predškolákov, ktorí sa v
dňoch 2. a 3. februára 2009 zúčastnili zápisu do 1. ročníka. Na zápise spievali, recitovali, počítali, kreslili. Pani
učiteľkám dokázali, že na vstup do školy sa poriadne pripravili.
Želáme im, aby sa
im v škole páčilo,
aby sa škola stala
ich druhým domovom a aby svojimi
úspechmi robili radosť rodičom a učiteľom.
My, učitelia, sa už
tiež tešíme na budúcich prváčikov. 2. Septembra 2009 ich do 1. ročníka ZŠ
s MŠ v Košeci nastúpi 19.
Mgr. Švehlová

Je to už 29 rokov, čo trvale
nebývam na Slovensku. V roku
1979 som sa vydala do bývalej
Juhoslávie. Bývam v meste Tuzla
v Bosne a Hercegovine - tej istej,
v ktorej bola pred 14 rokmi vojna.
Na Slovensko cestujem trikrát do
roka. Košeca je v mojom srdci, je
to moja rodná dedina a rada sa
tam vraciam. Tento rok som bola
doma na dovolenke v októbri spolu s manželom. On má Košecu
veľmi rád, pozná veľa Košečanov
a pochodil aj po našich horách...
Vždy, keď sme tu, ideme sa poprechádzať na Hôrku, na Háj a

Budova oproti obecnému úradu sa voľakedy využívala ako požiarna
zbrojnica, neskôr ako knižnica. Potom sa z nej stalo miesto pre stretnutia
klubu dôchodcov, únie žien, turistov, záhradkárov, ... atď. Interiér už však
potreboval obnovu, nakoľko nespĺňal požiadavky organizácií, ktoré ho využívali. Okná, dvere, podlahy a stropy potrebovali výmenu a rekonštrukciu.
Práce prebiehali od konca minulého roka a dňa 27. marca 2009 sme zasadačku slávnostne otvorili a odovzdali do užívania.
Po rekonštrukcii je pre občanov k dispozícii moderný a účelný priestor
na prenájom a uskutočňovanie rodinných osláv, či iných spoločenských
akcií. Pre organizácie priestor na pravidelné stretávanie alebo na realizáciu napríklad rôznych kurzov, ktoré pravidelne organizuje miestna organizácia Únie žien Slovenska.

okolo dediny. Keď sme boli blízko
ovocného sadu, bola som nadšená tým, ako sú tie staré jablone
zarodené. Asi o týždeň sme sa
zasa išli tadiaľ prejsť. Všetky jablká boli opadané, ležali na zemi,
jedno krajšie ako druhé. Nemohla
som pochopiť,ako je to možné...
A to v mojej Košeci! My sme
si z košeckých jabĺk doniesli aj do
Bosny. Pri každom zahryznutí sa
prenesiem mysľou do svojej dediny...
Helena Valievae

SYROVÉ OSIE HNIEZDA
Potrebujeme:
2 hrnčeky ľubovoľnej múky
1 kypriaci prášok do pečiva
1 KL soli
1 PL masla
1 PL Hery alebo iného margarínu
1 hrnček mlieka
1 hrnček strúhaného syra

Postup:
Zmiešame múku, soľ, kypriaci prášok. Pridáme rozpustené maslo, margarín a mlieko.
Všetko dobre vymiešame, vypracujeme cesto. Cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 1 cm,
posypeme ho strúhaným syrom a zrolujeme. Rolku nakrájame na kúsky a dáme na
plech. Pečieme cca 20 minút
pri teplote 160oC. Počas peče-

nia kontrolujeme. Po upečení,
kým sú ešte teplé ich potrieme
olejom.
Tip redakcie:
- syr použite podľa toho aký
máte radi, môže byť aj mix (tehla, údeny, niva...)
- do oleja na potretie môžete
pridať cesnak
- cesto je možné naplniť aj
plátkami šunky alebo slaninky
- prípadne môžete použiť grilovacie alebo iné korenie...
Fantázii sa medze nekladú.
Dobrú chuť!

I. trieda Mladší žiaci
Zápasy - Jarná þasĢ, roþník 2008/2009

Dňa 11. marca 2009 sa na celom Slovensku konalo testovanie žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka a literatúry a z
matematiky s názvom Testovanie 9. Tento
monitoring vedomostnej úrovne organizuje Ministerstvo školstva SR spolu s NÚCEM-om.
V našej škole sa do testovania zapojilo
všetkých 49 deviatakov. Bola to pre nich
prvá závažná skúška, v ktorej na vlastnej
koži pocítili účinky stresu, či časovej tiesne, no napriek tomu sa snažili dosiahnuť
čo najlepší výsledok. Aktívny prístup k
riešeniu prejavili žiaci nielen v deň testovania, ale aj počas spoločnej prípravy v
krúžkoch matematiky a slovenského jazyka, či individuálnej domácej prípravy.
Po organizačnej stránke testovanie v
škole prebehlo bez akýchkoľvek problémov. Výsledky testovania
budú známe koncom marca a budú jedným z kritérií prijatia žiakov na stredné
školy.
Mgr. Eva Vojteková

Dátum

Hodina

Zápas

19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
24.5.
30.5.
7.6.
14.6.
21.6.

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

Lednické Rovne C - Košeca
Lednické Rovne B - Košeca
Košeca - Ilava
Košeca - Nová Dubnica
Košeca - Ladce
Preþín - Košeca
Košeca - Lednické Rovne C
Lednické Rovne B - Košeca
Ilava - Košeca

DeĖ
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
sobota
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa

I. trieda Starší žiaci
Zápasy - Jarná þasĢ, roþník 2008/2009

Dátum

Hodina

Zápas

5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.

10:30
10:30
10:30
10:30
9:00
10:30
10:30
10:30
10:30
14:30
10:30
10:30

Košeca - Dolná Mariková
Košeca - Preþín
Košeca - Streženice
Borþice - Košeca
Košeca - Prejta
Podmanín - Košeca
Košeca - Lúky
Orlové - Košeca
Košeca - Horná Poruba
Udiþa - Košeca
Košeca - Bolešov
Papradno - Košeca

DeĖ
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa

5. liga Dorast Sever
Zápasy - Jarná þasĢ, roþník 2008/2009

Vyzývame pozostalých, ktorí zatiaľ
nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na
hrobové miesta kde sú uložené telesné
pozostatky ich blízkych, aby tak urobili do
30. apríla 2009.
Zmluvy je potrebné uzatvoriť aj na hrobové miesta, ktoré vznikli v priebehu posledných 10 rokov. V takom prípade nie je potrebné platiť nájomné – pozostalý s obcou
len uzatvorí nájomnú zmluvu.
Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na Obecnom úrade v Košeci, prvé poschodie, dvere č. 6.
Andrea Behanová

Obecný úrad oznamuje občanom, že i v
tomto roku je možné zapožičať si štiepkovač na spracovanie orezov z drevín. Zapožičanie stroja je bezplatné.
V prípade záujmu alebo otázok sa obráťte
na zamestnancov Obecného úradu v Košeci na tel. čislach 44 68 023 alebo 44 68
183.

Dátum

Hodina

Zápas

14.3.
22.3.
28.3.
5.4.
12.4.
19.4.
25.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.

12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

Dubodiel - Košeca
Košeca - Nová Dubnica
Plevník - Košeca
Košeca - Horné Ozorovce
Nitrianske Rudno - Košeca
Košeca - Streženice
Drietoma - Košeca
Horné Srnie - Košeca
Košeca - Chynorany
Nitrianske Pravno - Košeca
Košeca - Beluša
Kanianka - Košeca
Košeca - Ladce
Zemianské KostoĐany - Košeca
Košeca - Stará Turá

DeĖ
sobota
nedeĐa
sobota
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
sobota
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa

II. Trieda Muži
Zápasy - Jarná þasĢ, roþník 2008/2009

Dátum

Hodina

Zápas

5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.

15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Košeca - Vrchteplá
Bolešov - Košeca
Košeca - Nová Dubnica
Sverepec - Košeca
Košeca - ŠebešĢanová
Lysá - Košeca
Košeca - Orlové
Podvažie - Košeca
Košeca - Dolné Koþkovce
Jasenica - Košeca
Košeca - Prejta
TuchyĖa - Košeca

DeĖ
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa
nedeĐa

čiacej sa zimy a pred pôstom a Veľkou nocou
tiež organizovala rôzne zábavné podujatia. Karnevaly boli typické pre románsku oblasť južnej
stredomorskej Európy. Pre germánsku a západoslovanskú oblasť boli typické fašiangové slávnosti. S objavením Ameriky sa karneval spolu so
španielskymi a portugalskými osadníkmi dostal
na nový kontinent a v multietnickom prostredí,
ktoré sa vyprofilovalo z domorodých obyvateľov,
privezených otrokov a osadníkov, sa stal všeobecnou, často neviazanou zábavou. Zábavou,
ktorá je dobre známa širokej verejnosti.

Fašiangové obdobie je čas od Troch kráľov do Popolcovej
stredy. Napriek tomu, že medzi fašiangami v mestách a na
dedinách sú rozdiely, jedným zo spoločných znakov sú karnevalové masky. V našej MŠ si potrpíme nielen na pestré masky,
ale aj na folklórne tradície.
A preto s našimi deťmi každoročne pripravujeme pestrý
program so starými tancami, ako sú Ručníčkový, Špacír polka, Kuvaná, Židovský, Šugar - zbojnícky tanec a pod. Vrcholom pestrého programu starodávnych zvykov býva tradičné
pochovávanie basy.
Aj tento rok sme my, pani učiteľky z MŠ v Košeci v spolupráci s kuchárkami, s rodičmi detí, ale i s deťmi samotnými,
takýto karneval pripravili. Sálu sme krásne vyzdobili, pani kuchárky vysmažili množstvo šišiek, ktorých vôňa sa niesla široko - ďaleko a všetkých na karneval lákala... A tak sa v piatok
20. februára o 15,00 hodine v jedálni našej materskej školy
otvorili dvere a balónikmi vyzdobená sála sa v okamihu zaplnila množstvom karnevalových masiek. Po privítaní všetkých
prítomných prišla promenáda masiek - zvieratiek, princezien,
motýľov i pirátov. Tú potom vystriedal program, pripravený
deťmi. Radosť a nadšenie detí vyčarili nejeden úsmev na tvárach rodičov i starých rodičov. Deti si pochutnávali na sladkých odmenách. Rodičia sa občerstvovali šiškami a teplým
čajom a pýšili sa svojimi ratolesťami.
Karneval sa skončil detskou diskotékou.
Za vydarenú akciu ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave
a organizácii podujatia podieľali, sponzorom a hlavne deťom.
Všetci dúfame, že sa o rok zídeme na detskom karnevale v
takom hojnom počte ako tento rok.
--------------------------------------------------------Pôvod karnevalov siaha do obdobia na sklonku Rímskej
ríše. Kresťanská cirkev využila pohanskú tradíciu osláv kon-

Všetci dobre vieme, že ľudí spájajú priateľstvá, spoločne strávené chvíle, ale aj spomínaná zábava. Aj karneval 2009 v ZŠ v Košeci potvrdil, že deťom stačí ku šťastiu tak málo... 24.
februára 2009 sa chladné popoludnie premenilo
na hrejivé, jasavé a čarokrásne... Žiaci základnej školy v pestrofarebných maskách, rodičia,
súrodenci, starí rodičia a iní príbuzní prežili popoludnie na školskom karnevale. Konal sa v
priestoroch Domu kultúry v Košeci, ktoré boli vyzdobené girlandami, reťazami, balónikmi či výtvarnými prácami a ozdôbkami, ktoré vytvorili žiaci základnej
školy. Samotný karneval sa síce začal o 15.00 hodine, avšak
čulý ruch v priestoroch DK začal už hodinu pred jeho oficiálnym otvorením.
To rodičia či iní rodinní príslušníci pomáhali svojim ratolestiam premeniť sa na rozprávkové postavičky alebo iné zaujímavé masky. Začiatok karnevalu uviedli dievčatá 8. ročníka
Natália Belková a Patrícia Kurnocíková, ktoré moderovali celý
priebeh karnevalu.
O hudbu bolo postarané vďaka šikovnému DJ-ovi Marekovi Gabrišovi, tiež žiakovi 8. ročníka. Po úvodnom slove dostali
masky čísla a začala sa ich veľkolepá promenáda. Mohli ste
sa tu osobne stretnúť a zoznámiť s faraónom, Yetim, rôznymi
strigami, kňažnými, černokňažníkmi, princeznami, vílou, rytiermi, hroznom, drakom, šarkanom, Spidermanom, slniečkom,
hladkou múkou, rodinkou Šmolkov,...
Všetky masky sa prechádzali do kruhu a neskôr si dobre
zatancovali pri výdatnej a dobre namixovanej hudbe. Všetkým však bolo jasné, že najočakávanejšie bolo vyhodnotenie
masiek. Všetky masky boli krásne, zaujímavé a porote, ktorá
pozostávala z troch pani učiteliek a žiačok 8. ročníka, nebolo
ľahké vybrať tie naj..naj... Nakoniec bola za najlepšiu a najoriginálnejšiu masku karnevalu v roku 2009 vyhlásená maska s
názvom „Hladká múka“.
Prvých 24 masiek bolo ocenených zaujímavými cenami a
všetky zúčastnené masky boli po odovzdaní súťažného čísla odmenené sladkým občerstvením. Po vyhodnotení masiek nasledovala síce krátka, no o to viac neviazaná zábava.
Všetky deti si dobre zatancovali, zabavili sa a po prezlečení sa
z karnevalových kostýmov sa spolu so svojimi rodičmi, súrodencami či kamarátmi postupne rozišli do svojich domovov.
www
Aj tohtoročný karneval zanechal vo všetkých prítomných
deťoch i dospelých príjemný pocit a nezabudnuteľné spomienky. Už teraz sa tešme na karneval 2010!
Mgr. Gregorová

