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Úprava verejných priestranstiev
Práca starostu nie je len práca spoza kancelárskeho stola. Ako ste si v posledných týždňoch mohli všimnúť, aktívne som sa realizoval aj v teréne. Nebolo to však len z nejakého
rozmaru. Nerobí mi problém zobrať do ruky
hrable, motyku či lopatu a nestránim sa akejkoľvek fyzickej práce, ktorú požadujem vykonať od zamestnancov obce.
V rámci jarných úprav verejných priestranstiev sme začali s terénnymi úpravami v centre obce pri pamätníku, pri autobusovej zastávke, pri nájomnej bytovke. Budeme však
postupne pokračovať aj na iných lokalitách,

na ktorých sa budú môcť ku nám pripojiť aj
rôzni dobrovoľníci. V blízkej dobe budeme
pripravovať brigády pri Osvetovej besede
v Nozdroviciach, v záhrade za obecným úradom, Pod Hôrkou, na ulici Bytovky či iných
lokalitách. Bližšie informácie o termínoch
a miestach poskytneme prostredníctvom
obecného rozhlasu a web stránky obce.
Pri skrášľovaní našej obce výrazne pomohli aj
Železnice Slovenskej republiky, ktoré odstránili starú budovu zastávky a upravili prístup
na nástupište aj z druhého parkoviska.
Zvoz objemného odpadu
Máme pokazený traktor. Oprava je naplánovaná no uskutoční sa až po tradičnom termíne zvozu objemného odpadu. Aby však
služba zostala zachovaná museli sme si na

ZO DŇA 3. MARCA 2014
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2014
a výhľadové roky 2015-2016 vrátane programov.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca na rok 2014 vrátane
programov. Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
ROZPOČET NA ROK 2014 V €
PRÍJMY SPOLU
1 221 175,75
Bežné príjmy
1 131 176
Kapitálové príjmy
10 000
Finančné operácie príjmové
79 999,75
VÝDAVKY SPOLU
1 212 779,25
Bežné výdavky
1 104 216,25
Kapitálové výdavky
56 011
Finančné operácie výdavkové
52 552
Hospodárenie obce
8 396,50
Za: 7
(Mgr. Švehlová, Kalamenová, Mgr. Palčeková, Surový, Mgr. Pajgerová, Mgr. Popovičová, Bc. Ondrejka)

tieto zbery prenajať nákladné auto, prenájom
ktorého platíme na hodiny. Preto som sa prezliekol do pracovného a preto som aj počas
dažďa chodil s našimi chlapmi po Košeci
a Nozdroviciach a pomáhal čo najrýchlejšie
pozbierať vyložené odpady. Bol som k dispozícii, bolo nás teda viac, odpad sme pozbierali rýchlejšie a za prenájom auta sme ušetrili
nemalé peniaze. Ubezpečujem všetkých, že
moje zákonné povinnosti starostu touto mojou fyzickou činnosťou nijako neutrpeli. Moja
kancelárska práca vždy počká len a len na
mňa. Moja pracovná doba nezačína o 7.30
a nekončí o 15.30. Často si prácu „beriem
domov“.
Fakt, ktorý výrazne ovplyvňuje našu
pracovnú atmosféru
Rád by som pracoval v prostredí, ktoré v našej obci fungovalo od roku 2007 do roku 2009.
Toto obdobie mi umožňovalo pracovať na rôznych projektoch, často som cestoval a rokoval s dodávateľmi, rôznymi inštitúciami štátnej
správy, ... Obec sa posúvala dopredu, lebo mi
poslanecký zbor dovolil realizovať naše spoločné predstavy o lepšej Košeci. Bol som preto po voľbách v roku 2010 veľmi rád, že ste
dali dôveru mne aj ďalším piatim nezávislým
poslancom, ktorí mali byť zárukou väčšinového podielu v zastupiteľstve a tým bezproblémového napĺňania sľubov, kvôli ktorým ste si
nás zvolili. Opak sa stal pravdou a namiesto
piatich podporovateľov rozvoja zostala len
menšina - štyria z deviatich.
Rozpočet obce
Ako starosta obce som považovaný za človeka, ktorý je zodpovedný za všetko, čo sa
v obci deje. Aj keď nemám kompetencie
a hlasovacie právo pri rozhodovaní o rozpočte, o predaji a prenájme majetku a ani o investičných akciách v obci, každý ma považuje za
niekoho, kto zodpovedá za to, že sa v obci nič
nerobí, nič nebuduje, nič nerieši. Je to omyl!
Starosta môže robiť len to, čo mu poslanci
obecného zastupiteľstva dovolia. Poslanci

Proti: 2
(Ing. Kantoríková, Turzová)
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosti o pridelenie dotácií z rozpočtu
obce Košeca na rok 2014 nasledujúcich
subjektov:
- Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
- Združenie záhradkárov Košeca
- Slovenský rybársky zväz
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých,
Základná organizácia Ilava
- Klub dôchodcov Košeca
- Športový klub Nozdrovice
- Odbor klubu Slovenských turistov Košeca
- Únia žien Slovenska, Základná organizácia Košeca
- Rada rodičov pri ZŠ
- Stredisko evanjelickej Diakonie
- Futbalový klub Košeca
B: Schvaľuje
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Košeca na rok 2014 nasledovne:
1. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, so sídlom Dolný majer 754/6, Košeca, vo výš-

obecného zastupiteľstva v Košeci rozhodujú
o všetkom čo obec robí, resp. nerobí. Starosta nemôže vykonať žiadne úpravy v rozpočte
ani o 1 cent bez súhlasu zastupiteľstva.
Rozpočet bol na zastupiteľstve v marci
schválený a tým bolo ukončené rozpočtové
provizórium obce. Obec v provizóriu nesmie
mesačne prekročiť výdavky vo výške jednej
dvanástiny schváleného rozpočtu na predchádzajúci rok a nemôže napr. poskytnúť dotácie organizáciám. Ak by som nepodpísaním
rozpočtu ešte predĺžil toto obdobie o ďalšie
mesiace, mohli by sme v obci zabudnúť na
tradičné stretnutia dôchodcov, na bohaté aktivity Únie žien v Košeci, na fungovanie športových klubov či iných združení - a to som rozhodne nechcel dopustiť. Myslím si, že sa táto
skutočnosť stala voči mne akýmsi „vydieracím“ manévrom od skupiny poslancov, ktorí
sa od októbra 2013 napriek výzvam nezapojili
do prípravy rozpočtu, nepripomienkovali zverejnený návrh, nenavrhli alternatívu a úpravy
zverejneného návrhu a nepovedali ani slovo,
aby vysvetlili prečo boli proti jeho schváleniu
v predloženej podobe. Z uvedených dôvodov
súčasný schválený rozpočet neobsahuje žiadne aktivity smerujúce k viditeľnému rozvoju
obce. Podarilo sa nám presadiť aspoň dve aktivity - budovanie kamerového systému v obci a prípravu projektových dokumentácií na
vodovod a kanalizáciu v lokalitách, ktoré v minulosti neboli zahrnuté do veľkého projektu
Považskej vodárenskej spoločnosti.
Nevyhýbam sa oprávnenej kritike, som stále len človek, ktorý robí aj chyby - tak ako každý. Viem však za ne prebrať zodpovednosť.
Očakávam, že svoju zodpovednosť za súčasný stav by mali prebrať aj poslanci obecného
zastupiteľstva a preto si ich dovoľujem verejne vyzvať, aby zahodili za hlavu nenávisť
a začali konečne robiť to, čo od nich my všetci
očakávame = aby začali vytvárať podmienky
pre trvalo udržateľný rozvoj našej obce.
Radomír Brtáň
starosta obce Košeca

ke 0,- €
2. Združenie záhradkárov Košeca, so sídlom Dolný Majer 743, Košeca, vo výške
400,- €
3. Slovenský rybársky zväz, so sídlom Partizánska 151/3, Dubnica n/V, vo výške
200,- €
4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých,
Základná organizácia Ilava, so sídlom
Košecká ulica 41/14, Ilava, vo výške
100,- €
5. Klub dôchodcov Košeca, so sídlom Továrenská 521/60, Košeca, vo výške
500,- €
6. Športový klub Nozdrovice, so sídlom
Košeca - Nozdrovice 854/6, vo výške
500,- €
7. Odbor klubu Slovenských turistov Košeca, so sídlom Školská 291/52, Košeca, vo výške 1.500,- €
8. Únia žien Slovenska, Základná organizácia Košeca, Sadová ulica 157/41, Košeca, vo výške 1.500,- €
9. Rada rodičov pri ZŠ, so sídlom Školská
243/1, Košeca, vo výške 550,- €
10. Stredisko evanjelickej Diakonie Košeca,
so sídlom Bytovky 898/16, Košeca, vo
výške 6.000,- €

11. Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, vo výške 10.700,- €
Za hlasovalo všetkých 9 poslancov.
Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu prílohy č. 1 Smernice č. 1/2014 sadzobník poplatkov, v bode A. Poplatky za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase nasledovne:
3. Za odvysielanie správy FO - živnostníci
a PO so sídlom podnikania v obci Košeca 3,00 €
4. Za odvysielanie správy FO - živnostníci
a PO so sídlom podnikania mimo obce
Košeca 5,00 €.
Za: 6
(Mgr. Švehlová, p. Kalamenová, p. Turzová, Mgr. Palčeková, p. Surový, Mgr. Pajgerová).
Proti: 3
(Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová).
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh smernice č. 1/2014 sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Košeca.
B: Schvaľuje
Smernicu č. 1/2014 sadzobník poplatkov
za služby vykonávané obcou Košeca.
Za hlasovalo všetkých 9 poslancov.
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo

A: Prerokovalo
Návrh zmluvy s firmou DCA Audit s.r.o.,
so sídlom Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, predmetom ktorej je audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy, záverečného
účtu a overenie plnenia rozpočtu v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách za
rok 2013.
B: Schvaľuje
Zmluvu uzatvorenú medzi obcou Košeca
a firmou DCA Audit s.r.o., so sídlom Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom,
predmetom ktorej je audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky,
výročnej správy, záverečného účtu a overenie plnenia rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách za rok
2013. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá vo výške 3 700 EUR s DPH. Zmluva
platí pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013.
Za hlasovalo 8 poslancov, Mgr. Pajgerová nebola v čase hlasovania prítomná.
ZO DŇA 3. APRÍLA 2014
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
v prípade zapísania pozemku parc. č.
KNE
1140/501 nachádzajúci sa v k.ú. Košeca,
ulica Železničná, v rámci konania ROEP
na LV na Obec Košeca zámer budúceho
odpredaja uvedeného pozemku vo výmere
cca 100 m2 kupujúcemu Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová

Fašiangy sme opäť v materskej škole oslávili ako sa patrí. Veselo
a s maskami. Deti sa premenili na rozprávkové bytosti a prežívali
svoj rozprávkový sen s rozžiarenými očkami.
V Materskej škole v Košeci sme aj tento rok pokračovali v zachovávaní kultúrneho dedičstva našich predkov. Už najmladšiu generáciu vedieme k udržiavaniu ľudových tradícií typických pre náš
región. S predškolákmi nacvičili pani učiteľky Eva Pavlíková a Katarína Sieklová tradičné fašiangové tance ako „židovská polka”, „kuvaná”, „špacír polka” a „šugar”, ktoré deti zatancovali na karnevale
28. februára 2014. Sprevádzala ich dychová hudba Košečanka. Za
zvukov jej smútočného pochodu a náreku dievčat sa chlapci rozlúčili na štyridsať dní s basou a odprevadili ju na jej poslednej ceste.
Za výkony boli deti odmenené nielen sladkosťou a drobnou odmenou, ale aj typickými fašiangovými šiškami s čajom, ktoré podčiarkli jedinečnosť a nevšednosť tejto čarovnej chvíle.
Martina Pavlíková
KARNEVAL OČAMI RODIČOV
Karnevalu v materskej škole sme sa tento rok zúčastnili po prvýkrát a boli sme nadmieru spokojní. Všetko bolo skvelo zorganizované, detičky v krásnych maskách, a to tak väčšie ako i malinké
ako naša Saška. Predviedli, čo si s pani učiteľkami nacvičili, spievali, tancovali, dokonca svoje vystúpenie zavŕšili i predvedením pochovávania basy ako tradície konca fašiangov. Potom nasledovala tanečná zábava, plná výskania detí naradostených z možnosti
vyšantiť a vyskákať sa so svojimi kamarátmi. Potešili i rozdávané
sladké dobrôtky, teplý čajík i darčeky pre každé dieťa. Máme na čo
spomínať a už sa tešíme na karneval v budúcom roku.
rodina Ďurišová
Vzhľadom k tomu, že išlo o náš prvý karneval, na ktorom sme
sa zúčastnili, neviem ho ohodnotiť v porovnaní s predchádzajúcimi
ročníkmi. Celkový dojem som mala veľmi dobrý. Oceňujem hlavne
úsilie učiteľov, ktorí s deťmi, dokonca aj tými najmladšími, pripravili
milý program. Najväčší dojem na mne zanechalo vystúpenie predškolákov. Dekorácia miestnosti, ako aj občerstvenie šiškami a čajom bolo príjemným spestrením tejto udalosti. Myslím, že deti zaujal
hlavne darček vo forme čokolády a reflexného prívesku.
Soňa Barényi

133, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 36672076.
Za hlasovalo všetkých 8 prítomných poslancov. Mgr. Popovičová sa OZ nezúčastnila.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
žiadosť dobrovoľného hasičského zboru
Košeca, so sídlom Krúžok 501/3, 018 64
Košeca zo dňa 19. 3. 2014 o zhotovenie
prístavby Požiarnej zbrojnice podľa priloženého návrhu.
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo
žiadosť Základnej školy s materskou školou o poskytnutie finančných prostriedkov
zo dňa 4. 3. 2014.
b) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre
Základnú školu s materskou školou na prepravu žiakov vo výške 300,- €
Za hlasovalo všetkých 8 prítomných poslancov.
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu podľa zmenového listu č. 1,
b) schvaľuje
zmenu rozpočtu podľa zmenového listu
č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia.
Za hlasovalo všetkých 8 prítomných poslancov.

Určite ste postrehli, že obchodný reťazec LIDL vypísal súťaž Myslite
EKOlogicky - EKOHRA v zbere PET fliaš. Súťaž prebiehala od 17. februára 2014 do 16. marca 2014. V tomto termíne zbieralo plasty celé Slovensko. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné a stredné školy
v Slovenskej republike.
Do súťaže sa zapojila aj naša škola, pretože my nové ihrisko určite
chceme! Potrebujeme niečo urobiť s naším súčasným športoviskom, no
nebolo by zlé aj vyhrať úplne nové multifunkčné ihrisko. Keby sme len
vedeli, koľko fliaš treba vyzbierať, aby sme nové ihrisko získali. Keby sme
to číslo poznali, pravdepodobne by sme prvé miesto získali. Koľkí ste pre
nás zbierali fľaše alebo priamo nosili lístky. Nielen žiaci, ale aj učitelia,
vychovávateľky či rodičia. Aj „neškolopovinní“ obyvatelia obcí Košeca
a Košecké Podhradie nás v súťaži podporili a patrí im za to veľká vďaka!
V rámci zberu sme “vyčistili” terén a odovzdali „pár” stoviek mechov
s fľašami. Stroje sa občas zasekávali, no neodradilo nás to, vydržali sme.
Každá fľaška znamenala jeden krôčik k vytúženému cieľu. Každý chcel prispieť, hoc aj z posledných síl, pretože sme mali pred očami cieľovú výhru.
Napriek tomu sme nevedeli, koľko fliaš nám do vytúženého cieľa chýba.
Zmobilizovali sme „všetkých“ a do posledného dňa sme zbierali „všetko“,
čo sa dalo. Mali sme zatiaľ iba jeden pokus, preto sme maximálne zabojovali. Hoci výsledok dnes ešte nevieme, stále máme nádej, že ihrisko alebo
aspoň jedna z nižšie uvedených cien bude naša.
Aj keď súťažiaci z celého Slovenska počas štyroch týždňov odovzdali
v predajniach LIDL neuveriteľných 7 650 000 plastových fliaš, v prepočte
na jednu predajňu je to viac ako 62 000 PET fliaš, nenechali sme sa zahanbiť ani my, pretože naša škola vyzbierala 20 829 PET fliaš! V priemere
je to 90,169 PET fliaš na žiaka. Z uvedených čísel nám vychádza, že súťaž bola mimoriadne úspešná. Verme, že košeckí žiaci sa vďaka tejto iniciatíve možno budú už čoskoro hrať na novom ihrisku. Spoločne doprajme
nový priestor pre radosť nielen žiakom, ale aj ostatným deťom v Košeci.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, zapojili sa do zberu a podporili ušľachtilú myšlienku. Nech nás zatiaľ teší aspoň skutočnosť, že
sme pomohli nášmu životnému prostrediu. Netrpezlivo budeme čakať na
14. apríl 2014, kedy sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie súťaže. Víťazom sa stane škola, ktorá počas hry odovzdala v predajniach LIDL najviac
plastových fliaš. Pre najusilovnejšie školy sú pripravené mimoriadne zaujímavé výhry. Prvou cenou je multifunkčné športové ihrisko v hodnote
80 000 eur. Školy umiestnené na druhom a treťom mieste sa tiež môžu tešiť na ihriská v hodnote 55 000 alebo 35 000 eur. Dôvod na radosť budú
mať aj žiaci zo škôl, ktoré sa umiestnia na 4. až 7. mieste, pretože vyhrajú rekonštrukciu existujúcich športovísk či športové pomôcky v hodnote
10 000 eur. Celkovo teda školáci hrali o ceny v hodnote neuveriteľných
210 000 eur!
Držme si palce, aby na jednom z týchto siedmych miest bola aj naša
školička a aby sme po vyhlásení výsledku nemuseli ľutovať každú fľašu,
ktorá neprešla cez automat.
realizátorka projektu
Mgr. Staňová Monika

Tak, ako každý rok, aj tento rok, prišli fašiangy. No teraz boli trošku
iné. Košecká dychovka síce tradične vyhrávala po dedine, ale fašiangová
zábava bola spojená s maškarným plesom. Kultúrna komisia a Združenie
záhradkárov Košeca spojili svoje sily a na fašiangovú sobotu 1. 3. 2014
uskutočnili v telocvični ZŠ spoločnú akciu.
Fašiangová zábava sa premenila na maškarný ples, kde sa predstavilo
asi 40 pekných a nápaditých masiek. Tie sa spolu so všetkými prítomnými
zabávali pri hudbe Košeckej dychovky a Dj a čakali, ako ich originalitu
ocení porota. Tá svoj verdikt vyriekla až keď sa pochovala basa a rozdali
sa ceny z tomboly. Zábava potom pokračovala až do rána.
Veríme, že i keď boli fašiangy trochu iné, prítomní sa príjemne zabavili
a prídu opäť o rok.
Kultúrna komisia a Združenie záhradkárov Košeca

V dňoch 22.- 23. 1. 2014 sa v priestoroch budovy ZŠ uskutočnil zápis
žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015. Zápisu sa zúčastnilo 26
žiakov. Rodičia jedného žiaka požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky. V školskom roku 2014/2015 teda nastúpi do 1. ročníka 25 žiakov.
Z budúcich prvákov je do školského klubu detí prihlásených 20 žiakov,
na rímskokatolíce náboženstvo 16 žiakov, na evanjelické náboženstvo
2 žiaci a etickú výchovu bude navštevovať 7 žiakov.
Mgr. Švehlová Miroslava

Vážení spoluobčania,
dňa 12. júna 2013 si dobrovoľní hasiči v našej
obci pripomenuli už 125. výročie založenia ich
organizácie.
Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou organizáciou na území obce Košeca.
Spolu so zmenami, ktoré nastali v politickom,
kultúrnom aj v spoločenskom živote v našom štáte po novembri 1989 a ktoré sa priamo dotýkali
života každého občana, začala sa naša hasičská
organizácia pomaly vytrácať z kultúrno-spoločenského života v obci. Tento jav bol spôsobený hlavne tým, že transformačný proces v štáte hlboko
zasiahol do spoločenského, osobného a v značnej miere aj profesného
života každého jednotlivca. Spomalil sa tým aj život vo vnútri samotnej
organizácie DHZ a tým došlo k opomínaniu jednej z najzákladnejších činností, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie a rozvoj akejkoľvek
organizácie. Touto je bezpochyby práca s deťmi a mládežou a výchova
budúcich generácií. Následok tohto opomínania, až úplnej absencie uvedených činností, bolo možné pozorovať už na prelome tisícročí, ale naplno sa prejavil až v posledných rokoch. Pozvoľna dochádzalo k prirodzenému úbytku členskej základne. Niekedy v období rokov 2007 až 2009 došlo síce k miernemu nárastu počtu členov a hlavne k rapídnemu zníženiu
ich vekového priemeru, ale stále nebol obnovený proces výchovy budúcich generácií. Významnú rolu v tejto oblasti zohráva stredná a staršia
generácia, ktorá svojím príkladom dáva predpoklady pre vznik ďalších
budúcich generácií dobrovoľníkov z radov detí a mládeže. V roku 2013 sa
k členom DHZ pridalo ešte zopár nadšencov, s ktorými prišiel nový svieži
vietor do plachiet a len čas ukáže, či dokáže organizácia udržať ten správny smer a budú tieto zmeny prospešné pre jej ďalší rozvoj.
Nový a omladený Výbor DHZ, ktorý je poverený jeho vedením, má jasné a ambiciózne dlhodobé plány.
Prioritne boli plány rozdelené do troch základných skupín:
• naštartovanie procesu práce s deťmi a mládežou za účelom zabezpečenia prirodzenej obnovy členskej základne.
• postupné doplnenie a obnova materiálovo-technického vybavenia,
ktoré je momentálne na veľmi nízkej úrovni a systematické rozširovanie vedomostí v oblasti ochrany pred požiarmi formou školení.
• ďalší rozvoj hasičského športu pod hlavičkou DHZ Košeca, ktorý nás
ako organizáciu, ale aj našu obec, dokáže dostať ešte viac do povedomia ľudí nielen v našom regióne pravidelným organizovaním
hasičských súťaží a tým prispeje k rozvoju a rastu kultúrno-spoločenského života v našej obci.
Status dobrovoľníka slovenská legislatíva nepozná. Napriek tomu a našťastie pre nás naša občianska spoločnosť registruje ľudí, ktorí sú ochotní
spolupracovať a pomáhať, jednoducho, aktívne pôsobiť v rôznych oblastiach spoločenského života bez nároku na finančnú odmenu. Najmä vďaka
týmto ľuďom sa pomaly mení aj kultúrny a sociálno-politický postoj verejnosti voči dobrovoľníctvu. I naša spoločnosť by si mala začať uvedomovať, že štát vo svojom transformačnom procese na všetko nestačí a dobrovoľníctvo v sebe skrýva veľmi veľký potenciál. To isté platí aj na úrovni
územných samospráv. Je preto potrebné začať s osvetou a naučiť sa tento potenciál v plnej miere využívať.
Bolo by pozitívne a žiadúce, keby aj dobrovoľní hasiči v Košeci boli
vnímaní ako jednoznačne pozitívny prínos pre obec a jej obyvateľov.
Žiadna z organizácií hasičských, alebo záchranárskych a dvojnásobne to platí o organizáciách dobrovoľníckych, by nemala byť vnímaná ako
nutne vytvorená len pre splnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy
v oblasti ochrany pred požiarmi.
Dobrovoľníctvo je našou verejnosťou doteraz chápané ako niečo výnimočné. Hlavnou bariérou väčšieho rozvoja je pasivita pri vyhľadávaní
a získavaní dobrovoľníkov, ďalšími bariérami sú nedostatočné riadenie
činnosti dobrovoľníkov, nezáujem o dobrovoľníkov, obavy zo zneužitia
klienta dobrovoľníkom, nedôvera v čestné motívy dobrovoľníka, pracovná
vyťaženosť súčasných zamestnaných obyvateľov, nedostatok informácií
o dobrovoľníctve a názor, že u nás nie sú záujemcovia o dobrovoľníctvo.
Naproti tomu vznik a fungovanie dobrovoľníctva podporuje pocit, že sú
oceňovaní, uvedomujú si, že ich prítomnosť niečo znamená, majú nádej
na zmenu, postup vo svojej činnosti, dostáva sa im uznania na verejnosti
aj súkromne, majú pocit, že dokážu zvládnuť predkladané úlohy, majú
pocit spolupatričnosti a tímovej práce spolupracovníkov, podieľajú sa na
riešení problémov, na rozhodovaní a na stanovení cieľov organizácie,
uvedomujú si, že v dôsledku ich činností sa deje niečo podstatného.
A týmto sú uspokojované ich osobné potreby.

Dobrovoľníctvo a jeho rozvoj však brzdí najmä ak dobrovoľníci zisťujú
veľký rozdiel medzi svojimi očakávaniami a skutočnou činnosťou. Ak majú
pocit, že ich činnosť je k ničomu, ak nedostanú žiadnu spätnú väzbu, ani
pochvalu, či ocenenie. Preto je potrebné, aby ich úlohy neboli len rutinné
a postrádali akúkoľvek rozmanitosť.
Dobrovoľník by mal cítiť dostatočnú podporu nielen u svojich spolupracovníkov, ale najmä u širokej verejnosti, zástupcov samosprávy, ako aj
predstaviteľov štátnej správy, inak hrozí, že začne uvažovať, že mu jeho
úloha neprináša žiadnu prestíž, jeho činnosť mu nedáva možnosť osobného rastu a má príliš malé možnosti prejaviť iniciatívu, či tvorivosť.
Cítiť ľahostajnosť svojho okolia a napätie medzi spolupracovníkmi
je takmer s určitosťou cesta k zániku akejkoľvek formy dobrovoľníctva v jeho podstate. Osobné priateľské vzťahy sú nosnou silou
činnosti dobrovoľníckych organizácií.
Dobrovoľníctvo je neplatená činnosť vykonávaná z vlastnej vôle
v prospech druhých, táto činnosť umožňuje na jednej strane nielen slabším, menej zdatným či odkázaným na pomoc zapájať sa do života spoločnosti, ale na strane druhej často prispieva k posilňovaniu sebaúcty
a sebadôvery tých, ktorí takúto pomoc poskytujú. Spôsobuje to najmä
skutočnosť, že základom dobrovoľníctva je spájanie ľudskej a profesionálnej pomoci, ktorá nezriedka obohatí tak darcu, ako aj obdarovaného.
Dobrovoľníkom sa môže stať každý. Osoba na začiatku svojej pracovnej či profesionálnej kariéry, dôchodca, či osoba s určitým fyzickým obmedzením. Dobrovoľníci však nie sú iba dobrodinci či pomocníci z radov
občanov so silným sociálnym cítením, ale nezriedka aj odborníci z radov
právnikov, technikov, lekárov, alebo iných oblastí.
Dobrovoľníci nie sú platení - nie preto, že by boli zbytoční, ale preto,
že sú neoceniteľní.
Je na každom z nás, aby sa nad uvedenými skutočnosťami zamyslel
a zaujal svoj vlastný postoj k dobrovoľníctvu ako takému...
Ľudovít Čepela,
tajomník DHZ Košeca

V piatok 18. 10. 2013 sa v Trenčianskom kine Mier uskutočnilo stretnutie dobrovoľných hasičov z Trenčianskeho kraja s podpredsedom vlády
SR a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom a s predstaviteľmi Hasičského a záchranného zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Predmetom stretnutia bola najmä diskusia na tému pripravovaných legislatívnych zmien, nadobúdajúcich účinnosť v tomto roku, týkajúcich sa
aktívnejšieho zapájania dobrovoľných hasičov do aktivít nielen v oblasti
ochrany pred požiarmi.
V úvode stretnutia prevzali zástupcovia niektorých DHZ z rúk ministra vnútra pamätnú medailu ako ocenenie za ich príkladnú aktívnu prácu
v uplynulom roku 2013.
Ako prvý predstúpil pred podpredsedu vlády SR a ministra vnútra Róberta Kaliňáka predseda našej organizácie DHZ Košeca p. Bugala Pavel.
Uvedené ocenenie je odmenou za prácu pri odstraňovaní následkov lokálnej povodne, ktorá postihla našu obec dňa 7. 6. 2013.
Veľká vďaka patrí nielen členom DHZ v našej obci, ale aj dobrovoľným
hasičom z Ladiec a z Košeckého Podhradia, ktorí prišli pomáhať a ostatným občanom našej obce, ktorí sa aktívne zapojili do zmierňovania a odstraňovania následkov spomínanej živelnej udalosti. A nebolo ich málo.
Ľudovít Čepela,
tajomník DHZ Košeca

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... takto sa spieva v jednej z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.
Fašiangy- symbol veselosti, zábavy, hodovania je obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky.
A takúto fašiangovú zabíjačku, spojenú s predajom výborných zabíjačkových špecialít, si tento rok po prvýkrát pre obyvateľov pripravila Únia
žien v Košeci. Nápad sa zrodil u pani predsedníčky Jurenovej, a potom
nastalo obdobie veľkých príprav. Bolo treba pripraviť hrnce, nože varechy
a všetko potrebné k zabíjačke.
Úlohu hlavného „mäsiara“ a výrobcu špecialít vzal na seba skúsený
odborník pán Jaroslav Rafaj so svojimi pomocníkmi. Pod jeho vedením sa
ženy pustili do práce. Najskôr bolo treba očistiť cesnak, cibuľu, nakrájať
rožky... Potom správne zavesiť prasa, vykostiť, rozrobiť, nakrájať, zamiešať, uvariť. Urobiť tlačenky, jaternice, klobásky, topiť masť a oškvarky,
uvariť kapustnicu...,skrátka všetky dobroty, ktoré k zabíjačke patria. Nesmieme zabudnúť na to, že po celý čas bolo treba udržiavať dobrý oheň
a samozrejme dobrú náladu.
A keď bolo všetko pripravené, mohli si všetci, ktorí prišli do športového
areálu, pochutiť na výbornej kapustnici, či pečenom mäsku. Ostatné špeciality mohli ľudia ochutnať v pohodlí domova zo zakúpených zabíjačkových balíčkov.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto náročnej akcii veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu zabíjačku o rok.
Okrem zabíjačky sa naše ženy zúčastnili kurzu šikovných rúk. Dňa 25.
2. 2014 sa v budove základnej školy naučili zaujímavé techniky zdobenia
veľkonočných vajíčok.
Pani predsedníčka Jurenová sa 28. 2. 2014
zúčastnila obvodového kola súťaže Vansovej
Lomnička, kde obsadila 1. miesto. Darilo sa jej
i v krajskom kole, kde obsadila krásne 2. miesto! Srdečne blahoželáme k tomuto úspechu!

Členky únie žien v Košeci si sviatok MDŽ uctili
dňa 9. 3. 2014 kytičkou krásnych pesničiek,
ktoré zaspievala pani Verešová.

Výbor ZO ÚŽS

KOŠECA
Dodržiavaním doleuvedených odporúčaní
prispejete ku kráse Košeckých hôr.
Turistické pravidielka.
Dovoľ stromom šumieť, vtákom spievať - nekrič!
Dovoľ druhým počúvať ticho - nehulákaj!
Dovoľ vodám zachovať v nich život - neznečisťuj pramene a potoky!
Dovoľ zvieratám žiť ich rytmom - nekŕm ich - odpadky si zober
zo sebou!
Dovoľ rásť bylinám, trávam a stromom - nenič rastlinstvo, netrhaj kvety, nezbieraj lesné plody, netrhaj sadenice!
Dovoľ skalám a pôdam podliehať právam prírody - nevytváraj
nové cesty, nekresli po skalách a stromoch!
Dovoľ svojim blízkym v pohode čakať na Tvoj bezpečný návrat,
pred odchodom do hôr oznám kam ideš a kedy sa vrátiš.
Nepreceňuj svoje sily, plánuj túry s rozvahou, hory sú večné a trpezlivé počkajú.
Pamätaj v horách si hosťom, hory Ťa zmenia, Ty ich nemeň!

Moderné poľovníctvo v Československu
bolo riadené a organizované dlho prijatím zákona č. 23/1962 zb. a jeho zmenou zákonom o
poľovníctve číslo 83/
1990 Zb. Šestnásť košeckých poľovníkov bolo v roku 1963 združených v spolku BUKOVINA so sídlom Ladce. Sem okrem Ladčanov a Košečanov patrili
aj poľovníci s Tunežíc a Košeckého Podhradia. Výmera poľovného revíru bola vtedy asi
8 440 ha.
V roku 1965 začali poľovníci svojpomocne
stavať poľovnícku chatu v košeckej doline.
Organizátorom bol Pavol BELKO. Okrem neho Viliam ČEPELA, Jozef ČEPELA, František
KOVÁČ, Ferdinand PALČEK, Jozef DOMÁNY, Emil BALÁŽ, Augustín BALÁŽ, Vojtech
KOLESÁNI, Jozef SOLÍK, Karol BALÁŽ, Vojtech ČEPELA, a Jozef KOVÁČ. Chatu slávnostne skolaudovali 13. júla 1968 pri guláši
a dychovke za prítomnosti množstva občanov
Košece.
Od roku 1974 pracovala organizácia už
samostatne pod názvom KYJOVNÍK. Predsedom bol Mikuláš BARÉNYI, podpredsedom
Viktor MELICHER, tajomník Vojtech ČEPELA st. a hospodár Eduard BARTOŠ (Košecké
Podhradie). Hlavným poslaním organizácie bola vždy ochrana poľovnej zveri, výstavba
a opravy poľovníckych zariadení, výsadba
stromčekov, práca s deťmi. Chýrne boli aj
poľovnícke zábavy.
V roku 1976 bolo v Poľovníckom združení
(PZ) KYJOVNÍK, spolu Ladčianskymi, 67 členov, ktorí obhospodarovali až 5 494 ha (Košeca, Košecké Podhradie a Ladce).
Posledná reorganizácia poľovníctva v Košeci prišla po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky v roku 1993, keď si Ladce opäť
založili vlastné PZ a Košecké Podhradie sa
odčlenilo taktiež. Tým sa zmenšil poľovný
revír Košečanov na súčasných 2 050 ha.
V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa
na poste predsedu vystriedali Anton Pagáč
a Ing. Ladislav Koňuch. Vo funkcii poľovné-

ho hospodára pracoval dlhé roky pán Gustáv
Barényi a v súčasnej dobe vykonáva funkciu
hospodára Ing. Ladislav Koňuch. Od roku
2006 poľovné združenie vedie Mgr. Vojtech
Čepela.
V súčasnom období PZ Kyjovník Košeca pracuje v tomto zložení:
Predseda:
Mgr. Vojtech ČEPELA
Kynologický
a strelecký referent:
Tibor MATEJKA
Poľovnícky
hospodár:
Ing. Ladislav KOŇUCH
Tajomník:
Jaroslav SCHREIBER St.
Člen výboru ekonóm:
Miloslav BALÁŽ
Kontrolór združenia:
Anton PAGÁČ
Členovia:
Ladislav Baška st., Ladislav Baška ml., Vladimír Baláž, Miloslav Baláž ml., Marcel Tvrdík,
Kamil Tvrdík, Václav Palček, Ján Palček, Jaroslav Šreiber ml., Bohuslav Krupička, Tibor
Šimášek, Milan Janda, Robert Barényi.
Čestní členovia PZ:
Viliam Čepela, Jozef Matejka.
Ďalej máme kandidátov a čakateľov členstva:
Igor Strečko, Andrej Novák, Miroslav Lacko,
Vlasatý. Títo členovia SPZ si v súčasnej dobe
podali žiadosti o členstvo v PZ Kyjovník a v súčasnej dobe plnia 3 - 5 ročnú kandidátsku
dobu, v rámci ktorej plnia rôzne zaujímavé
úlohy prospešné prírode a zveri.
Katastrálne územie poľovníckeho revíru
leží v podhorí Strážovských vrchov z najvyšším bodom KYJOVNÍK 735 mnm. Hospodári
- ako sme už uviedli na cca 2050 ha. Dané
územie možno charakterizovať ako hornaté
- až pahorkatiny, v najvyšších oblastiach skalnaté - vápencového typu. Dnešný poľovnícky revír KYJOVNÍK Košeca je zatriedený do
poľovníckej oblasti Jelenej v tretej kvalitatívnej triede s podoblasťou muflónej lokality druhej kvalitatívnej triedy. Je tu zoskupená najmä zver: jeleň stredoeurópsky, srnec hôrny,
muflón, daniel (drží sa tu trvale asi 14 kusov
- nie je v normovaných kmeňových stavoch v podstate sa neloví), diviak, zajac poľný (veľmi málo - neloví sa), jarabica, bažant.
Z ostanej zveri tu má zastúpenie hlavne

„Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ vyhlásenej obcou Košeca na mesiac apríl
2014
1.Obecné zastupiteľstvo ustanovuje kontrolnú a iniciatívnu komisiu v zložení:
Brtáň Radomír - starosta
Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu
Surový Jozef - predseda komisie pre ŽP a Palček Jaroslav,
ktorej zasadnutie sa bude uskutočňovať podľa potreby.
2. V mesiaci apríl sa doporučuje vykonať na úseku
A - Verejná zeleň
Park, cintorín, iné zelené plochy, vyhrabanie, pohnojenie, prestrihanie
a ošetrenie drevín, okopanie kríkov, atď.
Práce vykonajú: členovia KZ, členky ÚŽ, žiaci ZŠ - Deň Zeme
Zodpovední:
Daniela Hrbáčková, Silvester Trpka, Ing. Jurenová Eva
a Mgr. Švehlová Miroslava
B - Športový areál
Úprava trávnatej plochy, svahov, ošetrenie drevín a celková údržba budov a objektov zabezpečí podľa náplne práce správca ŠA.
C - Komunikácie a chodníky
Zabezpečiť zametanie chodníkov a MK, odstránenie nánosov na kraj-

líška, rys, jazvec, kuna, tchor, lasica. Občas
sa sem zatúla medveď. Ďalej sa tu vyskytuje medvedík čistotný a psík medvedíkovitý.

Z pernatej zveri vrana, straka, sojka, myšiak
hôrny, kačica divá pri ťahu na jar a v jeseni,
sluka, jarabica a bažant. Avšak pernatú zver
mimo škodnej v rámci PZ nelovíme, hoci sa
o ňu aktívne staráme.
Loviť zver môže člen poľovníckeho združenia, ktorý spĺňa podmienky domáceho poriadku (stanovy) a má vydanú povolenku na
lov zveri.
Za svoju činnosť dosiahlo združenie pekné výsledky či už pri ochrane prírody (výsadbe
stromčekov, oplocovaní nových výsadieb, príprave sadby, čistení po ťažbe, robení ochranných náterov proti ohryzu a okusu, zbere odpadkov, oprave lesných chodníčkov, čistení
studienok), love zveri, prikrmovaní cez zimné
obdobie (zvlášť ťažké boli zimy 2004/2005,
2005/2006). V rámci lovu získalo niekoľko
medailových úlovkov. Snom každého poľovníka je získať trofej - medailu. Veľmi pekné
trofeje svojou činnosťou v PZ získali najstarší
a najskúsenejší členovia PZ Viliam Čepela
a Róbert Barényi.
Poľovnícke združenie v Košeci kráča v šľapajach zakladateľov organizovaného poľovníctva - dedov a pradedov, ktorí sa vzorne
starali o revíry. Usiluje sa zachovať a zveľadiť
prírodný dar v našich horách pre ďalšie generácie.
Poľovníctvu zdar!
Za PZ Kyjovník Košeca
člen PZ Ing. Milan Janda

niciach MK a oprava výtlkov na MK.
Zodpovední:
starosta a zást. starostu
D - Budovy v správe obce
Zabezpečiť vyčistenie a údržbu Domu smútku
Malej zasadačky pri OcÚ - zabezpečiť vodu Požiarnej zbrojnice
Zodpovední:
pp. Trpka, Ing. Eva Jurenová, Bugala ml., starosta
a zást. starostu
V časti obce Nozdrovice upratať Osvetovú 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 Sláviková Jana st.
Vývoz konárov a domového odpadu
Zodpovední:
Palček Jaroslav a starosta obce
Vypracovala: Mgr. Švehlová Miroslava
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VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SR
- I. KOLO
Celkom zapísaných voličov:
Volieb sa zúčastnilo:
čo predstavuje 44,89%
platné hlasy
Bárdos Gyula
Behýl Jozef, Mgr.
Čarnogurský Ján, JUDr.
Fico Robert, doc. JUDr. Csc.
Fischer Viliam, prof. MUDr., Csc., FICS
Hrušovský Pavol, JUDr.
Jurišta Ján, PhDr.
Kiska Andrej, Ing.
Kňažko Milan
Martinčko Stanislav
Melník Milan, prof. RNDr. DrSc.
Mezenská Helena. Mgr.
Procházka Radoslav, doc. JUDr. PhD.,
Šimko Jozef, JUDr.
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SR
- II. KOLO
Celkom zapísaných voličov:
Volieb sa zúčastnilo:
Čo predstavuje 51,46 %
Fico Robert, doc., JUDr., CSc.,
Kiska Andrej, Ing.,

2107
946

0
3
3
432
11
23
3
185
73
0
6
32
165
0

Muži pod vedením trénera Jaroslava Vojteka a vedúceho mužstva Ladislava Bugalu prezimovali po jesennej časti súťaže na 6. mieste. Po veľmi dobrom začiatku, kedy sa pohybovali na prvých priečkach klesli
nižšie po odchode niektorých hráčov zo základnej
zostavy.
Dorast pod vedením trénera Patrika Baláža a vedúceho mužstva Petra Ondrejku obsadili medailové 3.
miesto s malým bodovým rozdielom na prvého.
Žiaci FK Košeca sú na 10. mieste. Táto kategória sa
musí vyrovnávať s odchodom starších hráčov do dorastu. Pasujú sa s tým tréner Kašša Tomáš spolu s
vedúcim Petrom Kolesányim.
Najväčšiu radosť FK Košeca robia prípravkári, pod
vedením trénera Jaroslava Palčeka a asistenta Igora Štepanoviča. Po jesennej časti sú v tabuľke na 1.
mieste.
Zimnú prestávku využili všetky mužstvá na prípravu
na jarnú sezónu s cieľom postúpiť v aktuálnych tabuľkách na vyššie pozície.
FK Košeca pozýva všetkých občanov na majstrovské
futbalové zápasy, ktoré začnú v nedeľu 30.3.2014.

Šimon Čepela, Lucas Dohňanský
a Kristína Jurčíková.

----------------------------------V I. ŠTVRTROKU 2012
SA NARODILI:
----------------------------------Samuel Solík, Beáta Bartošová,
Dominika Balážová,
Lucas Peter Kalamen.

-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------V IV. ŠTVRTROKU 2013
----------------------------------Mária Šmatláková, Mária Paseková
a Emília Kulichová.

----------------------------------V I. ŠTVRTROKU 2014
----------------------------------František Bezecný, Viliam Trpka,
Mária Černušková, Emília Holá,
Pavol Palček, Ing. Samuel Tomka.

-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá

----------------------------------70 rokov
Milan Urbánek, Anna Adamcová
a Emília Ostrovská

----------------------------------75 rokov
Jozef Kalamen, Antónia Palčeková,
Agnesa Jankeová, Jozefína Chudá,
Jozef Repôň, Blažena Švehlová
a Emília Ďurišová.

2112
1087

643
434

V IV. ŠTVRTROKU 2013
SA NARODILI:
-----------------------------------

Víťaz turnaja prípraviek OBFZ o Pohár predsedu komisie mládeže, ktorý sa uskutočnil v Bolešove dňa
1.3.2014

----------------------------------80 rokov
Jozef Bugala, Anna Drábiková,
Valéria Gregorová.

----------------------------------85 rokov Barbora Jáňová,
90 rokov Verona Váňová,
91 rokov Emília Gábelová,
92 rokov Ľudovít Didek,
94 rokov Anton Ďuriš.
-----------------------------------

V I. ŠTVRTROKU 2014
OSLáVILI

----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:
Roman Rapant
a Zuzana rod. Hákačová.

-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!
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