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Vážení občania,

 už nie som nováčik, ktorý sa musí najskôr so všetkým zozna-
movať, učiť sa všetko od začiatku a rozpoznávať množstvo po-
vinností starostu. V uplynulom období som mal dostatok času 
vyhodnotiť problémy v našej obci, ktoré je potrebné riešiť v rámci 
možností čo najskôr. 
 Rozhodovať o tom, čo a kedy sa urobí, môžu však len po-
slanci obecného zastupiteľstva.
 Máme pred sebou nové volebné obdobie a preto som dal do 
pozornosti poslancom prioritné témy a ciele na nasledujúce štyri 
roky, ktoré chcem teraz predstaviť aj Vám:

 o Telocvičňa - oprava alebo nová hala
 o Kúpalisko - predĺženie nájmu
 o Nová územno-plánovacia dokumentácia - príprava na no-
  vý územný plán 
 o Rekonštrukcia obecných budov - obecný úrad, požiarna 
  zbrojnica, zasadačka oproti OcÚ, športový areál, osveto-
  vá beseda, kultúrny dom, materská škola 
 o Detské ihriská - v Nozdroviciach aj v Košeci 
 o Čistiarne odpadových vôd pre budovy MŠ a ZŠ
 o Multifunkčné ihrisko 
 o Úprava potokov - protipovodňové opatrenia
 o Tehelňa - prenájom (predaj) výstavba HBV a IBV
 o Verejné osvetlenie - pri nových IBV 
 o Prepojenie ulice Športovcov s Hlavnou ulicou popri obec-
  nom úrade cez záhradu 
 o Chodník od autobazáru smerom na Ilavu 
 o Verejné komunikácie - opravy výtlkov po zime a realizá-
  cia nových, prípadne rekonštrukcia povrchov (ulice: Rud-
  nianska, Sadová, Nad brehom, Bálentova, Za parkom,
  Na vyhni, Dolný majer 2. etapa)
 o Značenie turistických a cyklistických chodníkov v lesoch 
 o Parkovisko pri materskej škole 
 o Odvedenie dažďových vôd - cesta zo Zliechovskej na
  Prúdy, Za Barborkou, Za parkom, Horniacka 

 

 o Predĺženie vodovodu v lokalitách, ktoré nie sú zahrnuté
  v projekte PVS a.s.
 o Riešenie dopravnej situácie v lokalitách - oproti OcÚ a pred
  potravinami AMV, Nozdrovice - presun zastávky smer Ila-
  va, ... 
 o Zimná údržba obecných komunikácií - zakúpiť posýpač
  ciest a chodníkov 
 o Vysporiadanie a výkup pozemkov:
   - medzi cintorínom a MŠ
   - časť areálu ZŠ
   - pod cestami v nových IBV
 o Nové IBV - realizácia inžinierskych sietí
 o Dopravné značenie v obci 
 o Chodník pri 12 b. j. 
 o Prístrešok pri 12 b. j. - odkladanie bicyklov a umiestnenie
  smetných nádob 
 o Posúdenie výstavby nájomných bytov, prípadne bytov do
  súkromného vlastníctva 
 o Rozšírenie kamerového systému v obci 
 o Výsadba zelene v obci a výruby stromov a kríkov, ktoré
  ohrozujú nehnuteľnosti alebo zdravie obyvateľov
 o  a iné...

 Na investície potrebujeme peniaze. Práve preto si musíme 
priority určiť teraz, aby sme v nasledujúcich štyroch rokoch mohli 
správne nastaviť toky fi nančných prostriedkov. 
 Do procesu rozhodovania o investovaní v obci môžete vstu-
povať kedykoľvek aj Vy. Či už svojou účasťou na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva, alebo pripomienkami, ktoré vznesiete 
jednotlivým komisiám pracujúcim pri obecnom zastupiteľstve. 
Neváhajte kontaktovať „svojho“ poslanca vo veciach, ktoré si my-
slíte, že môže ovplyvniť. 
 Samozrejmosťou naďalej zostáva, že som k dispozícii všet-
kým Vám aj ja...

... Radomír Brtáň, starosta obce Košeca

ZO DŇA 20. JANUÁR 2011

Uznesenie č. 25 OZ schvaľuje
 rozmedzie počtu členov komisie od 3 do 7.

Uznesenie č. 31 OZ schvaľuje
 poskytnutie fi nančných príspevkov nezis-
 kovým organizáciám obce vo výške žia-
 dostí jednotlivých organizácií:
  - FK Košeca       9.500,-
  - Turisti         1.355,-
  - Stolný tenis a aerobik       500,-
  - Únia žien        1.500,-
  - Záhradkári           300,-
  - Zdravotne postihnutí Ilava     200,-
  - Ostatné organizácie    1.300,-
  SPOLU:            14.655,-  

Uznesenie č.32 OZ schvaľuje
 rozpočet obce na rok 2011 nasledovne,
 kde sú zohľadnené zmeny oproti vyvese-
 nému návrhu rozpočtu takto:
  - vo výdavkovej časti zohľadniť fi nanco-
   vanie spoluúčasti na projektoch, neu-
   hradené faktúry a investície spojené
   s dokončením prác ( osvetová beseda,
   komín) v celkovej výške 46.000,- €
  - v príjmovej časti navýšiť položku 312
   - Dotácie zo štátneho rozpočtu o su-
   mu 20.000,- € 
  -  v príjmovej časti prehodnotiť navýše-

   nie položky Výnos dane FO pre obce
   v zmysle vyrovnaného rozpočtu, t. j.
   navýšenie o sumu 26.000,- €
  -  príspevky neziskovým organizáciám
   v zmysle uznesenia č. 31/2011
 Rozpočet sa schvaľuje ako vyrovnaný s cel-
kovým objemom príjmov vo výške 1.051.200,- €
a výdavkov vo výške 1.051.200,- €.

Uznesenie č. 34 OZ schvaľuje
 zvýšenie rodičovského príspevku pre Škol-
 ský klub detí, zvýšenie príspevku na stravné
 (prechod z prvého fi nančného pásma do
 druhého fi nančného pásma), zvýšenie ro-
 dičovského príspevku pre materskú školu
 podľa predloženej žiadosti nasledovne:
  Príspevok pre ŠKD - zvýšenie z 2,- € na
  3,- €/mesačne
  Príspevok pre MŠ - zvýšenie z 5,- € na
  10,- €/mesačne
 Príspevok na stravné - prechod z prvého 
do druhého fi nančného pásma

Uznesenie č. 36/2010 OZ schvaľuje
 predložený plán práce OZ na rok 2011.

ZO DŇA 17. FEBRUÁR 2011

Uznesenie č. 43 OZ schvaľuje
 predložený upravený návrh rozpočtu origi-
 nálnych kompetencií - MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ
 na rok 2011 - 2013 bez zmien.

Uznesenie č. 45 OZ schvaľuje
 jednorazový sociálny príspevok vo výške
 150,- € pre našu občianku Agnesu Škro-
 vánkovú. Tento príspevok bude poukáza-
 ný na účet číslo 2626030497/1100 zdra-
 votníckemu zariadeniu neziskovej organi-
 zácie Refugium so sídlom Súvoz č. 739, Tren-
 čín, v ktorom je p. Škrovánková umiestnená.

Uznesenie č. 46 OZ schvaľuje
 Poskytnutie mimoriadneho príspevku pre
 p. Katarínu Lackovú vo výške 40,- €, t. j.
 20,- € pre každé vnúča, ktoré má v pestún-
 skej starostlivosti.

ZO DŇA 17. MARCA 2011

Uznesenie č. 54 OZ schvaľuje
 Vykonanie auditu účtovníctva obce za rok
 2010 audítorkou Ing. Máriou Duvačovou. 

Uznesenie č. 55 OZ schvaľuje
 Zásady odmeňovania poslancov obce Ko-
 šeca.

Uznesenie č. 56 OZ schvaľuje
 Štatút obce

Uznesenie č. 57 OZ neschvaľuje
 priamy predaj časti obecného pozemku
 parc. č. KNC 683/4 o výmere 9 m2.
Uznesenie č. 58 OZ neschvaľuje



 prenájom časti obecného pozemku parc.
 č. KNC 683/4 o výmere 9 m2.

Uznesenie č. 59 OZ odporúča
 Odpovedať žiadateľovi a navrhnúť mu al-
 ternatívu na prenájom časti pozemku parc.
 č. 683/1 o výmere 9 m2 vedľa autobusovej

 zastávky v smere Zliechov - Ilava.

Uznesenie č. 60 OZ schvaľuje
 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ob-
 ce Košeca, ktorá sa uskutoční v súlade s
 § 18, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb.
 v znení neskorších predpisov, v zmysle ná-

 vrhu vyhlásenia voľby, ktorý je prílohou zá-
 pisnice.

Uznesenie č. 61 OZ schvaľuje
 zakúpenie dúchadla do čističky odpado-
 vých vôd typ ND 1040 K v hodnote 1.152,- €

Komisia kultúry
 Predseda: Katarína TURZOVÁ
 Členovia: Jarmila Bajzíková, Mgr. Jaroslava Pajgerová, Katarí-
 na Briestenská, Jana Gábelová, Danica Hrbáčková, Magdalé-
 na Ďurišová

Komisia verejného poriadku a bezpečnosti
 Predseda: Bc. Pavol ONDREJKA
 Členovia: Ivan Suchár, JUDr. Frýdecký, Anna Mikulová

Komisia sociálna a ZPOZ: 
 Predseda: Mária KALAMENOVÁ
 Členovia: Mgr. Alexandra Palčeková, Jana Sláviková, Magda-
 léna Belková, Ing. Ján Porubčan

Komisia životného prostredia:
 Predseda: Jozef SUROVÝ

 Členovia: Ing. Anna Vetríková, Mgr. Jana Čepelová, Mária Pal-
 čeková, Miloslav Baláž

Komisia na ochranu verejného záujmu: 
 Predseda: Mgr. Jaroslava PAJGEROVÁ
 Členovia: Mgr. Helena Popovičová, Jozef Surový

Komisia športu, školstva a mládeže: 
 Predseda: Mgr. Helena POPOVIČOVÁ
 Členovia: Alena Melicherová, Betka Surová, Marta Juríčková,
 Jaroslav Palček

Komisia fi nancií, investícií a rozvoja: 
 Predseda: Mgr. Júlia PALČEKOVÁ
 Členovia: Eva Doskočilová, Bc. Ondrejka Pavol, Janka Rýdza,
 Mgr. Gabriela Gajdošová, Jozef Sedláček, Ing. Katarína Brtá-
 ňová

SČÍTANIE - PRÁVO ALEBO POVINNOSŤ?

 Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najroz-
siahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj 
v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 
2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční 
vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rov-
nakých, respektíve porovnateľných defi nícií zisťovaných údajov. 
Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, 
čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný 
význam.
 Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY v sčítacích tlačivách (A. 
Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda 
pre občanov Slovenskej republiky POVINNOSŤ, ktorá im vy-
plýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov. 
„Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich poskytne ÚPL-
NE, SPRÁVNE, PRAVDIVO A VČAS“.

AKO SA BUDEME SČÍTAVAŤ

 Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatis-
tický úrad SR. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých oby-
vateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a 
imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v roz-
hodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak 
sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom 
rozsahu (pohlavie, dátum narodenia, štátna príslušnosť). Sčítanie 
sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo 
na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na 
byty.
 Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a vý-
kon činnosti majú na starosti obce. Podmienkou je, že sčítací ko-
misár musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, starší 
ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úko-
ny. Jeho povinnosti presne vymedzuje zákon. Práca sčítacieho 
komisára je náročná a zodpovedná. Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi 
rokmi. Novinkou je možnosť elektronického vyplnenia sčítacích 
tlačív.
PRED SČÍTANÍM
 Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domác-
nosti. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preu-
kazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce. 

Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie 
tlačivá. Pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím 
tlačivám aj v Braillovom písme (títo obyvatelia sa k nim budú môcť 
dostať cez svoje občianske združenie). Sčítací komisár nevstúpi 
do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí vás o spôsobe 
vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na vaše otázky. Ak ste defi ni-
tívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o 
tom sčítacieho komisára.

Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
a) A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti,
b) B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť,
c) C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za kaž-
        dý dom jedno sčítacie tlačivo.

SČÍTANIE
 Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vy-
svetlivky. Mali by vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a 
pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym pe-
rom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením 
a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie 
tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.

PO SČÍTANÍ
 Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť na-
vštívi vašu domácnosť v termíne, na ktorom sa dohodnete, a pre-
vezme vyplnené sčítacie tlačivá. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá 
osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vyplnené tlačivá 
a v prípade potreby vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili od-
povede na jednotlivé otázky. 

SČÍTANIE PO PRVÝ RAZ AJ ELEKTRONICKY

 Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť 
po prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní
v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej for-
me budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v jazykoch národnost-
ných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom)
a v anglickom jazyku. Ak sa defi nitívne rozhodnete vyplniť sčítacie 
tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
 Elektronické sčítanie umožní tzv. identifi kátor. Pôjde o bezvý-
znamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe na 
meno v zalepenej obálke spolu s overovacím heslom doručí sčíta-
cí komisár. Sčítanie bude možné len s použitím tohto jedineč-



 V súlade s uznesením OZ č. 60/2011 zo 
dňa 17. 3. 2011 sa vyhlasuje voľba hlavného 
kontrolóra obce Košeca. Táto sa uskutoční 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kto-
ré sa bude konať dňa 26. 5. 2011 o 18.00 
hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci.
 Dôvodom voľby je uplynutie funkčného 
obdobia terajšieho hlavného kontrolóra 
obce. Funkčné obdobie hlavného kontroló-
ra je v zmysle zákona o obecnom zriadení 
šesť rokov.
 V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné 
zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného
kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväz-
kom 10 hod./týždeň, t. j. 26,7 % z plného 
úväzku 37,50 hod./týždeň. Zároveň povo-
ľuje prácu vykonávať v režime nerovnomer-
ne rozvrhnutého pracovného času v zmy-
sle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v platnom znení. 

Deň nástupu hlavného kontrolóra
do zamestnania je 1. júl 2011.

Uchádzač na funkciu hlavného kontro-
lóra musí spĺňať:

1. kvalifi kačné predpoklady na výkon funk-
 cie hlavného kontrolóra:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

2. náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, 
  trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)
- originál výpisu z registra trestov (nie starší
  ako tri mesiace)

- úradne overená kópia dokladu o najvyš-
  šom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní vzdeláva-
  cích programov a kurzov
- štruktúrovaný životopis, prehľad doteraj-
  ších zamestnaní a funkčného zaradenia
- súhlas so zverejnením osobných údajov
  podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č.  
  428/2002 Z. z. o ochrane osobných úda-
  jov v platnom znení za účelom vykonania
  voľby hlavného kontrolóra v obecnom za-
  stupiteľstve obce Košeca

3. ďalšie predpoklady:
- najmenej 3 roky praxe vo verejnej alebo
  štátnej správe v kontrolnej oblasti
- znalosť právnych predpisov v oblasti hos-
  podárenia a nakladania s majetkom obce  
 rozpočtových a príspevkových organizá-
 cií, právnických osôb, v oblasti fi nančnej  
  kontroly účtovníctva, v oblasti rozpočtových
   pravidiel, v oblasti sťažností a petícií a ďal-
  ších právnych predpisov
- užívateľské ovládanie počítača
- občianska a morálna bezúhonnosť

4. spôsob a vykonanie voľby:
 Uchádzač na funkciu hlavného kont-
rolóra Obce Košeca doručí osobne svo-
ju písomnú prihlášku v zalepenej obálke 
označenej „Voľba hlavného kontrolóra 
- NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 
Obec Košeca
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 
018 64 Košeca
tak, aby táto bola podateľňou Obecného 

úradu Košeca prebratá najneskôr dňa 12. 
5. 2011 do 15.30 hod. 
 Otváranie obálok a kontrolu splnenia 
podmienok vykoná komisia vymenovaná 
OZ v zložení:
 Bc. Pavol Ondrejka   - predseda
 Mgr. Miroslava Švehlová - člen
 Mgr. Helena Popovičová - člen
dňa 16. 5. 2011 o 17.00 hod. v zasadač-
ke Obecného úradu v Košeci. 
 Na otváranie obálok budú pozvaní všet-
ci uchádzači a poslanci obecného zastupi-
teľstva. 
 Po otvorení obálok bude oznámené, či 
kandidáti splnili, alebo nesplnili stanovené 
kritéria. Z otvárania obálok sa vyhotoví zá-
pisnica.
 S kandidátmi, ktorí budú spĺňať požado-
vané kritéria, bude priamo na mieste vyko-
naný pohovor. 
 Na zasadnutí OZ dňa 26. 5. 2011 bude 
vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o 
obecnom zriadení voľba hlavného kontro-
lóra obce Košeca. 
 O výsledku výberového konania na funk-
ciu hlavného kontrolóra obce Košeca budú 
všetci uchádzači písomne vyrozumení.

Zverejnené na úradnej tabuli:
dňa 18. 03. 2011

Zverejnené na webovom sídle obce
www.koseca.sk: dňa 18. 03.2011

Radomír Brtáň
starosta obce

ného identifi kátora a overovacieho hesla. Každá osoba bude 
mať k dispozícii len jeden identifi kátor, s ktorým sa bude môcť prá-
voplatne sčítať iba raz. Keďže povinnosťou sčítacieho komisára 
je podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov „prevziať vyplnené tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, 
overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému 
ústrednému orgánu štátnej správy …“, sčítací komisári cez pripra-
vovaný monitorovací systém budú informovaní o počte formulárov 
vyplnených v elektronickej forme. Údaje v elektronickej forme sa 
budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhra-
dený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť 
sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa 
budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyu-
žijú, navštívia sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie 
sčítacích tlačív v listinnej podobe.

PREČO SA OPLATÍ SČÍTAŤ SA

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické 
zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne 
raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho so-
ciálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom a 
bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčas-
nosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov 
o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy 
či o úrovni bývania. Pri sčítaní platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš 
budúcnosť. 
 Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť je-
dinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy 
na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.
 V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz 
uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri 
využití rovnakých, respektíve porovnateľných defi nícií zisťovaných 
údajov. Toto sčítanie bude zároveň súčasťou celosvetového pro-
gramu, ktorý koordinuje Organizácia spojených národov.

 Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických 
správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí 
v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. 
V Európe sa objavili prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 
18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začia-
tok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol
v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčíta-
nie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v ro-
koch 1778 - 1785. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy 
tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociál-
nu situáciu predchádzajúcich generácií.
 Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré 
prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

NA ZÁVER

 Identifi kátory potrebné na právoplatné sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov v roku 2011 v listinnej podobe i elektronickej forme 
Vám doručia osobne do domácností v čase od 13. mája do 20. 
mája 2011 sčítací komisári. O identifi kátory nebudete musieť NI-
KOHO ŽIADAŤ.

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike sa 
uskutoční v čase od 13. mája do 6. júna 2011. Údaje sa budú 
zisťovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc 
z piatku 20. mája na sobotu 21. mája 2011. 
 Po prvý raz v histórii dostanú obyvatelia možnosť vybrať si, či 
vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej 
forme. 
 Sčítacie formuláre v listinnej podobe bude možné vyplniť od 
21. mája do 6. júna 2011. 
 Čas na elektronické sčítanie bude kratší, od 21. mája do 29. 
mája 2011.

Zdroj: www.statistics.sk, www.scitanie2011.sk



 V sobotu 16. apríla sa uskutočnil slávnostný galavečer 
Zlatý Amos 2011 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach, aj za 
účasti ministra školstva Eugena Jurzycu. 
 Titul Zlatý Amos 2011 získala Janka Koštialiková z Ilavy
a stala sa tak najobľúbenejším učiteľom na Slovensku.
 Pani Janka Koštialiková učí na základnej škole v Ilave. Spolu 
s manželom a dvoma krásnymi dcérkami však býva v Nozdrovi-
ciach. Do súťaže ju prihlásili žiaci 4. B triedy, ktorým je triednou 
učiteľkou. Napísali krásny príbeh plný zážitkov so svojou učiteľ-
kou, ktorá im je ako druhá mama. Do školy sa tešia, pretože sa 
učia formou hier a zábavy. 

 Gratulujeme k úspechu a prajeme ešte veľmi veľa spokojných 
a šťastných žiačikov!

Obecný úrad Košeca
Foto zdroj: www.zlatyamos.sk



 Dni 25. a 26. január 2011 boli pre deti predškolského veku 
z materskej školy dňami s veľkým „D“. Spolu so svojimi rodič-
mi sa zúčastnili zápisu do 1. ročníka základnej školy. Ukázali, 
že sa v materskej škole  naučili rozoznať farby, počítať do 10, 
určiť geometrické tvary... Za svoju šikovnosť a bystrosť dostali 
od Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Košeca sladkosť a malé darče-
ky, ku ktorým prispeli aj ich budúci kamaráti z 1. stupňa a zo 
školského klubu detí.
 Do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 by malo nastú-
piť 28 žiakov z toho 14 chlapcov a 14 dievčat. 

Prajeme im veľa úspechov, 
šikovné ruky a poslušné písmenká.

Mgr. Betka Surová

 Fašiangy - obdobie veselosti, hodovania, popíjania - sú tradíciou, ktorú nám 
zanechali predkovia a my ju s radosťou dodržiavame. Domáce zabíjačky, chode-
nie „pod šable“ sú typické fašiangové zvyky skoro v každej dedine a v poslednom 
období aj v mnohých mestách. Ale tradičné „fašiangové tance“ má v širokom okolí 
len Košeca. Košecká dychovka v nedeľu pred vyvrcholením fašiangov vyhrávala po 
dedine a pozývala všetkých na fašiangovú zábavu s pochovávaním basy. V sobotu 
večer 5. 3. sa všetci, ktorí prijali pozvanie, roztancovali pri jej  hudbe. O 23.00 hod. 
prišli na rad tance. Desať tanečných párov dostalo sólo a muzikanti zahrali mazúrku, 
ručníčkovú, čapkanú, špacír polku, hrachovú, sotyš, kuvanú, židovskú, krajcpolku a 
na záver šugár. Tanečníkom sa za ich výkon dostalo zaslúženého potlesku. Nastal 
čas pochovať basu. Mládenci aj ženy ju náležite oplakávali. Niekedy pre ich „srdce-
rvúci“ plač nebolo počuť „farára s mendíkom“, ktorí jej spievali na rozlúčku. Chuderu 
basu a aj prítomných okolo nej v „svätenej vode“ skoro utopili.

 Kultúrna komisia pri OÚ v Košeci touto cestou ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri 
organizovaní fašiangovej zábavy. Tanečníkom, ktorých rady sú omladené, Košeckej 
dychovke a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa i tento rok prišli do nášho kultúr-
neho domu pri tejto príležitosti prišli zabaviť. 

Kultúrna komisia



 K fašiangovým tradíciám patrí v základnej škole odjakživa zá-
bava, tanec a karneval. Nemohlo tomu byť inak ani tento rok. V 
stredu 2. marca sa vyzdobená sála kultúrneho domu naplnila prin-
ceznami, rytiermi, čarodejnicami a inými maskami. Dvadsaťpäť 
najkrajších masiek bolo odmenených peknými cenami, okrem toho 
každá maska dostala džús a sladkosť. Žiaci mali možnosť sa za-
baviť pri dobrej hudbe, ktorú im púšťal Marek Gabriš. Pobaviť sa
a povzbudiť svoje ratolesti prišlo aj veľa rodičov a starých rodičov.
Celý karneval komentovali a o dobrú zábavu sa starali žiačky ôs-
meho ročníka. Škoda, že možnosť zabaviť sa pri dobrej hudbe ne-
využilo viac žiakov z druhého stupňa.
 Basa je pochovaná, tešíme sa na ďalší karneval v roku 2012.

Mgr. Alexandra Palčeková

„Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy...

...už sa fašiang kráti, už sa nenavráti
staré baby plačú, že sa nevyskáču“.

 Aj takéto rýmovačky sa učia deti v období fašiangov. Keď je čas 
zábav a veselenia, celá materská škola sa pestro vyzdobuje gir-
landami, balónikmi, škraboškami, maskami. V každej triede sa na-
cvičuje spev, tance... Rodičia pripravujú svojim ratolestiam masky,
v ktorých sa predvedú a budú zabávať na karnevale. V tomto roku 
bol fašiang dlhší a karneval sa uskutočnil až v piatok 4. marca.
 Od rána sa deti nemohli dočkať, kým sa „to“ začne. Konečne 
popoludní sa premenili na princezné, víly, pirátov, batmanov, rytie-
rov, kovbojov, lienky, žabky, motýle, nechýbali ani šašovia, červené 
čiapočky, čarodejnice, spidermani, …
 Rodičom a prítomným hosťom sa najskôr jednotlivé triedy pred-
stavili s programom. Tí úplne najmladší sa zahrali „kolo mlynské“, 
malí zarecitovali a zatancovali ako babka s dedkom rozsypali múč-
ku, stredniaci sa predstavili žartovnými veršíkmi a zanôtili ľudové 
piesne. Najstarší, predškoláci, ako je to už dlhoročnou tradíciou v 
našej MŠ (od roku 1996) najskôr predviedli za doprovodu živej hud-
by pod vedením p. Belku, riaditeľa ĽŠU v Košeci ukážku autentic-
kých starodávnych fašiangových tancov - ručníčkový, špacír polka, 
kuvaná, židovská polka i zbojnícky tanec šugar. Potom „pochovali 
basu“, prezlečení v kostýmoch za farára, miništrantov a plačky. Smú-
točný sprievod sa s milovanou basou a prítomnými rozlúčil tak ako 
na riadnej fašiangovej zábava dospelých. A zábava pokračovala. 
Postaral sa o ňu hudobne DJ Čepák, ocko Kamilky a Haničky. Tan-
covali deti, dospelí, nechýbalo ani tradičné občerstvenie, výborné 
šišky, ktoré pripravili kuchárky školskej jedálne. A na záver dostali 
všetky masky aj veľkú sladkú odmenu. 
 Zachovanie tradícií je v našej materskej škole samozrejmosťou. 
Aj členovia z Klubu dôchodcov, ktorí k nám prišli na návštevu, roz-
právali deťom, ako to bývalo na fašiangy v našej dedine za dávnych 
čias.
 V mesiaci marec ešte chystáme morenu - škaredú dievku uro-
benú zo slamy, ktorú vynesieme, zapálime a hodíme do potoka
v strede dediny, aby symbolicky odniesla preč zimu a zlé choroby. Veselými pesničkami ohlasujúcimi príchod novej jari privítame teplé 
slnko a nastávajúce krásne ročné obdobie.

„Vynesieme vynesieme murienu zo vsi,
                 prinesieme, prinesieme jar novú do vsi“.      A. Melicherová



,,Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ vyhláse-
ných obcou Košeca na mesiac apríl 2011

1.  Obecné zastupiteľstvo ustanovuje
 kontrolnú a iniciatívnu komisiu v zlo-
 žení:
 Brtáň Radomír- starosta
 Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca sta-
 rostu Ing. Gábel Jaroslav - hlavný kon-
 trolór Surový Jozef- predseda komisie
 pre ŽP a Palček Jaroslav, ktorej zasad-
 nutie sa bude uskutočňovať podľa po-
 treby.

2.  V mesiaci apríl sa doporučuje vyko-
 nať na úseku 

 A, Verejná zeleň
 Park, cintorín, iné zelené plochy, vyhra-
 banie, pohnojenie ,prestrihanie a oše-
 trenie drevín, okopanie kríkov, atď.
 Práce vykonajú: členovia KZ, členky ÚŽ,
 žiaci ZŠ

 Zodpovední: Ing. Gábel Jaroslav, Hu-
 dák Ladislav, Vetríková Ľudmila, Ing. Ju-
 renová Eva a Mgr. Švehlová Miroslava

 B, Športový areál
 Úprava trávnatej plochy, svahov, oše-
 trenie drevín a celková údržba budov
 a objektov zabezpečí podľa náplne prá-
 ce správca ŠA.

 C, Komunikácie a chodníky
 Zabezpečiť zametanie chodníkov a MK,
 odstránenie nánosov na krajniciach MK
 a oprava výtlkov na MK.
 Zodpovední: starosta a zástupca sta-
 rostu

 D, Budovy v správe obce
 Zabezpečiť vyčistenie a údržbu Domu
 kultúry, Domu smútku, Malej zasadačky
 pri OcÚ, Požiarnej  zbrojnice - zabezpe-
 čiť vodu
 Zodpovední: pp. Hudák, Vetríková, Bu-

 gala ml., starosta a zástupca starostu

 V časti obce Nozdrovice upratať Osve-
 tovú besedu a jej okolie
 Zodpovedná: Mgr. Palčeková Júlia

 E, Vodné toky
 Zabezpečiť vyčistenie vodných tokov v
 obci Košeca a v časti Nozdrovice.
 Zodpovední: pp. Opát A., Surový Jozef
 Turisti zabezpečia vyčistenie horských
 studničiek.
 Zodpovedný: Surový Jozef

 F, Zabezpečiť:
 Údržbu areálu ZŠ a MŠ
 Zodpovedné: Ing. Jurenová a Sláviko-
 vá Jana st.
 Vývoz konárov a domového odpadu
 Zodpovední: Palček Jaroslav a starosta
 obce

Vypracovala: Mgr. Švehlová Miroslava

 V prvý februárový pondelok podvečer sa v zasadačke oproti 
obecnému úradu konalo ako zvyčajne zasadanie výboru Únie žien. 
No žien naň prišlo omnoho viac ako zvyčajne. Toto zasadnutie bolo 
totižto spojené s kurzami ručných prác.
 Ženy, ktoré do zasadačky prišli, si mohli vybrať, či sa pustia 
do driapania peria, ktoré malo medzi našimi členkami minulý rok 
mimoriadny ohlas, alebo si pozrú prácu našej paličkárky pani Pe-
karíkovej, ktorej krásne dielka sú často vystavované na výstavách 
po celom Slovensku.

 Pre tie, ktoré sa chceli niečo nové naučiť sme pripravili kurz 
falošného patchworku, ktorý viedla naša členka Andrea Behanová. 
Hotové výrobky, ktoré priniesla na ukážku nadchli mnohé účastníč-
ky svojou krásou, a tak sa pod jej vedením pustili do práce. Naučili 
sa základy tejto techniky a my len dúfame, že to, čo sa na kurze 
naučili, budú ďalej doma rozvíjať a na výstave ručných prác, ktorá 
bude v apríli nás prekvapia zaujímavými výrobkami. 

Výbor Únie žien

 Zakladajúci členovia združenia, Ing. Jaroslav 
Gábel, Hrbáčková Danica, Ďurišová Emília a Ďuriš 
Ján, požiadali dňa 3.11. 2011 o registráciu stanov 
občianskeho združenia pod názvom: Združenie 
záhradkárov Košeca, so sídlom združenia Ulica 
športovcov 117/2, 01864 Košeca. 
 Občianske združenie bolo zaregistrované 
podľa § 12 zákona č.83/1990 Zb. o združovaní ob-
čanov. Registráciu vykonala JUDr. Oľga Plesňáko-
vá - riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy  
na ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 
15.11.2010 pod spisovým číslom: VV5/1-900/90-
36379. Tento dátum je dátumom vzniku združe-
nia. 
 Predsedom združenia sa stal Ing. Jaroslav Gá-
bel. 
 Brigáda Združenia záhradkárov Košeca - jarný 
orez stromov a úprava dvora Základnej školy.
 Predseda týmto ďakuje svojim členom za ich 
účasť.



Zmeny, ktoré sa dotýkajú našej obce:

LINKA: 306416 SPOJ č. 8
na trase N. Dubnica - Považská Bystrica, ktorý je na zastávke Košeca 
ZŠ o 7.01 hod. a premáva v „c“ bude zrušený! 
Alternatívou pre cestovanie týmto smerom zostane spoj č. 110 s odcho-
dom 6.48 hod. /premáva v „x“/, alebo spoj č. 104 s odchodom 7.12 hod.
/premáva v „c“/.

LINKA: 306416 SPOJ č. 33
na trase P. Bystrica - Ilava, ktorý je na zastávke Košeca ZŠ
o 9.27 hod. a premáva v „c“ bude zrušený!
Alternatívou zostáva spoj. č. 31, ktorý ide z P.B. až do Trenčína a je v Ko-
šeci ZŠ o 8.58 hod. /premáva v „x“/

LINKA: 308408 SPOJ č. 30
na trase Ilava - Púchov, ktorý je na zastávke Košeca ZŠ o 13.25 hod. 
a premáva v „xD“ bude zrušený!
Alternatívou zostáva spoj č. 28, ktorý ide z Novej Dubnice do Púchova a je 
v Košeci ZŠ o 13.30 hod. /premáva v „x“/. Tiež spoj č. 62, ktorý ide z Dub-
nice nad Váhom do Púchova a je v Košeci ZŠ o 13.06 hod. /premáva v „x“/.

LINKA: 308408 SPOJ č. 29
na trase Púchov - Dubnica, ktorý je na zastávke v Košeci ZŠ
o 14.58 hod. a premáva v „xD“ bude zrušený!
Zostáva viacero alternatív: 
spoj č. 63, ktorý je v Košeci ZŠ o 14.52 hod. /premáva v „x“/
spoj č. 31, ktorý je v Košeci ZŠ o 15.09 hod. /premáva v „xD“/
spoj č. 35, ktorý je v Košeci ZŠ o 15.28 hod. /premáva v „xD“/

LINKA: 309442 SPOJ č. 90
na trase Zliechov - Dubnica, ktorý je na zastávke Košeca by-
tovky o 19.12 hod. a premáva v „6“ bude zrušený!
Alternatívou, ako sa dostať v sobotu do Dubnice /TN/ je spoj o 19.47 hod. 
zo zastávky Košeca ZŠ, prípadne do Trenčianskej Teplej o 20.19 hod. zo 
zastávky Košeca ZŠ.

LINKA: 309442 SPOJ č. 77
na trase Dubnica - Zliechov, ktorý je na zastávke Košeca bytovky o 
20.13 hod. a premáva v „6“ bude zrušený!
Alternatívou, ako sa dostať do Košece môže byť spoj z Ilavy, ktorý je v 
sobotu v Košeci ZŠ o 19.28 hod. Na Zliechov sa bude dať dostať spojmi z 
Košece bytovky o 18.51 a 22.33 hod.

SMER ŽILINA

Odchod  cieľ  číslo vlaku   zmena

13:16       Žilina     Os 3323  nebude premávať cez
           víkend (t.č. premáva denne)
21:14  Pov. Bystrica    Os 3353   zrušený (t.č. premáva
           v pracovných dňoch)

SMER BRATISLAVA

Odchod  cieľ  číslo vlaku   zmena

11:42     Trenčín         Os 3316   nebude premávať
          cez víkend (t.č. premáva denne)
18:29     Trenčín         Os 3326   cez víkend bez zmeny, v pr.
          dňoch odchod o 10 min. neskôr
19:39     Trenčín          Os 3328   nebude premávať cez pr. dni
            (t.č. premáva denne)

ZÁKLADNÉ INFO

 Generálnym projektantom stavby je 
Reming Consult, a. s., ktorý zabezpečuje 
aj inžiniersku činnosť a majetkovoprávne 
vysporiadanie.
 Zhotoviteľom stavby, vybraným na 
základe verejnej súťaže, je Združenie 
ŽSR-Beluša, v zložení: Strabag s. r. o., 
Viamont DSP a. s., Porr (Slovensko) a.s.,
Boegl a Krýsl k.s., a Alpine Slovakia a. s. 
Stavebný dozor na základe verejnej súťa-
že vykonáva SD Beluša, s. r. o. 

STRETNUTIE S OBČANMI

 Zhotoviteľ stavby, Združenie ŽSR-Be-
luša zorganizovalo v spolupráci s obecným 
úradom stretnutie s občanmi. Nakoľko budú 
v našej obci pôsobiť takmer do konca tohto 
roka, chceli občanom priblížiť aktuálnu si-
tuáciu i plánovaný vývoj stavby. Stretnutia, 
ktoré sa konalo dňa 16. 3. o 16.30 hod. sa 
zúčastnili zástupcovia všetkých fi riem zo 
združenia, zástupcovia stavebného dozoru 
a približne 10 našich občanov.
 Modernizácia železničnej trate v Koše-
ci má vyrovnať zaoblenie trate a umožniť 
rýchlosť 160 km za hodinu. Projekt zahŕňa 
výstavbu nadjazdu, nových nástupíšť a za-
strešených zastávok. Modernizáciou bude 

na trati výrazne znížená hlučnosť. Vlaky na 
takejto trati sa ľudovo nazývajú „tichý zabi-
jaci“. Z toho dôvodu nesmie byť trať nikde 
križovaná a prejazdy sú riešené nadjazdom 
alebo podjazdom. Tým je zvýšený komfort 
a najmä bezpečnosť ľudí. Zvuky trate budú 
tlmiť aj protihlukové steny. 
 V stavebnom povolení má zhotoviteľ na 
prístup k stavbe určenú Železničnú ulicu. 
Táto bola pred vstupom staviteľa zmonito-
rovaná, jej stav je nafotený, natočený na 
kameru. Po skončení stavebných prác bu-
dú všetky poškodenia činnosťou odstráne-
né. S obcou je táto oprava zmluvne ošetre-
ná a dohliadne na to aj stavebný dozor.

HARMONOGRAM PRÁC

Od 21. 2. 2011 do 29. 4. 2011
výluka koľaje č. 1 v úseku Ilava - Ladce

Od 30. 4. 2011 do 03. 9. 2011
výluka koľaje č. 2 v úseku Ilava - Ladce

Od 04.09.2011 do 30.11.2011
výluka koľaje č. 1 v úseku Ilava - Ladce

 Nadjazd bude sprevádzkovaný do jese-
ne tohto roka.

BLÍZKE OKOLIE

 V našom katastri sa nachádza aj nad-
jazd pred obcou Tunežice, ktorý sa z dôvo-
du prekládky koľají predlžuje. Tento bude 
sprevádzkovaný do 15. 8. 2011.
 V minulom roku Združenie ŽSR-Beluša 
urobilo medzistaničné úseky Trenčianska 
Teplá - Dubnica nad Váhom a Ladce - Beluša.
 V tomto roku urobia medzistaničný úsek 
Ilava - Ladce a v Ladcoch stanicu smerom 
na Bratislavu. V budúcom roku pokračujú
na stanici Ladce a budú robiť stanicu v Tren-
čianskej Teplej.
 V roku 2013 prerobia stanice v Dubnici 
n/V a v Ilave. Za 4 roky združenie obnoví 
20,5 km koľaje č. 1, koľaje č. 2 vrátane že-
lezničných staníc.

 Všetky problémy, ktoré počas výstavby 
vznikajú sa snažia čo najskôr vyriešiť. V prí-
pade akýchkoľvek pripomienok kontaktujte 
starostu obce alebo sa obráťte priamo na 
zhotoviteľa. Všetky oprávnené podnety sa 
budú snažiť vyriešiť k vašej spokojnosti. 

 Jedného dňa práce ustanú a zostane 
tu pre nás hotové dielo. Pre náš komfort, 
našu bezpečnosť. Buďme preto trpezliví
a snažme sa občasné obmedzenia brať
s výhľadom do budúcnosti pozitívne!

Úprava cestovných poriadkov  na trati Žilina - Trenčín sa od 1. mája 2010 dotkne týchto spojov:

Dňom 1. 5. 2011 pristúpi SAD Trenčín, a.s. k úprave cestovných poriadkov autobusovej dopravy.
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V IV. ŠTVRTROKU 2010
SA NARODILA AJ:

-----------------------------------
Adriana Lacková.

-----------------------------------
V I. ŠTVRTROKU 2011

SA NARODILI:
-----------------------------------

Tobias Fajler, Alica Sláviková, 
Tamara Lacková, Katarína

Lukušová, Elizabeth Mikušková.
-----------------------------------
Z NAŠICH RADOV ODIŠLI

V IV. ŠTVRTROKU 2010
-----------------------------------

Magdaléna Antolová, Jozefína 
Drnáková, Jozefína Drábiková

a Vladimír Kašša.
-----------------------------------
Z NAŠICH RADOV ODIŠLI

V I. ŠTVRTROKU 2011
-----------------------------------
Anna Zemanovičová, Milan 

Hošták, Vilém Šiuda, Zuzana 
Kučeráková, Anna Trpková
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá
-----------------------------------

70 rokov
Oľga Bugalová, Paulína

Gregorová, Oľga Pagáčová, 
Stanislav Bužek.

-----------------------------------
75 rokov

Katarína Machálková, Anna
Danišová, Irena Vrábliková,
Margita Bartošová, Štefan
Bugala a Emília Opátová.
-----------------------------------

80 rokov
Jozefína Sedláčková, Rozália 
Majchútová, Jozef Mikuška,
Rozália Kopilcová, Emília

Kováčiková a Emília Bortelová.
-----------------------------------

85 rokov
Zuzana Triebušniková, Kamil 
Ďurnek a Mária Gajdošová
-----------------------------------

90 rokov
Mária Bullová

-----------------------------------
V I. ŠTVRTROKU 2011

OSLáVILI
-----------------------------------

25 rokov spoločného života  
striebornú svadbu manželia:

Ing. Ivan Jánošík
a Anna rod. Krarmullerová. 
-----------------------------------
SRDEèNE BLAHOŽELáME!

 Výbor klubu dôchodcov zvolal na začiatok 
tohto roka výročnú členskú schôdzu, kde zlo-
žil účty za pôsobenie novozvoleného výboru 
od poslednej členskej schôdze. Prežívali sme 
obavy pri správach o fi nančnej a hospodárskej 
kríze a jej dopade na klub. Práca výboru sa ria-
dila schváleným plánom činnosti, ktorý sa sna-
žili členovia výboru dôsledne plniť a dopĺňali ho 
o nové aktuálne veci.

 Klub dôchodcov má za sebou 12 rokov 
úspešnej existencie. Svojou činnosťou sa sna-
žíme vytvárať dobré vzťahy nielen medzi členmi 
klubu ale aj s ostatnými občanmi našej obce a 
ostatnými organizáciami. Momentálne má náš 
klub 104 platiacich členov, ktorí svojimi člen-
skými  príspevkami  podporujú činnosť klubu. 
Okrem toho nám každý rok poskytuje dotáciu aj 
Obecný úrad Košeca. Ďalšie fi nancie získava 
klub organizovaním rôznych prezentácií výrob-
kov od fi riem a dílerov.
 Spokojnosťou nás napĺňa, že klub funguje 
a je schopný pripraviť pre svojich členov veľa 
hodnotných podujatí. Okrem výročných a výbo-
rových schôdzí klub dôchodcov uskutočnil aj 
množstvo posedení pre členov, ktorých sa zú-
častňuje priemerne 30 členov.
 Našim najväčším podujatím je tradične po-
sedenie na štadióne, ktorého sa zúčastnilo 64 
členov a navštívili nás aj kamaráti z družobného 
klubu dôchodcov z Dubnice nad Váhom. Ďal-
šou obľúbenou akciou je posedenie pri jedličke 
s návštevou Mikuláša a jeho spoločníkov anjela 
a čerta, ktorí rozdávajú drobné darčeky.
 V minulom roku sa nám podarilo zorganizo-
vať aj tri zájazdy na termálne kúpaliská, ktoré 
napomáhajú našej regenerácii a zdraviu. Jeden 

raz sme boli v Podhájskej a dva krát v Malých 
Bieliciach.
 Okrem týchto akcií sme sa zúčastnili náv-
števy materskej školy pri prezentácii fašiango-
vých zvykov a spevov, osláv oslobodenia obce, 
stavania mája, MDŽ, MDD, SNP, Dňa matiek, 
Stretnutia troch generácií či uvítania nového 
roka. Navštevujeme i našich členov, ktorí sa oci-
tli v liečebných zariadeniach. Malými pozornos-
ťami a prítomnosťou sa snažíme prispieť k ich 
rýchlemu návratu medzi svojich príbuzných a aj 
medzi nás.
 Klubové posedenia sú organizované každú 
prvú stredu v mesiaci. Vyznačujú sa priateľskou 
atmosférou a vzájomnou úctou. 
 Náš klub spolupracuje s Klubom dôchodcov 
č. 1 v Dubnici nad Váhom, s ktorým máme veľ-
mi dobré vzťahy a pravidelne sa osobne stretá-
vame na spoločných podujatiach. Veľmi dobrá 
je aj naša spolupráca s Úniou žien Slovenska 
a so Združením záhradkárov. Klub dôchodcov 
spolupracuje aj s obecným úradom a s obec-
ným zastupiteľstvom. Na svoje posedenia po-
zývame starostu obce i poslancov obecného 
zastupiteľstva, kde sa vzájomne informujeme o 
dianí a problémoch obce, čím vytvárame vhod-
né podmienky pre lepšie pochopenie
a aj riešenie vzniknutých problémov.
 V rámci svojich schopností a možností sa 
členovia klubu podieľajú aj na plnení úloh obce, 
najmä pri upratovaní cintorína. 
 Na záver mi dovoľte, popriať všetkým čle-
nom klubu v tomto roku veľa zdravia, šťastia a 
splnenie všetkých želaní a túžob.

Pavol Bugala,
predseda Klubu dôchodcov v Košeci



 Turistická sezóna nemá prestávku. Po 
zimných, zasnežených prechádzkach a tú-
rach nasledujú jarné kilometre po kopcoch 
aj dolinách.

 V prvom tohtoročnom vydaní Košec-
kých novín Vás chceme oboznámiť s pro-
gramom, ktorý plánujeme, ako aj s tým, čo 
sa nám podarilo

 Pod vianočným stromčekom našlo veľa 
z nás darčeky v podobe turistickej výbavy a 
výstroja. Vedľajším a menej želaným efek-
tom Vianočných sviatkov je často i pár kilo-
gramov telesnej váhy. Možností, ako urobiť 
niečo pre svoje zdravie, zhodiť prebytočné 
kilá a zároveň vyskúšať novú turistickú vý-
stroj, je dosť. Treba sa len rozhodnúť a ísť. 
A niektorí tak aj urobili. Tradičného Štefan-
ského výstupu na Vápeč sa zúčastnilo nie-
koľko stoviek ľudí zo širokého okolia. Ko-
nal sa už 35. ročník. Nemohli sme chýbať 
ani na silvestrovskom Strážove. V našom 
kalendári sa udomácňuje aj Trojkráľový 
výstup na Sokol. Na našu radosť prišlo na 
vrchol Sokola aj niekoľko našich priateľov, 
ktorí nie sú registrovaní v OKST Košeca. 
Podľa odozvy sa im akcia páčila a prídu aj 
nabudúce.

 Našich akcii sa môže zúčastniť aj verej-
nosť, je iba na Vás, či si nájdete voľný čas. 

Každoročne v januári rekapitulujeme uply-
nulý rok na hodnotiacej členskej schôdzi. 
Predseda OKST Košeca p. Jozef Surový 
zhodnotil uplynulé obdobie a predstavil ví-
ziu našej činnosti v roku 2011. Plán akcii je 
rôznorodý a zaujímavý, budúcnosť ukáže, 
čo sa nám podarí uskutočniť. 

 OKST Košeca má 114 členov, čo je cel-
kom slušný počet. Vyzdvihnúť treba nášho 
„diaľkoplaza“ Juraja Maka, ktorý sa v minu-
lom roku zúčastnil 14 stokilometrových po-
chodov konajúcich sa na Slovensku, v Če-
chách, ale i v Nemecku. Do cieľa nedošiel
iba v jedinom prípade a jeho výkon je prav-
depodobne slovenským rekordom. Takú 
vzdialenosť je namáhavé prejsť aj autom, 
nie tak na vlastných nohách a s ruksakom 
na chrbte. Juraj je jednoducho borec!

 Uznanie si zaslúžia aj ostatní členovia 
OKST Košeca, ktorí pomáhajú organizo-
vať akcie, zúčastňujú sa brigád a nešetria 
svojím umom a silou tam, kde je potrebné. 
Vďaka Vám všetkým!

 Ale vráťme sa späť na turistický chod-
ník. Východ slnka ako z fi lmu sme mali 
možnosť vidieť pri túre na Mikušovské ska-
lice. Obloha bez mráčika, inverzia v doli-
nách..

 Úžasná prírodná scenéria poteší kaž-
dého turistu. Pochod na Baske v ničom ne-
zaostával, bolo naozaj nádherne. 
 Náš chotár tiež nenechávame bokom, 
na výstupe na Soplavú skalu sa nás zú-
častnilo 18. Opekanie na oddychovom po-
sede v doline príjemne spestrilo pekný 
deň.

 Posedenie v Košeckej doline využíva 
veľa ľudí z našej obce. Priatelia ...chodíme 
do lesa za oddychom, pokochať sa prostre-
dím, uvoľniť od starostí. Niektorí z vás si ale 
prírodu vôbec nevážia. Prázdne plastové
fľaše, igelity, plechovice a iné odpadky 
bohužiaľ nie sú v lese zriedkavým javom. 
Vstúpme si do svedomia a odnesme svoj 
odpad domov. Do lesa predsa nepatrí. Plnú 
plastovú fľašu vládzeme odniesť a prázdnu 
naspäť už nie? Zvláštne …

 V pláne máme aj brigády, avšak na-
miesto upratovania odpadkov ich môžeme 
využiť účelnejšie, pre dobro nás všetkých. 

 „Nebo bez daždivých oblakov,
 nohy bez boľavých otlakov
 a les zbavený odpadkov“

 vám pri prechádzkach prírodou želá

Výbor OKST Košeca.

Potrebujeme:  1 sendvič (2-3 dňový) alebo rožky, prípadne
     chlieb, údené mäso čo zostalo z veľkej noci,
     5 vajec, soľ, vegeta, mleté čierne korenie, pe-
     tržlenová vňať

Postup:   Pečivo dáme rozmočiť do vody, po chvíli vodu
     s neho vytlačíme. Použiť môžeme aj mlieko.
     Pridáme na kocky pokrájané údené mäso, kto-
     ré môžeme chvíľu opražiť na cibuľke, soľ, ko-
     reniny a žĺtka. Z bielkov urobíme sneh a vymie-
     šame do zmesi. Ak sa Vám zdá zmes riedka,
     pridajte trocha strúhanky.

 Plech vytrieme olejom a posypeme strúhankou, zmes doň 
vylejeme a dáme piecť. Pečieme cca 20 minút na 180 stupňov. 
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