
 

Nájdete na str. 15.

Prečítajte si na strane 2.

Čítajte na strane 9.



  Vážení občania, pre 
lepšiu informovanosť o 
stave vecí v obci a iných 
dôležitých informáciách
z takzvanej prvej ruky 
vraciame sa i v tomto 
roku k tejto rubrike. Dnes 
vás chcem informovať a 
vysvetliť informácie hlav-

ne ohľadom cintorína a ťažby štrku z po-
hľadu obce...

Ako je to v skutočnosti
s obecným cintorínom? 
 V uplynulých týždňoch sa mi na tému 
cintorína dostalo do uší mnoho lží a polo-
právd. Pomyslenou „čerešničkou na torte“ 
je to, že chcem vraj cintorín aj dom smút-
ku odpredať. Chcem vyviesť z omylu všet-
kých, ktorí týmto zavádzajúcim informá-
ciám uverili.
 
 

 Zákon o pohrebníctve, ktorý platí od ro-
ku 2005 bude tento rok zmenený a zmeny 
sa celkom určite premietnu aj do fungova-
nia a prevádzkovania pohrebiska - cintorí-
na. Jednou zo zamýšľaných zmien by ma-
lo byť aj prísne stanovenie, kto môže jed-
notlivé úkony pri pohreboch, pred nimi 
a po nich vykonávať. Na základe týchto 
očakávaných udalostí nám bol predložený 
návrh zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska 
od doterajšieho partnera, ktorý vykonával 
výkopy hrobových miest. Tento si v súlade 
s pripravovaným zákonom vybavil všetky 
potrebné náležitosti, aby mohol tieto služ-
by poskytovať. 
 Obecný úrad pod mojím vedením chcel 
od roku 2007 dobehnúť zameškané povin-
nosti obce v súvislosti s prenajímaním hro-
bových miest, ktoré nám ukladá už spo-
mínaný zákon z roku 2005. Toto sa nám 
podarilo a pasportizácia cintorína bola vy-
konaná! Vyšli sme tiež v ústrety všetkým, 
ktorí hľadali alternatívu pri výkopoch hro-
bov a hrobiek - našli sme dodávateľa, kto-
rý tieto služby poskytuje pozostalým už ¾ 
roka. Chceme aj v budúcnosti zabezpečo-
vať potrebné a kvalitné služby pre všetkých 
občanov, ktorí o ne prejavia záujem. 
 Preto som navrhol v súvislosti s hľada-
ním poskytovateľa komplexných služieb 
pre pozostalých vypísať verejnú súťaž na 
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude 
spĺňať požadované náležitosti v súlade s 
novým zákonom o pohrebníctve. To však v 

žiadnom prípade neznamená, že niekomu 
odpredáme dom smútku, alebo pozemky 
na cintoríne! O pár mesiacov uvidíme, čo 
nový zákon prinesie a budeme promptne 
reagovať na požiadavky z neho vyplývajú-
ce. O všetkom budete informovaní včas!

Nová zóna pre výstavbu
rodinných domov - Rudé 
 V posledných mesiacoch ste si mohli 
všimnúť, že popri Zliechovskej ulici bol čulý 
ruch na novej lokalite určenej pre výstav-
bu rodinných domov. Investori realizovali 
položenie inžinierskych sietí - plynovod, 
elektrické rozvody a vodovod. Onedlho bu-
dú vydané prvé stavebné povolenia na vý-
stavbu rodinných domov. Pribudne tu tak-
mer 30 rodinných domov, v ktorých sa ča-
som zabýva takmer 100 nových obyvateľov 
našej obce. Je to pozitívny signál pre roz-
voj Košece a môže to znamenať zaujíma-
vý posun v demografických údajoch obce 
smerom k hranici 3000.

Štrkopiesky - kto chce naozaj
pre všetkých občanov Košece
niečo vybojovať?
 Zvykol som si na to, že pre niektorých 
ľudí nie som akceptovateľný starosta. Keď 
však niekto o mojej osobe účelovo šíri ne-
pravdivé informácie, veľmi sa ma to dotý-
ka. Toto je jedna z možností ako sa brániť 
a tak ju využívam.
 Týka sa to ťažby štrkov a pieskov za 
Váhom v oblasti Veľké Komárno na hrani-
ci s obcou Dulov. Investori už v roku 2007 
podpísali nájomnú zmluvu s predsedom ur-
bárskeho spoločenstva - p. Čepelom. Ide o 
prenájom pozemkov o rozlohe niekoľkých 
hektárov, ktoré vlastní niekoľko stoviek 
spoluvlastníkov. Aj keď predseda urbárske-
ho spoločenstva má určité právomoci, ne-
predpokladám, že by mal sám rozhodovať 
o tak významnom kroku, akým je bezpo-
chyby podpis nájomnej zmluvy k predmet-
ným pozemkom na viac ako 20 rokov. Pre 
mňa nepochopiteľným krokom je aj súhlas 
predsedu potvrdený podpisom na zmluve, 
že urbár bude platiť daň z pozemkov počas 
celého trvania nájmu! Nevýhodný bod totiž 
nebol konzultovaný s nikým, kto o výške 
dane rozhoduje! Nikto si nezisťoval, aká 
môže byť maximálna výška dane k týmto 
pozemkom, nikto v roku 2007 a ani v roku 
2008 nebol schopný prísť za starostom a 

poslancami a spýtať sa, či je v pláne dane 
na toto nevyhradené ložisko zvyšovať. 
A to je teraz problém, pretože starosta je 
opisovaný ako ten, ktorý robí všetko proti 
urbárskemu spoločenstvu a ten, ktorý je 
príčinou toho, že bude urbár platiť vysoké 
dane. Pritom to tak vôbec nie je. Daňovník 
- t.j. ten, komu bola platobným výmerom 
daň za predmetné pozemky vyrubená, je 
pre obec subjekt Štrkopiesky Hrubá Borša. 
Urbárske spoločenstvo v zastúpení pánom 
predsedom si však nesplnilo ani povinnosť 
ohlásenia zmeny kultúry pozemkov, ktoré
boli z ornej pôdy prepísané na ostatné plo-
chy. Tiež si nesplnilo povinnosť nahlásiť
správcovi dane - obci - zmenu na liste vlast-
níctva - prenajatie pozemkov Štrkopieskom 
Hrubá Borša. Všetko sa robilo a stále robí 
tak akosi potajme, len aby nikto o ničom 
nevedel, veď čo to má koho zaujímať, že 
oficiálne urbár pozemky už tretí rok prena-
jíma a vlastníci ešte z prenájmu nevideli 
ani euro. Hlavné je, že za prenajaté po-
zemky sa urbárske spoločenstvo zmluvne 
zaviazalo platiť dane! Ja nevlastním žiadne 
urbárske pozemky, preto nemám možnosť 
situáciu ovplyvňovať z pozície člena spo-
ločenstva. Keby som však vlastníkom bol, 
určite by som sa len tak nedíval, ako moje 
podiely niekto len tak prenajíma, kedy sa 
mu zachce a za podmienok, ktoré nemám 
možnosť ovplyvniť.
 Všetko sa však dá hodiť na starostu. 
Kvôli nemu si to investor možno rozmyslí a 
urbár nebude mať z ťažby nič. Kvôli nemu 
nebude mať urbárske spoločenstvo na nič 
peniaze, lebo ich bude musieť zaplatiť na 
daniach obci. On odháňa investorov, ktorí 
nám tu chcú vybagrovať velikánsku jamu, 
zobrať bohatstvo a ešte aj dobre zarobiť. 
Nejaké drobné sa možno ujdú aj všetkým 
členom urbárskeho spoločenstva - koľko to 
však bude a kedy??? Viete to niekto?
 Je to však úplne inak. O výške daní v 
obci rozhodujú poslanci obecného zastupi-
teľstva schválením Všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré je možné pripomienko-
vať. Nikto však výšku daní nepripomienko-
val pre rok 2009 a ani pre rok 2010!
 Investor má hlavný problém nie s plate-
ním daní na území našej obce, ale s  odpo-
rom obyvateľov Pruského, Dulova a Ilavy, 
ktorí si neželajú takú intenzívnu ťažbu, ako 
sa plánuje.
 Investor už na prípravné práce tohto 
projektu minul podstatne viac peňazí, ako 
má zaplatiť obci daní. Nehovorím o tom, 
koľko zarobí, keď sa ťažba začne.
 Investor raz a navždy plánuje zmeniť 
výzor nášho katastrálneho územia za Vá-
hom. Primeraná satisfakcia obci je viac ako 
potrebná a je na mieste. Ide o zásah do 
prírody, ktorý je nezvratný.
 A to najpodstatnejšie na záver. Výnosy 
z prenájmu sú fajn pre pár stoviek spolu-
vlastníkov urbárskeho spoločenstva. Nikto
im na ne nesiaha. Dane sa však ujdú všet-
kým 2500 obyvateľom našej obce. Z nich 
sa môžu zabezpečiť napr. výstavby det-



ských ihrísk, oprava telocvične, opravy 
ciest a chodníkov a ďalšie potrebné aktivi-
ty. Je zlé, keď starosta spolu s poslancami 
myslia na všetkých?

Časový harmonogram investície odka-
nalizovania územia Ladce-Košeca-Ilava-
-Dubnica nad Váhom a rozšírenie  vodo-
vodu v Košeci
 Na poslednom oficiálnom stretnutí s ria-
diteľom Považskej vodárenskej spoločnos-

ti a.s. som si vyžiadal zaslanie aktuálnych 
informácií o plánovanom projekte, ktorý sa 
bezprostredne dotýka našej obce. Tento sa 
dostáva do ďalšej fázy, ktorá sa však na-
tiahne o zhruba pol roka oproti pôvodným 
plánom, takže stavebnú činnosť v Košeci 
uvidíme najskôr v marci 2011 a ukončená 
by mala byť v decembri 2013. Všetci netr-
pezlivo čakáme na túto veľkú a podstatnú 
investíciu v obci. Zdá sa, že je na dosah.

Ďakujem za čas, ktorý ste venovali týmto 
riadkom. Verím, že aj takýmto spôsobom 
aspoň čiastočne zabránim šíreniu neprav-
divých rečí a možno niekto dokonca na 
niektoré veci zmení vďaka tomu názor. Ak 
vás trápi niečo iné, alebo máte i k daným 
témam otázky, nech sa páči, pýtajte sa!

Po krásnej no i dlhej a únavnej zime vám 
všetkým prajem peknú a slnečnú jar!

Radomír Brtáň, starosta obce

15. decembra 2009

Uznesenie č. 61/2009
 A) OZ berie na vedomie Integrovanú stratégiu rozvoja úze-
  mia Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov.
 B) schvaľuje spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja
  územia Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov vo výške
  0,33 EUR na obyvateľa, t.j. 819,72 €.

Uznesenie č. 62/2009
 OZ schvaľuje VZN č. 5/2009 o miestnych daniach na území
 obce Košeca.

Uznesenie č. 63/2009
 OZ schvaľuje VZN č. 6/2009 o ochrane ovzdušia pred znečis-
 ťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ma-
 lými zdrojmi znečisťovania.

Uznesenie č. 64/2009
 OZ schvaľuje VZN č. 7/2009 o miestnom poplatku a o naklada-
 ní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
 území obce.

Uznesenie č. 65/2009
 OZ schvaľuje VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádz-
 ku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťaťa mater-
 skej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ko-
 šeca.

Uznesenie č. 66/2009
 OZ schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.

Uznesenie č. 67/2009
 OZ schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2010.

Uznesenie č. 68/2009
 V zmysle uznesenie č. 52/2009 a na základe priaznivého vý-
 voja obecného rozpočtu ruší OZ uznesenia č. 45/2009 a
 52/2009 a dáva do pôvodnej platnosti uznesenia č. 116/2007
 a 182/2008 s tým, že zadržané finančné prostriedky budú vy-
 platené v januárovom výplatnom termíne za mesiac december
 2009.

Uznesenie č. 70/2009
 OZ schvaľuje:
 a) rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
 b) rozpočet ZUŠ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
 c) rozpočet ŠJ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
 d) rozpočet ŠK na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012.

Uznesenie č. 71/2009
 OZ schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2010 a výhľa-
 dy na roky 2011, 2012.

Uznesenie č. 72/2009
 OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií.

Uznesenie č. 73
 OZ schvaľuje Zmluvu o poskytnutí účelovo poskytnutých fi-
 nančných prostriedkov medzi obcou Košeca a Strediskom
 evanjelickej diakonie

21. január 2010

Uznesenie č. 1/2010
 OZ schvaľuje prípravu návrhu pre novú územno-plánovaciu
 dokumentáciu obce Košeca.

Uznesenie č. 2/2010
 OZ schvaľuje doplnenie vývozu komunálneho odpadu v období
 pred Vianocami - dňa 22. 12. 2010.

Uznesenie č. 3/2010
 OZ schvaľuje predložený návrh hlavných úloh na rok 2010.

Uznesenie č. 4/2010
 OZ schvaľuje použite finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 vo výške 612,60 € na zaplatenie časti výdavkov na novoročný
 ohňostroj.

Uznesenie č. 5/2010
 OZ schvaľuje príspevky organizáciám v nasledovných výškach:
  o Stolný tenis a aerobik   500 €
  o Turisti        700 €
  o Futbalový klub       8.300 € 
  o Únia žien         1.200 € 
  o Záhradkári      240 €
  o Rybári        100 €
  o Klub dôchodcov     500 €
  o ZOZZP Ilava       100 €
  o Dobrovoľný hasičský zbor    1.500 €

Uznesenie č. 6/2010
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  - predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP pred-
   kladateľa Obce Košeca na realizáciu  projektových zá-
   merov LSKxP, ktorý je realizovaný pre Obec Košeca a
   ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociál-
   neho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja a s
   územným plánom obce.
  - zabezpečenie realizácie projektov/Žiadosti o NFP spra-
   covaných zo schválenej žiadosti o poskytnutie podpory
   LSKxP,
  - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinan-
   covania z celkových oprávnených výdavkov na jednotli-
   vé projekty.

Uznesenie č. 7/2010
 OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre speváčky pri ZPOZ vo
 výške 160,- EUR (8 členiek, á 20,- € na osobu).

18. februára 2010

Uznesenie č. 9/2010
 OZ schvaľuje:
  a) príspevok Základnej organizácii slovenského zväzu
   zdravotne postihnutých Horná Poruba na II. ročník hier
   zdravotne a ťažko postihnutých detí a dospelých vo
   výške 70,- € 
  b) rade školy na základe žiadosti 300,- €.

Uznesenie č. 10/2010
 OZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní audítorských služieb číslo
 1809 s Ing. Máriou Duvačovou.



 Správa katastra Ilava, ako príslušný orgán v zmysle 
§ 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. NR SR č. 180/1995 
Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) začal v zmysle § 5 zákona dňom vyvesenia 
oznámenia - 17. februára 2010 konanie o obnove evi-
dencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v 
katastrálnom území Košeca.
 1. Vyzýva nájomcov pozemkov a ďalšie oprávne-
  né osoby, aby doplnili a poskytli údaje o pozem-
  koch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim,
  ktoré sú im známe z doterajšieho vysporiadania
  právnych vzťahoch k týmto pozemkom. 
   Údaje budú poskytovať na obecnom úrade
  v Košeci v pracovných dňoch od 8.00 hod. a do
  14.00 hod., ktorý tieto postúpi komisii na obnovu
  evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
  (ďalej len „komisia“) zriadenej pre obec Košeca
  v lehote určenej.
 2. Určuje vlastníkom a ďalším účastníkom konania
  na predkladanie listín o právnych vzťahoch k po-
  zemkom, ktoré nepredložia osoby uvedené v bo-
  de 1. lehotu do 30.11.2010 a to v pracovných
  dňoch od 8.00 hod. a do 14.00 hod. Listiny budú
  predkladať rovnako osoby v bode 1.
 3. Poučuje účastníkov konania o možnosti podať
  návrh na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí
  vlastníctva k pozemkom vydržaním podľa § 11
  ods.1 zákona, a to aj dedičom oprávneného dr-
  žiteľa. Návrh možno podať len na účely tohto
  konania a najneskôr s podaním námietok proti
  výpisu z návrhu registra obnovenej evidencie
  pozemkov. 

 Stretnutie zástupcov spracovateľa ROEPu a zá-
stupcov Katastrálneho úradu v Ilave s občanmi obce
Košeca sa uskutoční dňa 16. 4. 2010 o 17.00 v Kul-
túrnom dome v Košeci. 

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje kontrolnú a iniciatívnu
komisiu v zložení:

 Brtáň Radomír - starosta
 Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu
 Ing. Gábel Jaroslav - hlavný kontrolór
 Brtáň Ladislav - predseda komisie pre ŽP
 a Palček Jaroslav - správca ŠA

V mesiaci apríl sa odporúča vykonať na úseku:

A/ Verejná zeleň
 • Park, cintorín, iné zelené plochy - vyhrabanie, pohnojenie,
  prestrihanie a ošetrenie drevín, okopanie kríkov...
  Práce vykonajú: členovia KZ, členky ÚŽ, žiaci ZŠ.
  Zodpovední: Ing. Gábel Jaroslav, p. Hudák Ladislav, p. Vetríko-
  vá Ľudmila, Ing. Jurenová Eva a Mgr. Švehlová Miroslava
 • Ohradenie verejných kompostovísk
  Zodpovedný: p. Ladislav Brtáň

B/Športový areál
 • Úprava trávnatej plochy, svahov, ošetrenie drevín a celkovú
  údržbu budov a objektov zabezpečí  podľa pracovnej nápl-
  ne správca ŠA.
  Práce vykonajú: správca ŠA p. Palček Jaroslav a športovci 
  Zodpovedný: správca ŠA

C/Komunikácie a chodníky
 • Zabezpečiť zametanie chodníkov a MK, odstránenie náno-
  sov na krajniciach MK.
 • V prípade priaznivého počasia vykonať opravy miestnych
  komunikácií a opravu MK pri ZŠ a v časti IBV - Rudé.
  Zodpovední: starosta a zástupkyňa starostu

D/ Budovy v správe obce
 • Zabezpečiť vyčistenie a údržbu Domu kultúry, Domu smút-
  ku, Malej zasadačky Obecného úradu, Požiarnej zbrojnice.
  Zodpovední: p. Hudák, p. Vetríková, p. Bugala Pavol ml.
 • Úprava okolia Osvetovej besedy v Nozdroviciach, vyčiste-
  nie a umytie okien.
  Zodpovedná: p. Otrubová Jarmila

E/Vodné toky
 • Zabezpečiť vyčistenie Košeckého potoka členmi rybárske-
  ho združenia.
  Zodpovedný: p. Opát Anton
 • Turisti zabezpečia vyčistenie horských studničiek. 
  Zodpovedný: p. Surový Jozef

F/Zabezpečiť:
 • Údržbu areálu ZŠ a MŠ.
  Zodpovedné: Ing. Jurenová Eva, Sláviková Jana

Vypracovala Mgr. Švehlová Miroslava- zástupkyňa starostu

 Pondelok 15. 2. 2010 nebol obyčajným 
pracovným dňom ani začiatkom všedného 
školského týždňa. Pre nás, 25 žiakov 7. 
ročníka,  žiakov 8. B a 3 pani učiteľky sa 
začal 5-dňový lyžiarsky výchovno-vzdelá-
vací kurz. V tento deň sme si trochu priv-
stali, naložili sme svoju povinnú výbavu a 
o 6:45 sme plní očakávania a zvedavosti 
vyrazili na Donovaly. Tu nás privítal príjem-
ný personál horského hotela Donovaly na 
čele s ochotným vedúcim p. Bártom. Uby-
tovali nás v 2, 3 a 4-posteľových izbách 
s vlastnou kúpelňou, WC a televízorom, 
ktorý sme využívali hlavne na sledovanie 
výkonov našich športovcov na olympiáde. 
Keďže nedočkavosť a zvedavosť žiakov 
bola čoraz väčšia, vyrazili sme na svahy. 
 Krásna horská krajina so zasneženými 
zjazdovkami časti Záhradište si nás hneď 
získala a vyburcovala chuť lyžovať - aj u 
úplných začiatočníkov - až do krajnosti. 
Hneď v prvý deň žiaci dokázali, že lyžiar-
sky kurz pre nich neznamená ulievať sa
zo školy. Po rozdelení do skupín totiž všet-
ci zvládli jednoduchú jazdu po priečnici i 
oblúkové brzdenie. Mali obrovskú radosť 
zo zvládnutia jazdy na vleku, z prvých oblú-
čikov, či jazdy bez pádu. Vďaka ich disci-
plinovanosti a chuti učiť sme mohli zo dňa 
na deň pridávať nové lyžiarske praktiky
a úkony, meniť typy zjazdoviek i vlekov.
V posledných dňoch všetci zvládli aj jazdu 
na svahu s lanovkou, kde skupina najlep-
ších lyžovala od začiatku.
 Lyžiarsky výcvik však nebol len o lyžiar-
skej praxi. V popoludňajších hodinách, po 
chutnom obede a večeri, sme sa venovali 

ďalším aktivitám. Mali sme prednášky na 
témy: Bezpečnosť na svahu, Nastavenie a 
servis lyží, viazania a lyžiarok, Prvá pomoc 
na svahu... Svoje sily si mohli žiaci zrege-
nerovať vo vírivke, saune, alebo vo fitnes. 
A každý večer - zábavné programy. Príjem-
ným prekvapením bola pre nás, pedago-
gických pracovníkov, nielen zanietenosť 
žiakov pri lyžovaní, zmysel pre zábavu, ale 
tiež ich zmysel pre povinnosť, preukázaný 
najmä pri poskytnutí prvej pomoci zrane-
nému spolužiakovi. 
 Dni utekali a prišiel koniec nášho kur-
zu. 22. 2. 2010 sme sa dopoludnia išli roz-
lúčiť so svahmi, po obede sme si zbalili 
veci, rozlúčili sa s naším strážcom - dvoj-
ročným bernardínom Felixom a vyrazili 
sme na cestu domov. V autobuse dostali 
žiaci od nás pochvalu za úspešné zvlád-
nutie kurzu a nami pretlmočené pochvaly 
vedúceho chaty a pána šoféra za ich sluš-
né správanie sa.

 Sme rady, že sa nám lyžiarsky kurz 
vydaril. Chceli by sme sa poďakovať rodi-
čom žiakov, že im umožnili zažiť nefalšo-
vanú radosť z lyžovania, p. riaditeľke za 
možnosť tento kurz realizovať. Nemalé ďa-
kujem patrí aj rade rodičov, ktorá našla 
finančné prostriedky na zabezpečenie au-
tobusu a sponzorovi, ktorý nám svojím fi-
nančným darom pomohol odmeniť našich 
lyžiarov.

Mgr.  Pajgerová, Mgr. Galanská,
Mgr. Čepelová

inštruktorky kurzu



 Klub dôchodcov má za sebou 11 rokov 
úspešnej existencie. Svojou činnosťou sa 
snažíme vytvárať dobré vzťahy nielen me-
dzi členmi klubu ale aj s ostatnými občanmi 
našej obce.

 Spokojnosťou nás napĺňa skutočnosť, 
že klub funguje a je schopný pripraviť pre 
svojich členov veľa hodnotných podujatí. 
Okrem výročnej členskej schôdze a výbo-
rových schôdzí sme v uplynulom roku uspo-
riadali 10 posedení pre členov a jubilantov 
klubu na ktorých sa priemerne zúčastnilo 
cca 30 členov.

 Ďalšími akciami, ktoré sme pripravili
bolo posedenie na štadióne, ktorého sa 
zúčastnili i členovia družobného klubu 
dôchodcov z Dubnice nad Váhom. Obľú-
benou akciou je i prechádzka na Mlynky 
spojená s opekaním slaninky a klobások. 
A medzi členmi obľúbené je i posedenie pri 
jedličke spojené s rozdávaním drobných 
darčekov a samozrejme s návštevou Miku-
láša a jeho spoločníkov anjela a čerta.

 Medzi naše pravidelné akcie patrí aj or-
ganizácia zájazdov do termálnych kúpeľov, 
ktoré napomáhajú regenerácii a zdraviu.
V uplynulom roku sme plánovali tri, no 
uskutočnili sa len dva. Jeden do Podháj-
skej a druhý do Chalmovej, ktorý sme na 
spiatočnej ceste spojili s nákupom oblá-
tok a iných sladkostí vo výrobniach Veľké 
Uherce a Oslany.

 Okrem uvedených akcií sme sa zúčast-
nili návštevy materskej školy pri príležitosti 
prezentácie fašiangových zvykov a spevov, 
osláv oslobodenia obce, stavania mája, 
MDŽ, MDD, SNP, Dňa matiek, Stretnutia 
troch generácií a uvítania nového roku.

 Náš klub spolupracuje s Klubom dô-
chodcov č. 1 v Dubnici nad Váhom, s kto-
rým máme veľmi dobré kontakty realizo-
vané prostredníctvom osobných stretnutí 
alebo vzájomných návštev usporiadaných 
podujatí.

 Okrem toho máme veľmi dobrú spolu-
prácu s Úniou žien Slovenska, kde sa naše 
členky spolupodieľajú na činnosti pri orga-
nizovaní a zabezpečovaní niektorých ak-
cií akými sú Rozprávkový les a Stretnutie 
troch generácií.

 Klub dôchodcov spolupracuje aj s Obec-
ným úradom a Obecným zastupiteľstvom. 
Na posedenia klubu pozývame i starostu 
obce a poslancov zastupiteľstva. V rámci 
svojich možností sa členovia klubu po-
dieľajú aj na plnení úloh obce, hlavne pri 
upratovaní cintorína.

 Spolupracujeme i so školskými zaria-
deniami v obci hlavne v oblasti kultúry.

 K dnešnému dňu má náš klub 104 pla-
tiacich členov, ktorí svojimi členskými prí-
spevkami spolu s dotáciou z Obecného 
úradu prispievajú na celkovú činnosť klu-
bu.

 Okrem uvedených finančných pro-
striedkov získava klub ešte ďalšie pro-
striedky organizovaním rôznych prezentá-
cií výrobkov od firiem a dílerov. Touto ces-
tou treba poďakovať všetkým dôchodcom, 
ktorí si našli čas pre takéto aktivity a získa-
vaním nových vedomostí z oblasti zdravej 
výživy a bývania pomohli klubu i sebe.

 Navštevujeme i našich členov, ktorí sa 
ocitnú v liečebných zariadeniach a malými 
pozornosťami a prítomnosťou sa snažíme 
prispieť k ich návratu medzi svojich príbuz-
ných i medzi nás.

 Pri životných jubileách potešíme osla-
vujúceho člena kytičkou kvetov s prianím 
dobrého zdravia a želaním dlhých rokov v 
klube dôchodcov.

 Veríme, že i rok 2010 bude pre nás 
úspešný, že ho prežijeme v zdraví a v šťastí. 

Všetci to všetkým prajeme!
Pavol Bugala, predseda KD

 ZO ÚŽS v Košeci tento rok prekvapila veľmi 
milo svoje členky nápadom - pripomenúť si staré 
tradície, ktoré dnešným deťom už nič nehovoria a 
zorganizovala páračky. Keď tento nápad vznikol, 
ešte ani netušili, aký veľký ohlas to bude mať me-
dzi členkami. Staršie i tie mladšie ženy si s rados-
ťou zaspomínali na dobu, keď páranie peria patri-
lo k tradičným zimným večerom na dedine. Aby im 
pri tejto práce nebolo smutno, prišiel ich pozrieť aj 
pán starosta, ktorého ženy hneď pribrali do práce. 
Ženy sa pri páraní peria porozprávali, zasmiali sa 
i zaspievali. Ich spev prilákal i košeckú dychovku, 
ktorá im zahrala veselšie i smutnejšie, ale hlavne 
potešila srdcia všetkých prítomných.
 Ženy občerstvené šiškami odchádzali domov
s pocitom príjemne stráveného zimného večera
i so spomienkami na svoje mladé časy.

MDŽ
7. marca sa naše. milé ženy už tradiène stretli v KD v Košeci, 
kde pre nich výbor ZO ÚŽS pripravil divadelné predstavenie 
veselohry Susedky.
Vystúpenie dívadelného súboru Poï vežou pri DK Ilava
bolo prijemným spestrením sviatoèného popoludnia.

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe èaro, krásu, ïuchaplnosś
i zmyselnosś. Bez žien by biol svet pustý ako lúka bez kvetov, 
ako noèná obloha bez kvíezd èi ako srdce bez lásky.
Sú to ony, ktoré napåòajú život krásnym pôvabom.

Všetkým ženám v Košecí žívot plný úprimnej lásky a zaslúženej 
úcty
  praje

Výbor ZO ÚŽS v Košeci



 Fašiangový čas je tradičným symbolom ve-
selosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangovej 
veselosti si do sýtosti užili aj žiaci ZŠ dňa 11. 02. 
2010 na karnevale, ktorý sa uskutočnil v Kultúr-
nom dome v Košeci. Dňa 15. 02. 2010 sa kona-
li slávnosti a karneval aj v Materskej škole. Deti 
všetkých vekových kategórií sa predstavili vlast-
ným programom, ktorý tvorili tančeky, básničky 
a piesne súvisiace s fašiangami. Po programe 
prebehlo tradičné pochovávanie basy. Pri tomto 
symbolickom pohrebe deti, v prestrojení za fará-
ra, organistu a kostolníka, uskutočnili obrad, kto-
rý bol sprevádzaný živou hudbou Košečanka. Pri 
obrade bolo veľa plaču, smiechu i zábavy.
 K príjemnej atmosfére prispeli i krásne mas-
ky, usmiate a spokojné tváre detí a ich rodičov. 
Všetci boli občerstvení čajom a vynikajúcimi šiš-
kami, ktoré napiekli šikovné kuchárky z mater-
skej školy. Na záver bola každá maska za účasť 
na karnevale odmenená. Najlepším liekom je zá-
bava. A tej teda fašiangy ponúkajú „habadej“.

Kalamenová

 Tohtoročná bohatá snehová nádielka 
nám rovnako ako mnohým obciam po Slo-
vensku umožnila zorganizovať veselú a ne-
tradičnú súťaž v stavaní ľubovoľnej stavby 
zo snehu. Všetci záujemcovia sa stretli 7. 
2. 2010 od 13:00 v areáli základnej školy. 
Nočné ochladenie nám spôsobilo vrásky 
na čelách, pretože sneh nebol na plánova-
né aktivity úplne ideálny. Nadšencov to 
však neodradilo.
 Všetky štyri súťažiace skupiny si pri 
stavaní svojich výtvorov zvolili rovnaký po-
stup. Čo najviac snehu dali na jednu kopu a 
potom ju tvarovali do konečnej podoby. Tak 
nám vznikli napr. korytnačky, auto a hrad. 
Skončili sme cca o 15:00.
 Všetci účastníci boli napokon za svo-
ju snahu odmenení. Príjemné popoludnie 
v krásnom počasí splnilo účel tejto akcie 
- aktívne a na čerstvom vzduchu stráviť ne-
deľné popoludnie.

 Dňa 27. a 28. januára v popoludňajších hodinách ožili priestory 1. a 2. triedy ZŠ vravou našich predškolákov. Konal sa tu totiž zápis 
žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2010-2011. Deti mali možnosť ukázať, čo všetko sa už doma a v materskej škole naučili. Recitovali, 
spievali, kreslili i počítali. Väčšina detí tieto úlohy zvládla bez problémov, no niektoré deti ešte majú problémy s výslovnosťou. Je potreb-
né, aby rodičia s nimi pravidelne navštevovali logopedickú poradňu, aby sa ich rečové spôsobilosti do začiatku nového školského roku 
zlepšili a deti nemali problémy pri zvládaní nácviku čítania a písania. Zápisu sa zúčastnilo 20 detí, z tohto počtu by do prvej triedy malo 
nastúpiť 16 detí, z toho je 11 dievčat a 5 chlapcov. Rodičia 4 detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky. 
Všetci sa tešíme na nových prváčikov a želáme im veľa úspechov v školských laviciach. 
Dovidenia v septembri ! Mgr. Palčeková A.



Muzikant a učiteľ - Mgr. Milan Belko

 - každý z vás ho pozná ako človeka, ktorý 
nás spolu so svojou dcérou často zabáva na 
miestnych veseliciach. To je však len zlomok 
jeho koníčka i práce v jednom... 

p. Belko, nedávno ste sa stali prvým riadite-
ľom Základnej umeleckej školy v našej obci. 
Po všetkých vašich pracovných skúsenos-
tiach ste zakotvili „doma“. I keď ste na poste 
len krátko, viete zhodnotiť či je momentálne 
vaša práca iná? Náročnejšia?
 Predtým som bol 5 rokov riaditeľom Základ-
nej umeleckej školy v Novej Dubnici. Vytváranie 
rôznych súborov v škole si žiada celého člove-
ka. Treba s tým žiť. Je preto dobré, keď riaditeľ 
školy býva v mieste školy. Je to práca od rána 
do večera. 

V ZUŠ sa vyučujú rôzne odbory, no vašou 
„srdcovkou“ je asi hudba.
 Ja som hudobník, v škole však preferujem 
tímovú prácu, a preto sa na finálnom diele mu-
sia zúčastňovať všetky odbory. Chcem, aby boli 
všetky spolu prepojené - literárno-dramatický, 
výtvarný i hudobný. Odbor tanečný zatiaľ nemá-
me, ale i tento plánujeme v budúcnosti otvoriť.
 
Sú vo výučbe hudby „trendy“? Závisí od do-
by aký hudobný nástroj je preferovaný?
 Žiaľ áno. Deti sú ovplyvnené médiami, Su-
perstar... Dnes sú to väčšinou rockové kapely. 
Mladí ľudia sa im chcú podobať, je to však otáz-
ka talentu. Z toho vyplýva momentálna móda 
hrať na gitaru. Na Morave majú k ľudovej hudbe 

ľudia bližší vzťah. U nás je záujemcov o dycho-
vé nástroje a dychovú hudbu ako „šafránu“.

Máme v Košeci nejaký výnimočný talent, 
prejavil sa už niektorý zo žiakov?
 Zatiaľ nie, na to je ešte príliš krátka doba.

Aké boli Vaše hudobné začiatky? Začali ste 
sám, či vás zo začiatku „nútili“ rodičia? 
 Otec bol organista, takže som s hudbou vy-
rastal. Začínal som v Ľudovej umeleckej škole 
v Ilave.

Všetci vás poznáme ako muzikanta. Koľko 
hudobných nástrojov ovládate ?
 Na konzervatóriu som vyštudoval hru na 
klarinete, na vysokej škole klavír a spev. Okrem 
toho si zahrám aj na harmonike a v mladosti som 
hrával aj na gitare. A samozrejme na keyboarde.
Na čo si zahráte najradšej a najčastejšie? 
 Najradšej na klavíri a najčastejšie na keybo-
arde.

K hudbe majú blízko i obe vaše deti. Ako je 
na tom manželka?
 Manželka hrala na klarinete a na lesnom 
rohu v detskej dychovke v Beluši. Takže nás 
chápe a plne podporuje.

Dcéra s vami spieva. Syn hrá na bicích ná-
strojoch v stále úspešnejšej kapele Picture 
Of The Day. Stojíte v pozadí ich úspechov, 
alebo len ticho prihliadate? 

 Dcéra ako dieťa hrala na flaute a na harmo-
nike. Syn hrá na bicích aj na gitare. Čo sa týka 
kapely, do toho mu vôbec nezasahujem.

Momentálne ste i kapelníkom dychovej hud-
by Košečanka. Reagoval ste na výzvu sta-
rostu, keď pôvodné zoskupenie prestalo 
fungovať. Bolo ťažké naštartovať znova?
 Bolo. Súčasná dychovka je vlastne dychov-
kou ZUŠ. Keďže však z mladých nemá zatiaľ 
kto hrať, museli sme zobrať i starších chlapov, 
ktorí kedysi hrávali a po večeroch sme trénovali. 
Problémy stále sú i budú. Našlo sa však zopár 
zanietených ľudí, ktorí chodia trénovať i tri-krát 
do týždňa.

Sú chvíle keď máte chuť na „ticho“? Ako re-
laxujete? Stíhate to vôbec?
 Ešte som nemal kedy. Vraj to už na mne aj 
vidieť. Musím nad tým pouvažovať.

Aké máte ciele so Základnou umeleckou 
školou a s Košečankou?
 ZUŠ berú deti aj ich rodičia ako krúžok, nie 
ako školu. Cieľom je dostať im do povedomia, 
že je to škola, kde treba postupovať podľa učeb-
ných osnov. Rovnako ako v ZŠ aj tu dostanú 
vysvedčenie!
 V dychovke je potrebné stabilizovať káder, 
docvičiť repertoár a jedným z cieľov je i zúčast-
ňovať sa v rámci organizovaných popoludní
s dychovkou koncertov v Novej Dubnici, v Tren-
čianskych Tepliciach, v Dubnici n/V a v Nemšo-
vej.
Držíme Vám palce a prajeme veľa úspechov! 

 boli  vždy symbolom veselosti, zábavy a hodo-
vania. Fašiangové obdobie sa začína na Troch 
kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Po ňom nasle-
duje 40-dňový pôst. Fašiangy môžu byť dlhé, no 
aj kratšie - ich dĺžka totiž závisí od pohyblivého 
dátumu Veľkej noci. Na slovenskom vidieku k fa-
šiangom neodmysliteľne patrili zakáľačky, zábavy 
a maškary. Vyvrcholením sviatkov bola posledná 
muzika spojená s obradom pochovávania basy.
 Sme veľmi radi, že fašiangové tradície aj v na-
šej obci pretrvávajú. Smiech a dobrá nálada vlád-
la aj v Košeci už od 30. januára, kedy sa konal
l. maškarný ples a toto veselé obdobie sme za-
končili pochovávaním basy v sobotu 13. februára.  

 Veľké poďakovanie za tohtoročné fašiangy v ob-
ci patrí dobrovoľným organizáciám pôsobiacim v na-
šej obci - kultúrnej komisii, obecnému úradu, dy-
chovej hudbe, tanečným párom a všetkým ostat-
ným organizátorom.
 Ešte raz ďakujeme!

Kalamenová



  Pes je označovaný ako 
najlepší priateľ človeka. 
Najčastejšie si ho zaobsta-
ráme preto, aby nám strážil 
príbytky. 
  Povinnosťou každého 
majiteľa psa je starať sa o 
neho. Starostlivosť však ne-
spočíva len v tom, že mu dá 
nažrať, ale musí mu zabez-
pečiť aj priestor, kde sa má 
pes pohybovať tak, aby sa 
nedostal nekontrolovane na 
ulicu. 
 Nie je príjemné stretnúť 

voľne pobehujúceho alebo túlajúceho sa psa. Človek nikdy nevie, 
čo od neho môže očakávať. Nie každý verí a je presvedčený, že 
pes neublíži. Často sa stáva, že človek pri pohľade na blížiaceho 
sa psa ostane stáť, alebo ak môže, tak sa kúsok vráti aj za cenu, 
že zmešká autobus do práce či študent do školy... Školáci s plačom 
rozprávajú rodičom, že stretli psa a báli sa, že ich pohryzie.
 Okrem toho, pes musí mať obojok s identifikačnou známkou, 
ktorú dostane majiteľ psa pri jeho zaevidovaní na Obecnom úrade.
 Buďme voči sebe ohľaduplní a postarajme sa o svojich psov 
tak, aby nikoho neohrozovali. Ani nevieme, koľkí ľudia v našej obci 
nám budú vďační za samozrejmú vec.

 Máme za sebou dva roky od zavedenia separovania odpadov 
a viacerých z vás zaujíma, čo nám to prinieslo. Za tie dva roky 
sme si na separovanie odpadov zvykli (výnimky sa samozrejme 
nájdu), vďaka čomu sme bez problémov vhupli do roku, od ktorého 
je podľa platnej legislatívy separovanie pre všetky obce a mestá 
na Slovensku povinné, sme v roku 2009 výrazne pocítili aj ekono-
mické pozitívum. 

Prehľad množstva odpadov,
nákladov a príjmov za roky 2008  a  2009:

 Matematika nepustí... Slováci vlani vyprodukovali v priemere 
331kg odpadov na jedného obyvateľa. My tento priemer znižuje-
me. Košeca má na jedného obyvateľa cca 241kg odpadov.
 Množstvo vyseparovaných odpadov na jedného Slováka je za 
minulý rok 25kg s 9kg medziročným nárastom. Košečanom pribud-
lo na konto 12 kg na osobu a každý si tak „nesie“ v priemere 26 kg.
 Napriek tomu, že množstvo odpadu oproti predchádzajúcemu 
roku kleslo, výrazné stúplo množstvo vyseparovaného odpadu.
To je viac ako dobre! Separujeme cca o 100% viac.

 Vďaka aktívnemu separovaniu si môžeme dovoliť vyvážať zme-
sový komunálny odpad jeden krát za dva týždne, čím sa výrazne 
šetria finančné prostriedky na jeho vývoz a uloženie na skládku. 
Oproti predchádzajúcemu roku sme na týchto položkách ušetrili 
19.420,33 €! 
 Zvýšením poplatkov pre tých, ktorí sa do separovania nezapo-
jili a 50% zľavou pre tých, ktorí separovali sa zvýšila príjmová časť 
rozpočtu obce určená na odpadové hospodárstvo o 4.573,89 €.  
 Sme veľmi radi, že sa nám podarilo odpadové hospodárstvo 
nastaviť tak, aby sa poplatky za jeho likvidáciu nemuseli  zvyšovať, 

alebo ho obec nemusela výrazne dotovať. 
 Posledný riadok tabuľky hovorí za všet-
ko. V roku 2008 dotácia z obecného rozpoč-
tu vo výške 1.180.000,- Sk a v minulom roku, 
dovolím si napísať LEN 440.586,- Sk.
 Za rok 2009 očakávame i príspevok z Re-
cyklačného fondu, ktorý by mal byť vo výške 
cca 26.000,- Sk.
Má niekto námietky?

 Pokles záujmu o vyseparované zložky od-
padov kvôli celosvetovej ekonomickej a hos-
podárskej kríze sme síce pocítili, no napriek
tomu sa nám jednotlivé zložky podarilo odo-
vzdať v dostatočnom množstve tak, aby sme 
mali voľné skladové kapacity. Tento rok už 
máme za sebou dva vývozy plastov, sklo 
odovzdávame do Vetropacku Nemšová, pa-
pier odoberá fy SAGI zo Žiliny, ktorá vykupu-
je papier aj priamo od Vás a kov odobe-
rá fy PAL-KOV z Dubnice nad Váhom.

 Biologicky rozložiteľný odpad z verejných priestranstiev kom-
postujeme na troch kompostoviskách a mnohí z Vás kompostujú aj 
doma. Biologicky rozložiteľný odpad tvorí momentálne podstatnú 
časť našich smetných nádob. Tí, ktorí kompostujú majú možnosť 
znížiť svoj poplatok za vývoz odpadov ešte o 20%! 

Separujme! Kompostujme! Menej plaťme! 

Množstvo odpadov (v tonách) 2008 2009 rozdiel (09-08)
komunálny odpad 607,46 539,35 -68,11
papier a lepenka 10 16 6
sklo 14 29 15
plasty 3,7 12 8,3
kovy 0,5 1,1 0,6
biologicky rozložiteľný odpad 7 7 0
Spolu: 642,66 604,45 -38,21

vývoz a uloženie KO 58 786,43 € 43 490,25 € -15 296,18 €
ostatné/interné náklady 10 124,15 € 6 000,00 € -4 124,15 €
Spolu náklady: 68 910,58 € 49 490,25 € -19 420,33 €

od občanov a podnik. subjektov 29 177,45 € 33 751,34 € 4 573,89 €
z predaja vyseparovaných zložiek 564,30 € 1 114,12 € 549,82 €
Spolu príjmy: 29 741,75 € 34 865,46 € 5 123,71 €
Príjmy - náklady -39 168,82 € -14 624,79 € -24 544,03 €
 = dotácia z obecného rozpočtu 1 180 000,00 Sk 440 586,00 Sk -739 414,00 €

Náklady

Príjmy



 Od nedele 7. marca 2010 začala platiť plánovaná 1. zmena cestovného poriadku ŽSR. Prináša zásadné a rozsiahle zmeny spôso-
bené výlukovými prácami z dôvodu modernizácie V. železničného koridoru na trati č. 120 – Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Ladce.

Vlak Odchod Cie ová stanica Príchod Pozn. Vlak Odchod Cie ová stanica Príchod Pozn.
Os 3051 05.00 Žilina 06.08 2 Os 3052 05.00 Tren ín 05.27
Os 3053 05.19 Púchov 05.36 Os 3056 05.58 N. Mesto n.V. 07.30 1
Os 3057 06.44 Žilina 07.53 1 Os 3058 06.49 Zlatovce 07.21 5
Os 3061 08.42 Žilina 09.49 Os 3060 07.53 Tren ín 08.20
Os 3065 12.14 Žilina 13.25 Os 3062 11.55 Tren ín 12.22
Os 3069 13.11 Púchov 13.28 Os 3066 12.53 Tren ín 13.20 1
Os 3071 14.11 Žilina 15.22 Os 3070 14.45 N. Mesto n.V. 15.38 6
Os 3073 14.42 Žilina 16.02 1 Os 3072 15.24 N. Mesto n.V. 16.31 1
Os 3075 15.43 Žilina 17.08 Os 3076 15.47 Tren ín 16.13
Os 3079 16.40 Púchov 16.57 1 Os 3080 17.46 Tren ín 18.17 1
Os 3083 18.10 Žilina 19.29 Os 3084 18.49 N. Mesto n.V. 19.43 7
Os 3085 20.16 Žilina 21.26 3 Os 3086 20.34 N. Mesto n.V. 21.34
Os 3077 20.50 Žilina 21.58 4 Os 3088 23.04 Tren . Teplá 23.21 1
Os 3067 21.43 Pov. Bystrica 22.17 1

1 4 v období 2.V - 17.X ide v nede u a 5.VII, nejde 4.VII
2 v úseku TN-Zlatovce ide v X, nejde 24.XII - 6.I, 

v období 7.III - 25.IV a 24.X - 11.XII ide denne
v období 26.IV - 23.X nejde v nede u a 5.VII, 6

7 v úseku TN-NMnV ide do 24.IV a od 24.X

Vlakový cestovný poriadok
platný od 7. marca 2010

v úseku TN-NMnV ide do 25.IV a od 24.X

Smer Košeca - Žilina Smer Košeca - Bratislava

3
 ide 4.VII

ide v X (ide v pracovné dni)

5
1.VII - 31.VIII

ide v X a 6 (ide v pracovné dni a  sobotu)

1

3 4

65

2

Jarné (ve¾konoèné)
motýliky

Inšpiráciu na tento veselý jarný recept sme našli na internete a s 
dovolením jeho uverejniteľky p. Adriany S. sa s vami oň môžeme 
podeliť.
Pani Adriana je i autorkou fotografií.
Ďakujeme!

 Na ich prípravu môžete použiť obľúbené a overené kysnuté 
cesto alebo aj lístkové cesto. 
Ak obľúbený recept nemáte, môžete vyskúšať tento: 
 900 g hl. muky, 1 kocka droždia, 1 mokka lyžička soli, 150 g
 kryštálového cukru, 2 vajcia, 560 ml mlieka, 60 g rozpusteného
 masla.

 Motýliky sa dajú pripraviť v sladkej i slanej verzii. V prípade 
slaného kysnutého cesta použite cukor len na prípravu kvásku, do 
cesta už  nie (pre menej skúsené gazdinky).

Sladké plnky:  
 škoricový cukor, mleté orechy s práškovým cukrom alebo mletý
 mak s práškovým cukrom či lekvárom a trocha rozpusteného
 masla na potretie cesta pod plnkou. Orechovú a makovú plnku
 môžeme pripraviť i s teplým mliekom.
Slané plnky:
 maslo rozmiešané s cesnakom alebo grilo vacím korením, po-
 užiť môžeme i plátky syra a lebo syr strúhaný, šunku, slaninku... 
 fantázii sa medze nekladú.

 Postup je pri všetkých motýlikoch rovnaký. Ich veľkosť závisí 
len na vás.

Postup výroby motýľa je na nasledovných fotkách:
1. Cesto si rozdelíme na ľubovoľný počet rovnakých častí (podľa
 toho aké veľké motýliky chceme mať), každú časť rozvaľkáme,

 potrieme náplňou a natesno zrolujeme
2. Oba konce zahneme dospodu k sebe
3. Kraje narežeme tak, aby v strede zostali spojené
4. Rozrezané časti rozvinieme od seba - dve hore a dve dolu 
5. Dáme na plech, môžeme potrieť vajíčkom a upečieme do ružova
6. Prajeme dobrú chuť!



MATRIKAMATRIKA  HLÁSIHLÁSI



 V roku 2009 mal náš Odbor klubu slovenských turistov v Ko-
šeci 108 členov. O činnosť sa staral 7-členný výbor a 3-členná 
revízna komisia.
 Z plánu činnosti sa nám podarilo uskutočniť nasledovné akcie - 
výstup na Sokol, výstup na Mikušovské skalice, fašiangový výstup 
na Strážov, zimný zraz turistov na Baske, výstup na Klapy, výstup 
na Kalište, vítanie jari na Pancieri, Jilemnického 25-ka, Dubnická
30-ka, májový výstup na Strážov, výstup k Lednickému hradu, vý-
stup na Podskalský Roháč, posedenie v Košeckej doline, auto-
busový zájazd na Kubínsku hoľu a Oravský hrad, výstup na Malý 
Manín, výstup na Čachtický hrad, týždeň vysokohorskej turistiky 
vo Vysokých Tatrách, autobusový zájazd Vrátna dolina - Strečno, 
Memoriál J. Popoviča a J. Frýdeckého - výstup na Vápeč, výstup 
na 101 hradov - Košecký hrad, okolo Červeného Kameňa, výstup 
na Malenicu, výstup na Hričovský hrad - Súľovský hrad - Súľov, 
Zliechov - Radotínska tiesňava - Mojtín, okolo Košeckého chotára, 
Vianočný výstup na Vápeč - 34. ročník, Silvestrovský výstup na 
Strážov.
 Aj v tomto roku sa môžeme pochváliť turistami, ktorí zdolali 
stokilometrový pochod. Sú to Pavol Siráň, Vladimír Opát a Zdeno 
Nadhajský.
 Okrem turistiky uskutočňujeme aj brigády na skrášlenie nášho 
okolia. V Košeckej doline sme vyčistili studničku, upravili okolie 
posedu, osadili prístrešok na drevo. Podobne aj na Lúčkach, kde 
pribudla tiež nová lavička. V Uliciach pri obrázku sme demonto-
vali starý, nevyhovujúci prístrešok a nahradili ho novým. Pribudlo 
tak miesto pre oddych či ukrytie pred dažďom pri prechádzkach 
prírodou. Ďalšia brigáda – hrabanie lístia, na ktorej sa zúčastnili 
aj členovia Turistického oddielu mladých sa konala na miestnom 
cintoríne.
 Šikovné ruky našich ľudí vyrobili kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré sú 
umiestnené v areáli materskej školy, základnej školy a pri Obráz-

ku. Jedno z kŕmidiel osadené pri tomto posedení však po dvoch 
týždňoch, obrazne povedané, „dostalo nohy“.
 Vo zveľaďovaní týchto miest slúžiacim všetkým obyvateľom 
našej obce plánujeme pokračovať aj v roku 2010.
 Pri organizovaní jednotlivých akcií treba poďakovať za finanč-
nú výpomoc sponzorom a Obecnému úradu v Košeci, bez ktorých 
by sme niektoré akcie nemohli uskutočniť.

Výbor OKST Košeca

 V sobotu 2. 1. 2010 usporiadal stolno-tenisový klub Nozdrovice
v osvetovej budove v Nozdroviciach 3. ročník turnaja v stolnom tenise
„O pohár starostu obce Košeca“. Aj tento rok si mali možnosť nadšenci 
tohto športu porovnať svoje sily. Hráči boli naozaj veľmi vyrovnaní. Najmä 
pri posledných zápasoch všetkým až krv tuhla v žilách z napätia, ako to 
všetko skončí. Hra a ešte vyčerpávajúcejšie povzbudzovanie svojich fa-
voritov stálo všetkých veľa energie.
 A preto každému prišlo vhod občerstvenie - párky a guláš šéfkuchára 
Mareka. A k dispozícii bol aj tekutý doping. Teší nás, že je hráčov z roka 
na rok viac, ale aj to, že sa nášho turnaja zúčastnil i náš pán starosta. 
Pevne veríme, že sa takto budeme stretávať ešte veľa, veľa rokov a že 
úroveň hráčov bude minimálne taká dobrá ako tento rok.

Umiestnenie hráčov v tohtoročnom turnaji bolo nasledovné:

1. miesto: Marián Melicher

2. miesto: Miriam Otrubová

3. miesto: Martin Kvocera,

Miriam Otrubová



 Vo februári sa uskutočnil už IV. roč-
ník reprezentačného plesu športovcov. 
V kultúrnom programe sa predstavili 
mladí futbalisti Košece, M. Remšík hrou 
na trubke a školská superstar Radka 
Kaššová spevom. Záver kultúrneho pro-
gramu patril FK Vršatec pod vedením Jo-
zefa Martinku. V súbore účinkujú i dva-
ja košečania Juraj Baláž a Juraj Bartoš. 
Napriek časovej vyťaženosti súboru 
sme si, vďaka nim, mohli ich vystúpenie 
pozrieť. Pre zúčastnených to bol veľký 
kultúrny zážitok.
Ďakujeme!

 Po kultúrnom programe p. starosta 
Radomír Brtáň odovzdal formou sym-
bolickej poukážky do užívania predse-
dovi FK Košeca Ladislavovi Bugalovi
(na týchto stránkach už spomínané) 
športové pomôcky, ktoré boli zakúpené 
z dotácie Úradu vlády SR, ktorú sa mu 
podarilo získať. Predseda FK Košeca za 
všetkých futbalistov sľúbil, že sa budú 
snažiť zbierať v nových dresoch víťaz-
stvá a obec úspešne reprezentovať. 

 Košeckí muži pod dohľadom trénera 
Jaroslava Vojteka a jeho asistenta Jaro-
slava Palčeka už nové súpravy aj otesto-
vali na sústredení na Čertove v dňoch 4. 
- 7. 3. 2010. Sústredenia sa  zúčastnilo 15 
mužov a 2 dorastenci. Týmto ďakujeme 
sponzorovi p. Romanovi Kalusovi, ktorý 
nemalou čiastkou prispel k tomu, aby sa 
toto sústredenie mohlo uskutočniť.

 Na záver si vás FK Košeca dovoľuje 
všetkých pozvať na domáce futbalové 
zápasy žiakov, dorastencov a mužov.

Mladší žiaci A a B
18.4. 10.30 Košeca A Košeca B
25.4. 10.30 Košeca B Vrchteplá
2.5. 10.30 Košeca A Lednické Rovne B
9.5. 10.30 Košeca B Pružina

23.5. 10.30 Košeca A Ilava
30.5. 10.30 Košeca B Lednické Rovne B
6.6. 10.30 Košeca B Košeca A

13.6. 10.30 Košeca B Vrchteplá
20.6. 10.30 Košeca A Lednické Rovne B

Dorast V. liga sever
21.3. 12.30 Košeca Streženice
4.4. 13.00 Košeca Lehota p. Vtá nikom

18.4. 13.30 Košeca Nitrianske Rudno
9.5. 14.00 Košeca Stará Turá

23.5. 14.30 Košeca Beluša
6.6. 14.30 Košeca Kanianka

13.6. 14.30 Košeca Dubodiel

Muži II. trieda
4.4. 15.30 Košeca Pruské

18.4. 16.00 Košeca Doh any
2.5. 16.30 Košeca Streženice

16.5. 17.00 Košeca Vrchteplá
30.5. 17.00 Košeca Nová Dubnica "B"
13.6. 17.00 Košeca Lysá


