
Z OBSAHU

KK OO ŠŠ EE CC KK OO 
NN OO ZZ DD RR OO VV II CC KK ÉÉ
NN OO VV II NN YY
vydáva Obecný úrad v Košeci ročník: 20. číslo 1  2018

INFORMÁCIE STAROSTU OBCE na strane č. 2

KALENDÁR VÝVOZOV ZMESOVÉHO AJ TRIEDENÉHO ODPADU na strane č. 3

NOVINKA  KRÍŽOVKA na strane č. 12

pozrite na strane 7 čítajte na strane 2

Benefičný koncert 2017 CESTY V OBCI  opravy v roku 2018



2 košeckonozdrovické noviny

Informácie starostu obce  návrh hlavných úloh obce Košeca na rok 2018
Vážení čitatelia,

prinášame vám do schránok prvé tohtoročné vydanie obecných novín, v
ktorých sa snažíme poskytnúť dôležité informácie o dianí v obci,
kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách, ich výsledkoch 
zachytených prevažne aj na fotografiách.
Dúfame, že nasledujúcimi stranami vám pomôžeme si pripomenúť, čo sa
za posledné obdobie v Košeci udialo.

Návrh hlavných úloh obce rešpektuje položky z návrhu rozpočtu
OBCE KOŠECA pre rok 2018 z decembra 2017.
Všetky aktivity sú kryté plánovanými príjmami, resp. môžu byť
čiastočne kryté použitím prostriedkov z rezervného fondu a
prebytku hospodárenia vzniknutého v roku 2017. Niektoré aktivity
sú naviazané na nenávratné finančné zdroje, ktoré je možné
získať prostredníctvom dotácií a grantov.
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci dňa 18. 1. 2018
predložili:
Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce, PaedDr. Miroslava Švehlová,
Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus –
poslanci OZ

HLAVNÉ ÚLOHY OBCE:
Odkúpenie pozemkov potrebných pre aktivity súvisiace so
zlepšovaním infraštruktúry obce,

(Zliechovská ulica – pozemky pod plánovaný chodník,
pozemky medzi materskou školou a cintorínom plánované na
parkoviská a prístup k MŠ, pozemok pri zasadačke oproti OcÚ na
rozšírenie kapacity zasadačky prístavbou,...)
Územný plán obce Košeca – vyhotovenie strategického
dokumentu – dokončenie,

(Koncept, Návrh, Čistopis)
Projektové dokumentácie,

(chodník na Zliechovskej ulici, chodník pri hlavnej ceste
od „autobazáru“ ku posledným rodinným domom v smere na
Ilavu, prístavba materskej školy nadstavbou, prístavba základnej
školy, protipovodňové opatrenia na potokoch, prístavba
zasadačky oproti OcÚ, štúdia a projekt autobusových zastávok)
Realizácia chodníkov,

(výstavba chodníka na Zliechovskej ulici, pri hlavnej
ceste od „autobazáru“ ku posledným rodinným domom v smere
na Ilavu, pri zasadačke oproti OcÚ na prepojenie prechodom
pre chodcov, pri autobusovej zastávke v Nozdroviciach na
prepojenie ulíc Za parkom a Horniackej, ...)
Realizácia kúrenia na požiarnej zbrojnici a rekonštrukcia
elektrických rozvodov v budove PZ (zapojenie sa do výzvy na
získanie dotácie na rekonštrukcie starej časti budovy),
Realizácia prístavby zasadačky oproti OcÚ – rozšírenie kapacity
na cca 100 miest,
Vyhotovenie posuvnej brány pri materskej škole a financovanie
betónovej cesty medzi MŠ a SED,
Vyhotovenie posuvnej brány na zbernom dvore,
Nákup techniky pre nakladanie s bioodpadom (malá obecná
kompostáreň),
Doplnenie prvkov na detské ihriská a realizácia ich oplotenia,
Realizácia WORKOUT parku v záhrade za obecným úradom,
Výstavba multifunkčného ihriska v areáli základnej školy a v
športovom areáli,
Realizácia projektu „odborné učebne a knižnica“ v ZŠ
(spoluúčasť v prípade získania dotácie),
Zbúranie komína v starej tehelni,
Zakúpenie kompostérov pre domácnosti (spoluúčasť v prípade
získania dotácie),
Oprava havarijného stavu komína a strechy na obecnom úrade,
Opravy havarijného stavu miestneho rozhlasu,
(káblové rozvody v celej obci, výmena reproduktorov, oprava –
doplnenie zosilňovačov v ústredni)
Opravy verejného osvetlenia,

(výmena nefungujúcich svietidiel, doplnenie stĺpov,
svietidiel a výložníkov)
Zakúpenie nového PC a záložných zdrojov pre potreby
zamestnancov OcÚ,
Výstavba vodovodu a kanalizácie (možnosti získať aj
nenávratné finančné prostriedky),

(Rudnianska ulica, Zliechovská ulica, Sadová ulica,...)
Opravy cestných komunikácií
(úseky nezahrnuté do reklamácií voči zhotoviteľovi kanalizácie

a vodovodu),
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov zateplením,

(obecný úrad, požiarna zbrojnica, materská škola,...)
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci v zmysle
pripravenej štúdie – projektu,
Realizácia prechodov pre chodcov vrátane bezpečnostných
svetelných prvkov,

(pri obecnom úrade, v Nozdroviciach k autobusovej
zastávke, pri starej ZŠ)
Realizácia oplotenia areálu základnej školy
(oprava existujúceho plota a výstavba nového),
Zakúpenie techniky potrebnej na údržbu obce,

(traktor, mulčovač na kosenie verejných priestranstiev)
Údržba verejnej zelene,

(výsadba, orezy,...)
Zakúpenie mobiliáru na verejné priestranstvá  lavičiek a
smetných košov,

(smetné koše k zastávkam, do parku, k detským
ihriskám, koše pre psie exkrementy)
Oprava budovy telocvične – rekonštrukcia nosných prvkov,
výmena pôvodných okien za nové, náter hracej plochy,
Protipovodňové opatrenia na základe projektu (možnosti získať
nenávratné finančné prostriedky),
Vyhotovenie telocvične v budove materskej školy,
Sprevádzkovanie obecnej knižnice,
Realizácia asfaltového povrchu na chodníku medzi ulicou
Školskou a Sadovou (vedľa bytoviek a telocvične k potoku),
Realizácie projektu na športovom areáli (tribúny a striedačky) –
v prípade získania dotácie zo SFZ,
Realizácia chodníkov na cintoríne,
Oprava elektrickej prípojky do domu smútku,
Fasádny náter domu smútku,
Riešenie problematiky parkovania pri bytovkách (Zliechovská,
Školská, Športovcov, Bytovky,...).
Ďalšie úlohy obce je možné doplniť v závislosti od vývoja situácie
v našej samospráve.
Schvaľovanie rozpočtu obce Košeca na rok 2018 v decembri dopadlo
tak ako dopadlo. Zverejnený návrh rozpočtu počítal v jednotlivých
položkách výdavkovej časti s rôznymi aktivitami, ktoré reflektujú najmä na
požiadavky občanov. Aby mal každý možnosť sa s nimi bližšie zoznámiť,
pristúpil starosta obce a poslanci, ktorí tento návrh rozpočtu podporili k
prepisu čísel do textovej formy. Predložili ich formou návrhu hlavných úloh
na rok 2018 na zasadnutí OZ dňa 18.1.2018 so žiadosťou smerom k ďalším
piatim poslancom OZ o spoluprácu pri napĺňaní tohto dokumentu.
Posúďte prosím sami, či sa s návrhom stotožňujete a v prípade, ak máte aj
ďalšie postrehy, požiadavky, námety na ďalšie aktivity neváhajte a ozvite
sa starostovi obce.

CESTY v obci
Problematika kvality miestnych komunikácií (ciest a chodníkov) je
naozaj veľmi aktuálna téma. Po dokončení stavebných prác na
kanalizácii a vodovode máme možnosť aj po rokoch sledovať, ako
sa postupne niektoré úseky asfaltových ciest prepadávajú a
spôsobujú komplikácie rôzneho druhu.
Aj na základe podnetov obyvateľov sme už počas výstavby
upozorňovali na hutnenie podloží vo výkopoch. Žiadali sme
dodržiavanie technologických postupov, pripomínali sme možné
dôsledky zle vykonaných prác. A mali sme pravdu. Teraz riešime
reklamácie, ktorým sa dalo vyhnúť.
Na naše nešťastie, investorom nebola obec (v tom prípade by sme
to totiž vedeli riešiť promptnejšie a efektívnejšie). Takto sme odkázaní
na komunikáciu s dodávateľom cez investora, za ktorého technické
záležitosti  inžiniersku činnosť rieši externá spoločnosť. No proste
nemáme to vôbec jednoduché domôcť sa nápravy.
Vo svojom úsilí však nepoľavíme a budeme žiadať uvedenie
miestnych komunikácií do pôvodného stavu. Ten je
zdokumentovaný a máme naozaj veľa dôkazov, že súčasný stav sa
ani trošku na niektorých uliciach nepribližuje stavu pred výstavbou. A
dokonca aj na kompletne opravených asfaltových plochách na
celú šírku ciest sú viditeľné veľké prepady podkladových vrstiev.
Komunikujeme aj s ostatnými správcami ciest v našej obci
(Slovenskou správou ciest a Trenčianskym samosprávnym krajom),
ktorí rovnako ako my žiadajú od investora opravy cesty I. triedy
(Hlavnej) a III. triedy (Zliechovskej).
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Kompletný kalendár zvozov všetkých druhov odpadov

POĎAKOVANIE doručené na obecný úrad
MY OBČANIA ČASTI KOŠECANOZDROVICE ĎAKUJEME STAROSTOVI A ČLENOM ZASTUPITEĽSTVA ZA REALIZÁCIU INVESTIČNEJ

AKCIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA ULICI ZA PARKOM. (KONEČNE SA CÍTIME AKO SÚČASŤ NAŠEJ OBCE)

TO JE PRÍKLAD AKO SA BUDUJE MODERNÁ DEDINA. ĎAKUJEME.
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Verejného vypočutia sa zúčastnilo niečo viac ako 20 občanov a z poslancov obecného zastupiteľstva
prišli a pred občanov si tvárou k nim na diskusiu sadli p. Švehlová, p. Kalamenová, p. Bajzíková. Vedľa nich
sedel starosta obce Radomír Brtáň a zamestnanci obecného úradu p. Dianová a p. Podmajerská. Vopred
sa z neúčasti ospravedlnil p. Kolembus.
Pozvanie k rokovaciemu stolu pred ľudí nevyužili a do hľadiska si z poslancov sadli ešte p. Kantoríková a
p. Ďurech.
Pozvánku od starostu obce dostali všetci poslanci dňa 27. 11. 2017 (5 dní vopred).
Rozoberali sme naozaj dôležitú tému, ktorá sa týkala rozpočtu obce pre rok 2017. Zo zákona obci vyplýva
povinnosť schváliť rozpočet na prebiehajúci rok najneskôr do 31. decembra.
Ako asi viete, nakoniec sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus a väčšina poslancov obecného zastupiteľstva
neuznala argumenty starostu a zamestnancov obecného úradu, ktoré boli predložené a riadne
odôvodnené pre prijatie riadneho rozpočtu, ktorý by napĺňal povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.
V rozpočtovom provizóriu sme tak zostali počas celého roka 2017.
Dôležité je pochopiť, že táto situácia nie je síce v samospráve bežná, ale existovať počas nej je možné.
Svedčia o tom výsledky dosiahnuté počas roku 2017. Tie viditeľné sú 3 veľké investície do cestnej
infraštruktúry obce, dokončenie prístavby požiarnej zbrojnice, vydanie druhého pokračovania knihy o
obci, mnohé kultúrne a športové podujatia v obci, a pod. Nie je toho málo a za všetko je potrebné
poďakovať tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí podporujú postoj starostu obce k
zodpovednému riadeniu obce.

DDiisskkuussnnáá ččaassťť –– oottáázzkkyy aa vvyyjjaaddrreenniiaa oobbččaannoovv
 postoj poslancov by mal byť zodpovedný,
 apel na účasť poslancov (p. Kolembus sa ospravedlnil),
 pozvanie poslancov s nedostatočným predstihom a v dohodnutom termíne,
 vstupná prezentácia tendenčná, informácie sú len z jednej strany; vysvetlenie, že ide o oficiálne údaje
obce,
 pozvanie na verejné vypočutie išlo 27.11.,
 provizórium je neúnosné; riešenie je v postupe, ktorý je spoločný,
 problém bol vo výške bežných výdavkov,
 vysvetlenie námietok proti zníženiu položiek,
 v minulosti došlo vždy ku kompromisu, tento rok bolo krátenie extrémne,
 pracovné stretnutia pred schvaľovaním rozpočtu,
 podnet na účasť občanov na zasadnutiach zastupiteľstva.

Výsledky verejného vypočutia z decembra 2017
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ADVENT 2017 V OBRAZOCH
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SSttrráánnkkoovvéé hhooddiinnyy oobbeeccnnééhhoo úúrraadduu::
Pondelok – 07:00 – 15:00

Utorok – 07:00 – 15:00
Streda – 07:00 – 16:30

Štvrtok – Nestránkový deň
Piatok – 07:00 – 13:30
Sobota – Zatvorené
Nedeľa – Zatvorené

OOddddeelleenniiee ddaanníí aa ppooppllaattkkoovv ((ččíísslloo ddvveerríí 11)) jjee VVáámm
kk ddiissppoozzíícciiii nnaasslleeddoovvnnee::
Pondelok – 07:30 – 15:30

Utorok – 07:30 – 15:30
Streda – 07:30 – 17:00

Štvrtok – Nestránkový deň
Piatok – 07:30 – 14:00

Od začiatku februára si môžu daňovníci vyzdvihnúť
pripravené rozhodnutia.

Úhrady daní a poplatkov je možné realizovať v
hotovosti, prípadne bankovým prevodom. Všetky
potrebné údaje k platbe sú uvedené na vydanom

rozhodnutí.
Radi Vám v prípade Vašich otázok poradíme.

Telefonicky na čísle (042)4468023 alebo
(042)4468183.

Email: podatelna@koseca.sk

Ako a kedy vybavíte? Na úrade sme Vám k dispozícii.

Zamestnanci úradu sú v práci aj počas
nestránkových dní. Väčšinou sa vo štvrtok venujú
práci, ktorá sa im nahromadí počas stránkových
dní a nestihnú ju dokončiť vo svojom pracovnom
čase. Ďakujeme, že to chápete a využívate na
vybavenie úradných záležitostí určené hodiny

počas stránkových dní.
Čas na obed nie je presne určený a zamestnanci si

obednú prestávku prispôsobujú svojim
povinnostiam. Ak nájdete na dverách oznam s
nápisom obedná prestávka, bude pri ňom aj

informácia o čase, kedy bude zamestnanec znovu
pre Vás k dispozícii.

V prípade čerpania dovolenky niektorého zo
zamestnancov sa s dôverou obráťte na kolegov v
iných kanceláriách. To isté platí v prípade, ak sa
zamestnanec nachádza na školení (u lekára, v

teréne a pod.).
Ďakujeme za pochopenie.

Dôležité kontakty:

0918 461 201  starosta obce
0918 323 353  mobil v kanceláriách

0918 323 354  správca športového areálu
0948 403 838  špecialista pre odpady

GISPLAN  pasportizácia cintorína a ďalšie nové služby pre obyvateľov

Posledné mesiace sme usilovne pripravovali podklady pre spustenie portálu, ktorý má ambíciu uľahčiť záujemcom
orientáciu pri hľadaní informácií. Na webovej stránke: http://oukoseca.gisplan.sk/ má každý záujemca k dispozícii
napríklad rôzne mapové podklady s katastrálnymi informáciami o pozemkoch a aj novú elektronickú pasportizáciu
cintorína. Hľadanie v aplikácii je jednoduché. Buď si kliknete na hrobové miesto a na pravej strane sa vám zobrazí
meno zosnulého, respektíve žijúceho majiteľa miesta. Dá sa to aj opačným spôsobom. Teda, že si do vyhľadávača
doplníte meno zosnulého, ktorého hrob chcete nájsť. Systém vám ho v priebehu pár sekúnd vyhľadá. Podobne to
funguje aj v aplikácii s katastrálnymi mapami, kde Vám aplikácia pozemky presne identifikuje a v pravej časti
obrazovky ponúkne detailné informácie aj o súradniciach, prípadne ukáže pohľad z Google Street View.
Veríme, že sa s týmito elektronickými pomôckami čoskoro zoznámite a uľahčia Vám vyhľadávanie informácií, ktoré
budete potrebovať zistiť.
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Problémy s miestnym rozhlasom

Počas tretej adventnej nedele sa v priestoroch našej školy uskutočnil už tradičný Benefičný koncert spojený s
predajom výrobkov detí. Na koncerte v telocvični vystúpili s pekným programom deti materskej školy, základnej
školy i ZUŠ a na záver sme uviedli i dramatizáciu rozprávky o Troch grošoch v podaní žiakov ôsmeho ročníka. Pri
stánkoch si návštevníci mohli vybrať z množstva krásnych výrobkov s vianočnou tematikou, pochutiť si na dobrej
kapustnici či iných dobrotách. Až do zotmenia panovala na nádvorí školy predvianočná atmosféra ako na
skutočných vianočných trhoch. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a realizácii tohto dňa a podporili tak našu školu!

Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku v miestnom rozhlase. Od určitej doby sa rapídne znížila hlasitosť

reproduktorov v celej obci. Snažíme sa o nájdenie dôvodu a čo najrýchlejšie odstránenie tohto problému.

Žiaľ, bez komplexnej rekonštrukcie rozhlasových vedení to bude vždy len o dočasných riešeniach.

O ďalšom postupe rozhodne obecné zastupiteľstvo, ktorému je vyhradená právomoc schvaľovať rozpočet.

BENEFIČNÝ KONCERT
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Vzácna návšteva z Wittenbergu v košeckej diakonii

V rámci jubilejného roku 500. výročia Reformácie
navštívil Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci brat
farár Johannes Hillger z Luttherstadt Wittenbergu s
doprovodom. Bohatý týždňový program naši hostia
započali prehliadkou Strediska Evanjelickej DIAKONIE
a Evanjelického kostola v Košeci, ktoré boli
vybudované aj vďaka výdatnej pomoci práve brata
farára Johannesa Hillgera. Nasledovalo zastavenie v
Ilave pri pamätnej tabuli venovanej väzneným ev.
biskupom a kňazom, ktorých si uctili modlitbou a
kyticou kvetov. Nezabudnuteľný pre našich hosťov
bol výstup na horu Butkov ( Ladce) v doprovode Ing.
Antona Barcíka, gen. riaditeľa Považských
cementární Ladce, ktorý ich oboznámil s týmto
najmladším pútnickým miestom RKC na Slovensku.
Tam pri monumentálnom 12 metrov vysokom kríži
zazneli modlitby a nasledovalo spoločné fotenie pre
pripravovanú publikáciu o tomto mieste. Je priam
symbolické, že návšteva predstaviteľov evanjelickej
cirkvi z Lutherovho mesta Wittenbergu sa udiala na
tomto mieste práve v jubilejnom roku 500 výročia
Reformácie. Ďalší deň spolu s našimi hosťami sme
navštívili Vysoké Tatry, kde sme si prezreli Centrum
sociálnych služieb v Tatranskej Štrbe, ktoré vedie
dozorca Tatranského seniorátu ECAV Ing. Tomáš
Hyben. Ten ochotne oboznámil našich hosťov s týmto
novým projektom, ktorého spoluzakladateľom je
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca. O voľný
program našich hostí sa postaral dlhoročný
spolupracovník SED v Košeci Mgr. Peter Ľupták , ktorý
pôsobí v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách.
Vyvrcholením návštevy našich hostí bola ich účasť na
Slávnostných službách Božích s vysluhovaním sv.
Večere Pánovej v považskobystrickom evanjelickom
kostole v nedeľu 6. augusta, zameraná k 500. výročiu
Reformácie. Úvod služieb Božích patril spevácko –
folklórnej skupine zo Záriečia, ktorá zaspievala dve
piesne s Tranovského kancionála. V rámci liturgie
poslúžili duchovní: Peter Fabok, Michal Tekely a
Ľubomír Marcina. Organovou hrou slávnostné služby
Božie sprevádzala Miroslava Tekely a na husliach
členka komorného orchestra z Halle ( Nemecko)
Katrin Hauser. Slávnostným kazateľom bol vzácny hosť
brat farár Johannes Hillger z Wittenbergu na základe
sv. textu Efezským 5. kapitola 89 verš : Žite ako deti

svetla, ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti,
spravodlivosti a pravde. Amen
Už 36 rokov sme dobrými priateľmi s vaším
duchovným pastierom Ľubomírom Marcinom , tak
stále veľmi radi cestujeme do vašej krásnej krajiny.
Naše priateľstvo je plné tých najkrajších spomienok.
Žijeme vo Wittenbergu, Lutherovom meste , v ktorom
Dr. M. Luther presne pred 500 rokmi pribil svoje Tézy na
dvere zámockého kostola. Práve tu sa začalo nové
orientovanie celej Európy, dokonca s celosvetovým
pôsobením. Duchovne sa teda Wittenberg zaradil k
najmenším hlavným mestám sveta. Teda v tomto
roku, popri rôznych iných veciach, podujatiach,
stretnutiach oslavujeme túto svetovú udalosť! Prežili
sme vo Wittenbergu (nedávno) Kirchentag ktorý mal
120 000 návštevníkov. Mesto je stále plné
návšetvníkov z celého sveta. Na jednej veľkej lúke
bolo vysadených 500 stromov v Lutherovej záhrade
okolo obrovskej Lutherovej ruže. Luteránske cirkvi z
celého sveta tu prijali akési "stromové spoločenstvo".
Keď mám doma nejakých hostí, veľmi rád ich
zavediem do tejto záhrady a ukážem im strom
patriaci ECAV na Slovensku a porozprávam im o
mojich priateľoch z tejto krajiny. Z Wittenbergu
prichádza mnoho pozitívnych impulzov do sveta,
ktoré by mali preraziť hlbšie na rôzne miesta a
zanechať tam svoju pečať. Predchádzajúci týždeň
som bol so svojím najstarším vnukom (má 11 rokov), v
nemeckom najväčšom prístavnom meste Hamburgu.
Mohli sme tam mnoho zaujímavého vidieť. Objavili
sme tam jeden veľmi veľký pomník. Bol postavený
Johannesovi Bugenhagovi. Bol to farár, priateľ a
súputník Dr. M. Luthera. Mal obrovské problémy a
čelil rôznym sporom pri začatí reformácie v
Hamburgu. Tí starí veriaci ľudia, odmietali prijať
obnovenú vieru. Johannes Bugenhagen však
pokračoval po húževnatých rokovaniach na tom aby
ich zlomil. Tiež začal pracovať i v jednom bývalom
kláštore na vybudovaní gymnázia, ktoré robí dodnes
vynikajúcu prácu. Práve preto je tam tento veľký
pomník. Otázka: Odkiaľ zobrali všetci reformátori
takúto obrovskú silu aby toto dokázali? Keď sa aj
napriek tomu postavili proti mocnej pápežskej cirkvi!
Títo mali všetko vo svojich rukách, čo zahŕňalo aj moc
a vplyv. Odpoveď: Týchto pár ľudí vo Wittenbergu
nám poskytuje cenný poznatok  pohľad. Oni založili
oslobodzujúce a radostné Veľvyslanectvo (úrad)
Evanjelia. Lebo nie my ľudia môžeme konať skrze našu
moc a energiu, ale Božia milosť ktorá pôsobí a tiež
Ježiš ktorý už urobil všetko pre nás na Kríži. Práve týmto
činom dokázal milosť Božiu pre nás všetkých. Tento
Dar je pre nás, a dúfame teda že ho príjmeme so
všetkou vďačnosťou a radosťou. Otázka na nás:
Žijeme my dnes taktiež z radosti/potešenia tohto
ospravedlnenia? Všetky hriechy, všetky viny, ktoré
prinášame pred Ježiša, nášho Pána, tie sú už teraz ním
prevzaté! Želám Nám všetkým túto radosť a Sila ktorá
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od Neho pochádza. Aj Keď nás On necháva byť
ľuďmi, ktorí sú závislí a zodpovední Myslieť aj konať! K
tomuto sa viaže ešte jedna ďalšia historická udalosť,
ktorá má spojitosť s Wittenbergom: Pred budovou
OSN v New Yorku, stojí pomník s veľkou sochou.
Môžeme tam vidieť Kováča, ktorý z meča kuje pluh.
Stojí pri tom aj citát zo starej zmluvy: Budete meče kuť
na pluhy Iz 2,4.! Je to vízia ktorú mali a vydali proroci
Izaiáš a Micheáš. Práve toto dalo mladým kresťanom
v DDR znak ich pokoja. Mnohí z nich práve toto nosili
vyšité na nášivkách na oblečení. A malo to aj nadpis:
Tvoriť mier, bez zbraní! Práve v čase keď bola celá
armáda modernizovaná, videla naša vláda v tomto
obrovskú provokáciu a zakázalo to nosiť. V roku 1983
bol vo Wittenbergu taktiež Kirchentag. Pri tejto
príležitosti, jeden wittenbergský kováč, verejne prekul
meč na pluh. Toto spustilo vytvorenie jedného
širokého mierového hnutia v DDR, ktoré skutočne bolo
proti násiliu. Organizovali modlitebne stretnutia za
mier v kostoloch a taktiež sviečkové pochody v
uliciach. kto by si bol vtedy pomyslel že práve Slovo
Božie bude tým (uhoľným kameňom) ktoré položí
socialistický režim? Vo Wittenbergu je kováčska
nákova v Múzeum ktoré môžete navštíviť, ktorá je ako
pomník pripomínajúci Lutherhof. Slovo nášho Boha
prináša dobré zmeny v našej osobnej ale taktiež aj
spoločenskej oblasti. Práve preto je pre nás veľmi
dôležité držať sa silne Božieho slova . Amen

Po kázni slova Božieho, ktorú tlmočil br. Michal Tekely
zaznela hudba v podaní klavír Miroslava Tekely a
husle Katrin Hauser. K stolu Pánovej milosti pristúpili
takmer všetci zúčastnení, kde počas vysluhovania
sviatosti Večere Pánovej zazneli piesne v podaní
folklórneho súboru so Záriečia. Báseň o Lutherovej ruži
predniesla sestra poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej
Bystrici PhDr. Ľubica Juríčková. Nasledoval pozdravný
príhovor primátora mesta Považská Bystrica Doc. Dr.
Karola Janasa, v ktorom vyzdvihol 500. výročie
Reformácie, prínos evanjelickej cirkvi pre mesto, ako
aj príkladnú spoluprácu predstaviteľov CZ ECAV
Považská Bystrica s mestom. Za obec Košeca sa
slávnosti zúčastnili zamestnanci a vedenie SED
Košeca ako aj poslankyňa obecného zastupiteľstva v
Košeci Mária Kalamenová. Po záverečnom
Áronovskom požehnaní, ktoré udelil vzácny hosť brat
farár Johannes Hillger početnému bohoslužobnému
zhromaždeniu a zaspievaniu hymny Hrad prepevný sa
povznášajúca slávnosť k 500. výročiu Reformácie
skončila. Každý účastník pri východe z kostola dostal
na pamiatku od nášho hosťa odznak – Lutherovu ružu.
Záznam so slávnostných služieb Božích z
považskobystrického evanjelického kostola
venovaných k 500. výročiu Reformácie odvysielala
regionálna TV Považie na sviatok Pamiatky
Reformácie 31.10.2017 o 17:00 hodine.  

Ľubomír Marcina  správca SED v Košeci
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Dňa 29.12.2017 sa v priestoroch Pohostinstva LUNA
(U Trebulu) uskutočnil Silvestrovský turnaj
v spoločenskej hre DÁMA, ktorého sa zúčastnilo 10
hráčov. Víťazom turnaja sa stal p. Peter Rožník,
na druhom mieste skončil p. Robert Litvík a tretie
miesto získal p. Miroslav Tkáč. Nepopulárne
4. miesto si vybojoval p. Radoslav Marguš.
Členovia prípravného výboru (páni Rožník, Palček,
Litvík) touto cestou ďakujú: hráčom za účasť, pani
Renátke Kutejovej za poskytnutie priestorov,
členom technickej skupiny za prípravu
občerstvenia (veľmi chutného gulášu), sponzorom
za poskytnutie vecných cien.
Z doterajšej dvanásťročnej histórie turnaja tento:
p. Peter Rožník vyhral 5x, p. Jozef Palček vyhral 4x.
Hosť z Beluše p. Malinovský bol úspešný 2x,
a p. Robert Litvík sa presadil raz.
Členovia prípravného výboru sú presvedčení
a veria, že pre pokračovanie v tradícii "U Trebulov"
sa každý rok nájde dostatok "odvážnych", aby táto
súťaž neskončila rokom 2017.

Jozef Palček

Z diania vo Futbalovom klube Košeca

Po odohratí jesennej časti bilancujeme. Sme na
pol ceste, s výsledkami môžeme byť spokojní, ale
stále je čo zlepšovať. Po posunutí prípravkárov do
žiakov, žiakov do dorastu a dorastencov do mužov
to chce iba trocha trpezlivosti.
Prípravkári pod vedením trénera J. Palčeka a
vedúceho P. Piknu hrajú turnajovým spôsobom,
kde nejde o výsledky ale o to, aby sa zasvätili do
futbalovej abecedy.
Žiaci pod vedením trénerov P. Kolesányiho a M.
Pavlíka skončili po jesennej časti v 4. lige na
peknom druhom mieste.
Muži pod vedením trénera J. Barkáča a vedúceho
J. Palčeka skončili po jesennej časti v najvyššej
okresnej súťaži (6. liga) taktiež na druhom mieste.
Po doplnení kádra zatiaľ siahajú na tie najvyššie
priečky.
Dorast FK Košeca 5. ligy skupina Sever, pod
vedením trénera L. Bugalu a vedúceho D. Bugalu,
skončili po jeseni v strede tabuľky. Bolo treba sa
popasovať s doplnením kádra zo žiakov a
oslovením našich chlapcov, ktorí si z rôznych príčin
dali prestávku. Výsledky zodpovedajú realite a
zatiaľ sa nám darí udržať pre Košecu krajskú
dorasteneckú súťaž.
Na to aby sa odohralo toľko súťažných zápasov na
našom štadióne treba dobrovoľníkov, ktorí nezištne
pomáhajú. Ďakujeme p. Ondrejkovi st. /pokladník
FK/, p. Ďurechovi /kameraman/ p. Kalusovi st.
/hlavný usporiadateľ/ a samozrejme aj ďalším, ktorí
sa akokoľvek podieľajú na tom, aby FK Košeca
fungovala a dobre reprezentoval našu obec. Len
pre zaujímavosť na našom ihrisku sa odohrá za rok
cca 50 majstrovských zápasov plus prípravné
zápasy.
FK praje občanom KOŠECE všetko najlepšie hodne
zdravia a šťastia v novom roku a mnoho pekných
zážitkov na našich futbalových zápasoch.
FK ďakuje p. starostovi, vedeniu obce, sponzorom a
všetkým fanúšikom za podporu.

Za FK Košeca J. Palček

TURNAJ V HRE "DÁMA"



Pozývame Vás na príjemné posedenie v našej Vinárni
pri dobrom víne, káve, originál čokoláde.

Ponúkame široký sortiment kvalitných fľaškových a
sudových vín na spoločenské akcie (plesy, svadby,

oslavy, recepcie, stužkové slávnosti a pod.) za výhodné
ceny. Poriadame rodinné posedenia, firemné akcie

v našej vinárni Pivnica.
Jana Rýdza

Vináreň Ilava, Ružová ul. 112
Kontakt: 0905 110 883, 042 44 64 265
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Matrika hlási

VV IIII.. PPOOLLRROOKKUU 22001177 SSAA NNAARROODDIILLII::

Nela Čepáková, Tomáš Vozatár, Miroslav Lacko, Richard

Pšenek, Bryan Klíma, Štefan Rác, Nela Slivková, David

Troška, Krištof Barényi a Matúš Didek

Uvítanie detí do života je jednou z najmilších činností

ZPOZu. V obradnej miestnosti Obecného úradu sme

6. decembra 2017 uvítali 10 najmladších občanov našej

obce.

Boli to: Damian Jáňa, Kristína Denková, Mária Žideková,

Hana Rafajová, Nela Čepáková, Tomáš Vozatár, Richard

Pšenek, Bryan Klíma, Nela Slivková a David Troška.

ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ JJUUBBIILLEEÁÁ::

70 rokov: Mária Čaplová, Ing. Ján Hanták, Miroslav

Gábel, Eva Chalupková, Jaroslav Predný, Anna

Palčeková, Božena Dostálová, Ludvik Didek, Anna

Makásová, Marta Šimášková, Jozefa Bajzíková, Eva

Antolová a Ján Ostrovský

75 rokov: Pavol Gabriš, Rudolf Litvík, Anna Rafajová,

Anna Reseková, Pavol Bugala, Mária Bachárová,

Katarína Čaplová, Marta Ďurišová, Jozefína Makásová,

Katarína Mucinová a Ján Drábik

80 rokov: Matúš Hrubo, Irena Trpková, Irena Makásová a

Berta Gáborová

85 rokov: Katarína Petrášová

90 rokov: Agáta Turzová

96 rokov: najstaršia občianka obce Košeca Veronika

Suchárová

VV IIII.. PPOOLLRROOKKUU 22001177 OOSSLLÁÁVVIILLII::

25 rokov spoločného života – striebornú svadbu

manželia: Miroslav Ficek a Zuzana rod. Gajdošová,

Bohumil Král a Vladimíra rod. Ďurišová

50 rokov spoločného života – zlatú svadbu manželia:

Ľudovít Machlica a Mariana rod. Čepelová, Václav

Palček a Anna rod. Sedláčková

55 rokov spoločného života – smaragdovú svadbu

manželia: Imrich Krupička a Ľubomíra rod. Remšíková

ZZ NNAAŠŠIICCHH RRAADDOOVV OODDIIŠŠLLII::

V II. polroku 2017: Jozef Gombár, Zuzana Tomášiková,

Mária Valenčíková, Slávka Kotlabová, Mária Gužiková,

Mária Hoštacká, Mária Balážová, Mária Procházková,

Katarína Petrášová, Margita Chochlíková, Božena

Čepáková, Mikuláš Kvasnica, Eva Chalupková

a Ján Žuffa

INZERCIA

KADERNÍCTVO

BEAUTY LOOK

Iveta Litviková

Vás pozýva do novootvoreného

kaderníctva

na ulici Dolný majer 726

Pondelok - Piatok

8:00 - 16:30

Sobota - objednávky

Strihám, upravujem aj mužov.

Teším sa na Vašu návštevu.

Číslo telefónu: 0904 686 447
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KRÍŽOVKA (Autor: Ján Čižmár)
Text krížovky: ŽELAJME SI (pokračovanie v krížovke)

Stolnotenisový klub NOZDROVICE usporiadal 20. januára
2018 v Kultúrno  športovom centre v Košeci 11. ročník
stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce, na ktorom
sa zúčastnilo 54 účastníkov. Hralo sa na 8. stoloch v dvoch
kategóriách – registrovaní a neregistrovaní, a to v
disciplínach: dvojhra, štvorhra. Po organizačnej stránke to
usporiadatelia zvládli veľmi dobre  plynulý priebeh, výborné
a bohaté občerstvenie, ešte lepšie a hodnotné ceny, na
ktoré prispeli sponzori ako: DREVOPAL Ladce, JOJKO, TIME –
LIFE, LEVA Ilava, STAVEBNINY Pruské, ZEMKOP Nozdrovice,
TFORNAX Nozdrovice. Po športovej stránke (i napriek
prebiehajúcim MK jednotlivcov) mal tento turnaj celkom
dobrú úroveň, o čom svedčí aj účasť Alexandra Valúcha –
SLOVENSKÉHO REPREZENTANTA a MAJSTRA EURÓPY do 21
rokov vo štvorhre.




