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Príhovor starostu

našej histórie s modernou dobou. Čo vlastne jednotlivé
prvky v logu znamenajú? Aká je symbolika nového
grafického stvárnenia?

Vážení občania obce Košeca a miestnej časti
Nozdrovice.
Prvý polrok roku 2019 nenávratne uplynul a nastal čas
na jeho rekapituláciu. O tom čo sa v obci udialo a ako
sa veci ďalej vyvíjajú sa môžete dozvedieť práve v tomto
vydaní našich novín. Prichádzajú do vašich schránok
v novom grafickom štýle, ktorý vychádza z dizajnu
nového loga obce. K tvorbe nového loga obce sme
pristúpili po viacerých neoprávnených prípadoch
použitia nášho erbu v rôznych tlačovinách a vizuáloch
súkromných osôb.

Nové logo obce Košeca

Logo obce Košeca vychádza z tehliarskej tradície
v obci, ktorá sa premietla do geometrickej konštrukcie
prvkov, ktoré sú poskladané do jedného celku
symbolizujúceho neďaleké Strážovské vrchy (zelená
farba), slnko nad nimi (žltá), hrad (červená) a rieku Váh
(modrá). Logo bude možné použiť na účely marketingu,
prezentácie obce a rôzne ďalšie účely v zmysle
dizajnmanuálu, ktorý nájdete na www.koseca.sk.

Logo obce Košeca vychádza
z tehliarskej tradície
Erb obce ako oficiálny symbol našej samosprávy sa
však smie použiť iba na základe písomného súhlasu
obce, čo v predmetných prípadoch nenastalo. Sme veľmi
radi, že existujúcu hrdosť obyvateľov na svoj pôvod bude
možné vyjadriť odteraz jednoduchšie prostredníctvom
použitia loga obce. Práve nové logo krásne prepája časť

Erb obce schválený heraldickou komisiou zostane
najmä slávnostným oficiálnym symbolom. Buďme hrdí
na svoj pôvod, na našu históriu, na naše súčasné bydlisko.
Buďme hrdí na Košecu! S novým logom to bude graficky
oveľa jednoduchšie.

Rok 2019 sa nesie v znamení významných
úspechov, míľnikov Košece a to v rôznych
oblastiach. Tieto úspechy budú viditeľné
s odstupom času, pretože všetky procesy majú
svoje trvanie. Boli sme trpezliví a výsledky
sa dostavili. Poďme si ich prejsť spoločne
postupne v stručnom prehľade:

• zverejnili sme úroveň triedenia odpadov v obci, za
rok 2018 bola na úrovni 45,30 %,
• pripravili a podali sme žiadosť na Ministerstve
dopravy SR na získanie dotácie pre vyhotovenie
nového územného plánu obce,
• pripravili a podali sme žiadosti na Úrade vlády SR na
získanie dotácií pre projekty.
Názov projektu

DECEMBER 2018

Požadovaná
suma dotácie

MULTI-funkčne/generačne/
športovo

• bola dokončená dokumentácia pre územné
rozhodnutie prístavby budovy základnej školy,
• bol schválený rozpočet na rok 2018, konečne sme
začali po dlhej dobe fungovať bez rozpočtového
provizória.

37 764,00 €
(multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ
40x20 metrov)

JANUÁR
• našli sme dodávateľa na začatie elektronickej
evidencie odpadov, ktoré sme začali realizovať
na základe schváleného Všeobecne záväzného
nariadenia obce Košeca o odpadoch,
• zvýšili sme príspevok pri narodení dieťaťa z 30,00 €
na 60,00 €,
• napísali sme pani ministerke školstva otvorený list
s popísaním problémov v našej obci (telocvičňa,
škola, škôlka, obedy...).

Na vzduchu v zdravom duchu
(fitness park v záhrade za OcÚ)

5 733,00 €

Poďme sa hrať
(detské ihrisko v areáli MŠ)

9 956,00 €

MAREC
• SED v Košeci navštívil prezident SR Andrej Kiska, na
stretnutí s ním v Dubnici nad Váhom starosta obce
pripomenul najpálčivejšie problémy, s ktorými sa
stretávame,
• začali sme s osvetou pre novú elektronickú
evidenciu odpadov v obci,
• označili sme nádoby na zmesový komunálny odpad

FEBRUÁR
• dostali sme odpoveď z ministerstva, v roku 2019 má
byť vyhlásená výzva na dotácie na prístavby ZŠ,
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• doručili sme každej domácnosti štartovací balíček
pre evidenciu odpadov,
• pripravili a podali sme dve žiadosti na Ministerstvo
financií
SR
(Rekonštrukcia
strechy
OcÚ
a Rekonštrukcia verejného osvetlenia),
• nadácii COOP Jednota sme odoslali tri projekty –
Komínovú zastávku, Dažďovú záhradu a Záhradu
zdravia v MŠ.

• podali sme žiadosť o dotáciu na zvýšenie
bezpečnosti chodcov – merače rýchlosti na ulicu
Zliechovskú a vybudovanie osvetlenia a optického
zvýraznenia na priechod pre chodcov pri budove
bývalej základnej školy (Kvetinárstvo Venco trade),
• z Ministerstva financií SR sme získali dotáciu
6.000,00 € na Rekonštrukciu strechy OcÚ, ktorá je
v havarijnom stave,
• dostali sme kladné stanovisko riadiaceho orgánu
k výsledkom verejných obstarávaní v súvislosti
s projektom „Odborné učebne ZŠ a školská knižnica“.

APRÍL
• začali sme s elektronickou evidenciou odpadov
priamo v teréne,
• získali sme dotáciu na nový územný plán vo výške
4.787,20 €,
• podali sme žiadosť o dotáciu na „Dni obce Košeca“
(hody).

V NAJBLIŽŠEJ DOBE NÁS ČAKÁ:
• rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (fasáda, zateplenie,
výmena elektro, výmena sanity) v hodnote vyššej
ako 30.000,00 €,
• realizácia projektu „Odborné učebne ZŠ a školská
knižnica“ v hodnote cca 200.000,00 € výstavba
chodníkov na Zliechovskej a Hlavnej ulici,
• realizácia prístavby budovy materskej školy na
prízemí (rozšírenie jedálne),
• výstavba nového detského ihriska v areáli materskej
školy,
• osadenie prvkov fitness parku v záhrade za OcÚ
• výstavba multifunkčného ihriska v areáli základnej
školy,
• na jeseň očakávame dodanie kompostérov pre
domácnosti,
• dokončenie nového územného plánu obce,
• príprava a podanie ďalších žiadostí o dotácie
(Envirofond a pod.) veľa ďalšej poctivej a trpezlivej
práce za krajšiu Košecu.

MÁJ
• získali sme dotácie z Úradu vlády SR na realizáciu
všetkých troch projektov (uvedené v rubrike február),

Názov projektu

Požadovaná
suma dotácie

MULTI-funkčne/generačne/
športovo
37 000,00 €
(multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ
40x20 metrov)
Na vzduchu v zdravom duchu
(fitness park v záhrade za OcÚ)

3 000,00 €

Poďme sa hrať
(detské ihrisko v areáli MŠ)

8 000,00 €

• museli sme zopakovať verejné obstarávanie na
kompostéry, nakoľko nám dodávateľ tesne pred ich
dodaním odstúpil od zmluvy,
• spustili sme proces pripomienkovania Návrhu
územného plánu obce Košeca,
• naša žiadosť na COOP Jednota nebola podporená.

Ako môžete vidieť, pokiaľ sa zo zámeru stane realita,
uplynie aj niekoľko mesiacov, nehovoriac o procese
verejného obstarávania, ktoré je prítomné pri všetkých
projektoch na rôznych úrovniach. Niektoré naše žiadosti
o dotácie neboli podporené, ale ich príprava nám zabrala
celkom dlhý čas. Žiaľ, 100 % úspešnosť žiadostí nie je
reálna. Na Slovensku je veľa obcí s rôznymi problémami
a finančné zdroje určené na jednotlivé výzvy ani zďaleka
nedokážu pokryť požiadavky všetkých samospráv.

JÚN
• sprevádzkovali sme ďalšie dve miesta v obci
s pripojením na verejnú WiFi (Aktuálne funguje
WiFi zdarma na športovom areáli, v parku v Košeci
a v Nozdroviciach pri osvetovej besede),
• schválili sme záverečný účet obce Košeca za rok
2018,
• prebytok v sume 247.060,64 € bol presunutý do
rezervného fondu a ten použijeme v roku 2019 napr.
na výstavbu chodníkov (Zliechovská a Hlavná ulica),
na prístavbu materskej školy (jedáleň) atď.,
• podali sme žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
vykurovania hasičskej zbrojnice,
• podali sme žiadosť o dotáciu na prístavbu budovy
základnej školy vo výške 200.000,00 €,

Okrem spomenutých aktivít sme toho spolu s vami za
prvý polrok 2019 dokázali oveľa viac. Stačí si spomenúť
na všetky podujatia, brigády, akcie, príležitosti sa stretnúť
a zabaviť... Naša obec je veľká komunita a všetci, ktorí
majú záujem byť v nej aktívni tak môžu urobiť napr.
prostredníctvom fungujúcich organizácií v obci, ktoré
obecné zastupiteľstvo cez dotačný program v tomto
roku finančne významne podporilo.
Zdroje
na
činnosť
takýchto
spoločenských
a športových organizácií sú dobre investované peniaze.
A budeme v takejto forme podpory určite pokračovať.
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V minulosti som bol často kritizovaný, že nikam
nechodím vybavovať dotácie, že nenavštevujem
ministerstvá, že nie som aktívny... Ono to nebola úplne
pravda. Robil som len to, čo mi zastupiteľstvo dovolilo.
V tomto roku cítim v mojej práci obrovskú podporu zo
strany poslancov obecného zastupiteľstva a som naozaj
veľmi často na cestách. Niekedy ma kvôli tomu nie je
vidieť v obci, čo vnímam ako určitú daň za snahu vybaviť
toho čo najviac sa dá. K práci starostu patrí aj neustále
vzdelávanie sa a štúdium, čo znamená absolvovanie
rôznych školení a seminárov.

problémy v regionálnom aj celoslovenskom priestore
a najmä chcem navrhovať riešenia týchto problémov.
Vzájomná spolupráca samospráv na Slovensku bude
neodmysliteľnou súčasťou existencie obcí aj miest. Pre
nás sa črtá dôležitá spolupráca napr. s mestom Ilava
pri realizácii prepojenia Košece a Ilavy. Neustále som
vám plne k dispozícii. V prípade mojej neprítomnosti
mi nechajte odkaz, alebo využite možnosť dohodnúť si
stretnutie so mnou telefonicky prípadne e-mailom. Na
obecnom úrade sa na zamestnancov môžete s dôverou
obrátiť s akýmkoľvek problémom a žiadosťou, ktoré je
možné riešiť v rámci našich kompetencií. Ďakujeme za
vaše pochopenie a trpezlivosť. Vždy sa snažíme robiť
veci najlepšie ako vieme.
Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

Stal som sa tiež členom Rady Regionálneho združenia
miest a obcí Stredného Považia a členom Rady ZMOSu.
Vnímam tieto pozície ako príležitosť prezentovať naše

Deň matiek 12.5.2019
Druhá májová nedeľa patrila v našej obci už tradične
mamám. Pri príležitosti Dňa matiek si pripravili deti zo
základnej školy, základnej umeleckej školy a škôlky pekný
hudobný a tanečný program, ktorým potešili prítomné
maminy i babičky.

Druhá májová nedeľa patrila v našej
obci už tradične mamám.
Po milých vystúpeniach malých i väčších detí prišlo na
radu vystúpenie hlavných hviezd nedeľného programu
pre matky, a to heligonkárov Katky a dedka Kubačákovcov.
Heligonkári potešili prítomných známymi ľudovkami, ale
i pesničkami, ktoré poznalo publikum v sále. Na záver,
ako už býva zvykom, dostali matky, ktorým bola nedeľa
venovaná, sladký prezent. Súčasne bola v sále výstava
paneniek – bábik z dávnejších období, ktoré priniesli
členky Únie žien v Košeci.

Májová nedeľa patrila mamám

MDD - Rozprávkový les cestou – necestou
smerom do košeckej doliny
Prvého júna, na medzinárodný deň detí, sme pripravili
pre deti a ich rodičov cestu Rozprávkovým lesom. Keďže
nám po 4 rokoch počasie prialo, vybrali sme sa až na
lúku do košeckej doliny. Trasa začínala pri športovom
areáli, kde dostali deti medailu, na ktorú zbierali od
rozprávkových postavičiek písmenká. Na záver trasy
čakal na deti Vodník a Rusalka, ktorí odovzdali deťom
sladký balíček. Pri ohnisku dostali deti na opekanie
špekáčiky a tiež čapovanú kofolu. Občerstvenie však
nebolo pripravené iba pre deti. Uvarený bol chutný guláš,
špekáčikov bolo taktiež dostatok a smäd mohli dospelí

uhasiť čapovaným pivkom, prípadne inými nealko
nápojmi. Na lúke boli pre deti pripravené rôzne hry, či
už s členmi DHZ Košeca, alebo s našimi pomocníkmi
z radov poslancov obecného zastupiteľstva a ďalšími
dobrovoľníkmi. Deti si mohli zasúťažiť v disciplínach ako
skákanie vo vreci, hod na cieľ, alebo si zmerať sily v jedení
koláčikov na čas. Najšikovnejšie deti v súťažiach boli
odmenené, či už drobnou hračkou alebo sladkosťami.
Rozprávkovým lesom však aktivity pre deti v obci
neskončili, ale pokračovali v parku.
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Materská škola – prístavba jedálne a kuchyne
Z dôvodu očakávaného nárastu záujmu
o poskytovanie obedov v rámci sociálneho
balíčka „obedy zadarmo“ sme nútení pristúpiť
k realizácii prístavby jedálne a kuchyne
k budove materskej školy.

Prístavbu kuchyne sa kvôli náročnosti realizácie
nepodarí urobiť v roku 2019 a pripravíme všetko tak, aby
sme ju postavili počas letných prázdnin 2020.
Súčasťou vyhotoveného projektu prístavby je aj
nadstavba materskej školy, ktorou by sme získali na
druhom poschodí ďalšie dve plnohodnotné triedy.
Budeme netrpezlivo očakávať možnosti získania dotácií
na tieto aktivity. A sme pripravení do prípadných
budúcich vyhlásených výziev.

Chceli sme stihnúť vykonať stavebné práce na prízemí
v priebehu letných prázdnin. Momentálne už vieme, že
práce na prístavbe jedálne sa budú realizovať aj počas
prvých dvoch mesiacov školského roka.

Prístavba materskej škôlky

Základná škola – prístavba
Kapacita tried v budove základnej školy je na súčasný
aj očakávaný stav žiakov nedostatočná. Z toho dôvodu
sme pristúpili k príprave projektovej dokumentácie na
zhotovenie prístavby našej školy. V súčasnosti máme
vydané právoplatné územné rozhodnutie a pripravujeme
projekt pre vydanie stavebného povolenia.
Radi sme sa zapojili do vyhlásenej výzvy Ministerstva
školstva, vedy a výskumu SR a dúfame, že získame dotácie
na plánované aktivity rozšírenia budovy prístavbou.
Veríme, že štát nám pomôže vyriešiť vzniknutú situáciu
a že sa nám podarí zlepšiť podmienky na kvalitné
vzdelávanie detí v našej obci.

Pôdorys navrhovanej prístavby ZŠ
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Základná škola – projekt odborné učebne
a knižnica
Počas letných prázdnin sa začalo s realizáciou
očakávaného
projektu,
ktorý
spolufinancujeme
zo zdrojov EÚ. Ide o vybavenie odborných učební
modernými prostriedkami na výučbu žiakov.

Výška získaného fin. príspevku
Spoluúčasť obce

Rovnako sa v rámci tohto projektu zrealizujú
stavebné práce v súvislosti s vytvorením novej IKT
učebne a novej knižnice.

Celkové náklady projektu

180 419,72 €
9 495,78 €
189 915,50 €

Odpadové hospodárstvo
Od apríla 2019 ste si mohli všetci všimnúť
zavedenie elektronickej evidencie odpadov
v obci.

O našom novom systéme sa dozvedajú postupne
zástupcovia ďalších samospráv na Slovensku. Ozývajú sa
nám a majú záujem prísť sa priamo osobne informovať
o výhodách elektronickej evidencie odpadov. Na
dohodnutých stretnutiach/exkurziách si vymieňame
vzájomne informácie a skúsenosti, čo nás všetkých
posúva ďalej. Budeme sa snažiť neustále zlepšovať
systém aj na základe Vašich pripomienok a podnetov.
Neváhajte preto a s každou relevantnou otázkou sa
s dôverou obráťte na Mareka Kurinca – špecialistu na
odpadové hospodárstvo obce Košeca (tel. č. 0948 403
838).

Máme už za sebou niekoľko zberov komunálneho
zmesového odpadu a taktiež vytriedených zložiek
odpadov. Pribudla len jediná povinnosť naviac pre
obyvateľov a to označenie vriec príslušnými etiketami.
Tie ste pre každú komoditu zvlášť dostali v štartovacom
balíčku. Keď ich miniete, je možné si prísť ďalšie
vyzdvihnúť na obecný úrad. Snažíme sa v tomto
prechodnom roku zistiť čo najviac údajov, aby sme pre
rok 2020 vedeli nastaviť motivačný systém.

Chceme všetkým, ktorí sa snažia chrániť životné
prostredie aj touto cestou poďakovať za ich prínos ku
krajšej Košeci. Jarná brigáda, ktorú sme zorganizovali
a na ktorej sa zúčastnilo cez 20 obyvateľov bola jednou
z aktivít pre zabezpečenie príjemného a čistého potoka
a čistých verejných priestranstiev.

Jasná je jedna vec. Tento systém nastavenia
poplatkov za odpady bude odmeňovať všetky
domácnosti,
ktoré
vyprodukujú
čo
najmenej
zmesového komunálneho odpadu a zároveň z neho
dokážu vytriediť čo najväčšie množstvá odpadov.

Jarná brigáda

Exkurzia iných samospráv na obecnom úrade
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Kompostéry do domácností
Ďalším z úspešných projektov financovaný zo zdrojov
EÚ je projekt s názvom: Záhradnými kompostérmi
predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci.

Výška získaného finančného
príspevku

Žiaľ, kvôli náhlemu odstúpeniu od zmluvy zo strany
dodávateľa sme museli znovu absolvovať procesy
verejného obstarávania kompostérov. Z toho dôvodu
nebude možné distribuovať kompostéry skôr ako na
jeseň 2019. Je nám to ľúto, ale nedokážeme to žiadnym
spôsobom ovplyvniť.

Spoluúčasť obce
Celkové náklady projektu

111 337,15 €
9 495,78 €
189 915,50 €

Trávathlon 2019 – duathlon v Košeci
Dňa 11.5.2019 sa konal v obci Košeca
už tretí ročník OSA Trávathlonu 2019.
Preteky usporiadala Športová akadémia
OSA v spolupráci s obcou Košeca, ktorá
organizátorom vyšla v ústrety a poskytla
priestor športového areálu, futbalového
ihriska, na účely pretekov. Všetky strany si
túto spoluprácu pochvaľovali.

Slovo dalo slovo a začala sa príjemná tradícia, ktorá
z roka na rok púta väčšiu pozornosť detí a rodičov, nielen
z Košece. Priestory futbalového ihriska v Košeci a jeho
okolie sú priam predurčené k organizácii podujatí tohto
typu a preteky sú zaradené do OSA CHALLENGE 2019.
Starosta Radomír Brtáň sa tešil z radosti, ktorú šport dáva
deťom a podporuje ich v aktivitách, ktoré sú prospešné
ich zdravému vývoju. Kombinácia behu a cyklistiky
spojená do jednej disciplíny – duathlonu, je zaujímavá
pre súťažiace deti a aj pre divákov (rodičov). Komplexnosť
športovej prípravy detí je ústredným cieľom aktivít v OSA
športovej akadémii.

Išlo o kombináciu behu, bicykla a opäť behu. Preverili
sa tak nielen vytrvalostné schopnosti detí, ale aj zručnosť
v depe a schopnosť taktizovať. Najmenším pretekárom to
jemne zjednodušili. Ich kombinácia bola odrážadlo a beh.

Prečo OSA akadémia túto činnosť robí objasnil
Organizátor Adrian Gazdík, ktorý sa snaží podobnými
aktivitami prilákať deti k športu. Toto je jedna z možností,
aby sa deti dostali k pohybu a nesedeli iba pri počítačoch.
Je to zábavné, milé, ústretové, veselé a rodinného
charakteru, dopĺňa Adrian Gazdík.

Na začiatku spolupráce bol starosta obce Košeca
Radomír Brtáň oslovený Adrianom Gazdíkom
z OSA akadémie s myšlienkou, či by mohol pomôcť
s usporiadaním športového podujatia pre deti z obce.

Video reportáže aj fotogalérie k Trávathlonu i ďalším
podujatiam si môžete pozrieť na webe: www.impulz.press

7

Čipovanie psov – povinnosti majiteľov
Regionálna veterinárna a potravinová správa
v Púchove vás v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení
neskorších predpisov, na základe § 16 ods.1,7 žiada
o spoluprácu vo veci informovania občanov – držiteľov
psov vo vašej obci, meste. Žiadame vás, aby ste obvyklou
formou informovali občanov o povinnosti zabezpečiť
trvalé označenie psa transpondérom – čipovanie.
V zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších
predpisov, na základe § 19 ods. 8, 9., psy narodené po
dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do
12 týždňov veku.

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár
oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú
u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú
osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho
dôchodku, uhradí štát. /postup pri uplatňovaní náhrady
nájdete na www.koseca.sk/.

POSTUP PRI ČIPOVANÍ PSA, VLASTNÍKOM KTORÉHO
JE OSOBA V HMOTNEJ NÚDZI ALEBO POBERATEĽ
MINIMÁLNEHO DÔCHODKU

Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe
transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé
označenie psa v cene maximálne 10,- €.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods.
8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za
trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár
oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú
u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých
je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho
dôchodku, uhradí štát.

1.Príjemca pomoci v hmotnej núdzi na účely
zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Stav, že osoba je
v hmotnej núdzi na účely § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.
z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. je potrebné preukázať
potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je
príjemcom pomoci v hmotnej núdzi.

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej
správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300
eur do 800,- €.

2.Poberateľ minimálneho dôchodku – Účelom
minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi
dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný
na pomoc v hmotnej núdzi. O nároku na zvýšenie
dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna
poisťovňa v priebehu konania o priznaní dôchodku.
Na účely trvalého označenia psa u osoby, ktorá je
poberateľom minimálneho dôchodku je potrebné žiadať
potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že osoba – vlastník
zvieraťa je poberateľom minimálneho dôchodku.

VLASTNÍK PSA – MAX. 1 PES (PRÍJEMCA
POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI ALEBO POBERATEĽ
MINIMÁLNEHO DÔCHODKU):
• predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred
trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom
a odtlačkom pečiatky):
a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je
príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva
č. 1),
alebo
b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom
minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)
• dátum vydania potvrdenia nesmie byť
dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

pred

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých
štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

SÚKROMNÝ VETERINÁRNY LEKÁR

Regionálna veterinárna a potravinová správa,
Moravská 1343/2, 020 01 Púchov
Telefónne č. 042/4641315, 0911371587
Fax: 042/4641315
email: zdraviezvierat.PU@svps.sk

• po predložení originálu potvrdenia Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne
vykoná trvalé označenia psa transpondérom
(mikročipom)
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Rozpočet obce Košeca na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Košeci sa na svojom
zasadnutí dňa 14.3.2019 venovalo aj návrhu rozpočtu
obce pre rok 2019 a výhľadovo pre roky 2020 a 2021. Po
konzultáciách poslancov so zamestnancami obce, ktorí
dokument pripravovali, obsahuje rozpočet aj krytie
na časť plánovaných kapitálových výdavkov. Tie budú
postupne v priebehu roka prehodnocované a v prípade
potreby upravované. Rovnako tak budú pravidelne
prehodnocované položky bežných príjmov/výdavkov.

V júni OZ rozhodlo aj o použití vytvoreného
prebytku hospodárenia z roku 2018, ktorý je cca vo
výške 250.000,- EUR. Z toho dôvodu je možné v Košeci
očakávať po akejsi „investičnej odmlke“ realizáciu
potrebných (obyvateľmi očakávaných) zámerov
a projektov, ktoré sa v minulosti nepodarilo presadiť.
Schválená verzia rozpočtu je k dispozícii na www.
koseca.sk.

Rekonštrukcia bufetu na športovom areáli
Organizácie v obci, ktoré využívajú služby letného
kultúrneho stánku vedia, že stav interiéru bufetu už
bol naozaj žalostný. Staré vybavenie, starý nábytok,
staré zariadenia,... Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo
tento stav zmeniť a odsúhlasilo investíciu do obnovy
tohto priestoru. Oslovili sme preto odborníkov na
vypracovanie návrhu kuchynskej linky. Spoločnosť
TRENAB KUCHYNE Trenčín nám veľmi ochotne

Bufet pred realizáciou

vypracovala grafický návrh. Radi by sme touto cestou
srdečne poďakovali pánovi Miroslavovi Chromiakovi
za ústretovosť a sponzorský dar v podobe novej
kuchynskej linky.
Veľmi si túto pomoc vážime a kvalitná linka bude
určite dlho slúžiť svojmu účelu.

Grafický návrh bufetu

Bufet po realizácií

Tehelňa – zbúranie komína a ďalšie
využitie areálu
Čaká nás aj dôležité rozhodnutie, čo s areálom
tehelne bude ďalej. V rámci nového územného plánu
obce bude táto lokalita čiastočne určená na kombináciu
výstavby rodinných aj bytových domov. Zvyšná časť
územia tehelne bude slúžiť ako priestor na občiansku
vybavenosť prípadne športové plochy. Areál je stále
majetkom obce a obecné zastupiteľstvo dôsledne zváži
jeho ďalší osud. Prioritou je pre nás všetkých, aby sa po
rokoch konečne s areálom niečo urobilo a aby sa tak
stalo s dôrazom na hospodárne a efektívne nakladanie
s majetkom obce.

V roku 2019 sa toho v Košeci udeje určite veľmi veľa.
Jednou z očakávaných vecí bolo aj zbúranie starého
komína v areáli bývalej tehelne, ktorý bol v havarijnom
stave. Časť histórie našej obce je z bezpečnostných
dôvodov nenávratne preč.
Hrdosť na tehliarsku históriu nám však rozhodne
zostane. Budeme sa snažiť pripomínať si ju napr.
v novom logu obce, v dizajne nových autobusových
zastávok, v dizajne nového mobiliáru či dizajne fasád
nových obecných budov.
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WiFi pripojenie na internet už na troch
miestach v obci
S našim partnerom Kiki internet sme spustili
už tri miesta s bezplatným pripojením na internet
prostredníctvom WiFi.
„Surfovanie“ je možné v parku pri ZŠ, v priestoroch
športového
areálu
a
pri
Osvetovej
besede
v Nozdroviciach. Veríme, že táto služba bude príjemným
spestrením pobytu na verejných priestranstvách.

Nezabúdajme však na osobnú komunikáciu. Priestory
detských ihrísk sú ako stvorené na vzájomné rozhovory
rodičov a rovnako tak sú športové plochy workout parku
a futbalového ihriska vhodné na diskusie mládeže.
Pamätajme si, že žijeme reálne životy a virtuálne
priestory na sociálnych sieťach nikdy nenahradia
skutočnosť všedných dní.

Územný plán obce
Košeca

ZMOS – Združenie
miest a obcí Slovenska
po jubilejnom 30. Sneme

Väčšina z vás si pamätá, že pred pár rokmi naša
žiadosť o dotáciu na vypracovanie nového územného
plánu obce nebola úspešná kvôli chýbajúcemu
kladnému uzneseniu obecného zastupiteľstva. V tomto
roku nové obecné zastupiteľstvo takéto jednoduché
uznesenie ako povinnú súčasť pre podanie žiadosti
bez problémov schválilo a naša žiadosť podaná na
ministerstvo dopravy bola úspešná. Žiaľ, výška dotácie
nie je taká vysoká ako mohla byť v prípade podania
prvej nekompletnej žiadosti. Aj tak nám však pomôže
a ušetrené peniaze môžeme použiť v obci na iné
dôležité aktivity.

Delegáti Snemu ZMOSu zvolili v máji 2019 svojho
nového predsedu. Doterajší predseda Michal Sýkora
odovzdal štafetu Branislavovi Trégerovi - primátorovi
Liptovského Hrádku.
Ako starosta obce chcem poďakovať doterajšiemu
predsedovi
za
roky
venované
najväčšiemu
a najsilnejšiemu združeniu samospráv na Slovensku
a chcem zaželať novému predsedovi veľa sily
a správnych rozhodnutí.

Starostovia Košece a Štrby, primátor Liptovského Hrádku
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OD TATIER K DUNAJU na zastávke
aj v Košeci
„Združenie sclerosis multiplex Nádej“ každoročne
usporadúva cyklistické podujatie pre pacientov so
sklerózou multiplex a ich priaznivcov „ Od Tatier
k Dunaju napriek skleróze multiplex“.

nevadilo. Dobrá nálada a pohoda z nich vyžarovala na
všetky svetové strany, keď si urobili na ZŠ s MŠ v Košeci
krátku prestávku, počas ktorej sa občerstvili, ochutnali
koláčiky z kočkovskej pekárne s horúcim čajom, ktorý
ich aspoň trochu zohrial. Po skončení prestávky, celí
premočení ale dobre naladení opäť sadli na svoje
bicykle a v sprievode policajnej motospojky pokračovali
smerom na Homôlku do Prievidze, kde im končila tretia
etapa.

Nikto z nich sa nesťažoval na svoj
osud, ktorý určite nie je ľahký.
Oficiálny štart bol v tomto roku 20. 5. 2019 ráno
o 9:30 hod na Štrbskom Plese a pokračoval cez
prešovský, žilinský, trenčiansky, trnavský a bratislavský
kraj až do Veľkého Medera, kde cyklistické podujatie
skončilo 24. 5. 2019.

Medzi účastníkmi podujatia boli aj pacienti trpiaci
na sklerózu multiplex, dokonca bol medzi nimi aj muž
bez jednej nohy. Nikto z nich sa nesťažoval na svoj
osud, ktorý určite nie je ľahký. Tak im zaželajme, aby
choroba pokračovala čo najpomalšie, a aby sme
sa o rok s nimi stretli v takej istej dobrej pohode ako
v tomto roku. Veľa zdravia a trpezlivosti priatelia.

Tretia etapa prechádzala cez našu obec a hoci bolo
sychravo, chladno a lialo ako z krhly účastníkom to vôbec

POĎAKOVANIE
Dobrý deň pán starosta Brtáň,

úsmevy na tvárach všetkých zúčastnených.
Na bicyklovačke sa dejú veci veľmi spontánne
aj policajný doprovod mal plné ruky práce
s ustrážením pelotónu, ktorý mal od 85 do
120 cyklistov, pacientov a podporovateľov
pacientov s ochorením sklerózy multiplex.
Ešte raz Vám posielame naše hlboké, srdečné
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

srdečne Vás pozdravujeme. Ukončili sme
5. ročník OTD plný dojmov, pozitívnych
emócií, siahnutia na dno svojich fyzických síl.
Celodenný dážď v 3. etape Považská Bystrica
– Prievidza preveril všetkých zúčastnených.
ĎAKUJEME za srdečné privítanie v škole pani
Švehlovou, za skvelé pohostenie aj teplý čaj.
Slovenská pohostinnosť sa zasa ukázala v plnej
miere. Program rozohrial srdiečka a vyvolal

Pekne pozdravuje Janka Szabóová –
Asistentka a Jarka Valčeková - Predsedníčka
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Darovanie krvi
Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnil odber krvi mobilnou
jednotkou Národnej transfúznej služby v Kultúrnošportovom centre v Košeci.
Darovať krv prišlo 28 darcov, z ktorých pracovníci
Národnej transfúznej služby mohli krv odobrať 23
darcom. Za tento ušľachtilý čin členovia sociálnej komisie
odmenili darcov 10 € poukážkou a malým občerstvením.
Darcom patrí veľké poďakovanie. V tejto tradícii budeme
pokračovať. Ďalší odber sa uskutoční v mesiaci október.
Darovanie krvy (Foto: Peter Čačko, Impulz.press)

Sociálna komisia

Z činnosti Kresťanského spevokolu ...
príslušníkov na spoločenské posedenie pri hudbe,
pripravujeme nové piesne na vystúpenia, ktoré nás
v nasledujúcich mesiacoch čakajú.

Účinkuje najmä počas liturgických slávení v rímskokatolíckom kostole, príležitostne i v okolitých obciach.
Rozdáva radosť, úsmev a krásnymi piesňami reprezentuje
Košecu.

Pri vystúpeniach treba občas zaspievať piesne nielen
duchovné ale aj ľudové, inokedy o živote, o láske, o šťastí...
Pekných piesní nie je nikdy dosť! Členovia spevokolu sa
preto stretávajú každý týždeň na skúškach, nacvičujú
nové skladby, opakujú tie staršie. Pravidelné skúšky sú
časovo náročné. Vyžadujú porozumenie a pochopenie
najbližších príbuzných našich spevákov. A okrem toho
je potrebné zabezpečiť veľa iných vecí súvisiacich
s dôstojnou reprezentáciou nášho zboru. Chceme
sa preto touto cestou úprimne poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú činnosť nášho
spevokolu, sú nám nápomocní materiálne, finančne,
modlitbou, povzbudia pekným slovom či uznaním!

Milovníci spevu mohli v minulom roku počuť náš zbor
na hore Butkov v Ladcoch, zúčastnili sme sa hodových
slávností v Zliechove a v závere roka sme zapálili prvú
sviecu na adventnom venci v našej obci, oslávili sme
Vianoce a pre občanov Košece sme pripravili vianočný
koncert. V jarných mesiacoch sme spievali počas svätých
omší a obradov Veľkej noci v našom farskom kostole
a v Košeckom Podhradí. Radostnú veľkonočnú zvesť
sme začiatkom mája prostredníctvom piesní zaniesli i do
kostolov v neďalekých obciach Tuchyňa a Mikušovce,
kde sme na pozvanie tunajšieho pána farára vystúpili
počas svätých omší.
do

Viliam Zermegh, vedúci spevokolu

A čo pripravujeme? V najbližších dňoch sa chystáme
Prahy, pozveme svojich členov a rodinných

Z činnosti kresťanského spevokolu
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Vansovej Lomnička – umelecký zážitok a tradícia
Vansovej Lomnička má svoje pevné miesto v kalendári
kultúrnych podujatí na Slovensku. Je to celoslovenský
festival umeleckého prednesu, ktorý spája celé generácie
recitátoriek. Na počesť Terézie Vansovej, ktorá napísala l.
slovenský román Sirota Podhradských sa tak napĺňa jej
odkaz ženám, aby sa vzdelávali, duchovne rozvíjali, aby
sa venovali nielen svojej práci, ale aj kráse umenia, aby
rozvíjali a pestovali materinskú reč a spisovnú slovenčinu
v hovorenom prejave. Festival pokračuje v tradícii
v tomto roku už v 52. ročníku postupovej súťaže.

do krajského kola súťaže Emíliu Múčkovú z Ilavy
s básňou O troch zlatých jablkách zo zbierky Do uzlíka
od Zdenky Lacíkovej, Mgr. Oľgu Ďurechovú z Ilavy
s prózou Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia s časťou
O starostlivej Márii a učenlivej Marte a Mgr. Janu
Šimončíkovú z Bolešova s prózou Rudolfa Dilonga Tá
moja z diela Na hrudách času. Ocenenie dostala aj Ing.
Eva Jurenová, dlhoročná účastníčka súťaže, ktorá už
trikrát reprezentovala okres v krajskej súťaži, za prednes
Slovenčiny z Kroniky komika od Stanislava Štepku.

Dňa 27. 02. 2019 sa aj v Ilave uskutočnilo okresné
kolo Vansovej Lomničky. Hlavným organizátorom
a vyhlasovateľom bola Únia žien Slovenska. Okresnú
súťaž každoročne pripravuje predsedníčka okresnej
organizácie ÚŽS Magdaléna Hrubá so svojimi členkami.
Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Domu kultúry Ilava,
kde sa zišli žena z Bolešova, Košece, Pruského, Novej
Dubnice a z Ilavy. Porota v zložení Mgr. Magdaléna
Kobzová, Mgr. Mária Čepelová a Edita Pavlíková vybrala

Tradície, história, krajina, slovenčina a významné
osobnosti nášho národa – to sú naše pevné korene.
Medzi ne patrí i Vansovej Lomnička. Umelecký prednes
prezentuje krásu hovorenej reči a ponúka poslucháčom
spoznávať bohatstvo slovenskej literárnej tvorby.
A záujem o ňu svedčí o tom, že festival a umelecký
prednes sú súčasťou nášho nehmotného kultúrneho
dedičstva.
							
Mgr. Ružena Hromádková,
Tajomníčka KR Matice slovenskej Trenčianskeho kraja

Z GALÉRIE RODÁKOV

Peter Straka

učiteľ, folklorista, múzejník, hudobník
svetovej vojny zničený. Od roku 1930 zapisoval
ľudové povesti zo Záhoria, venoval sa najmä
dejinám mestečiek Malacky, Šaštínske Stráže,
Trstín a Jablonica. Písal povesti zo zbojníckeho
života / Baba, Rajnoha/ a povesti zobrazujúce
historické udalosti regiónu. V rokoch 1934 – 1938
ich uverejňoval na pokračovanie v časopise Devín
a v roku 1977 ich vydal knižne v zbierke Zlatý
poklad pod Babou.

V tomto roku si pripomíname 115. výročie
narodenia a 39. výročie úmrtia nášho rodáka
Petra Straku. Jeho otec bol Vojtech Straka, správca
školy a organista v Košeci, matka Mária, rodená
Petrášová, manželka Margita, rodená Táborská.
Peter Straka študoval v Učiteľskom ústave
v Modre, kde v roku 1922 zmaturoval. Od roku
1922 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach,
ako školský inšpektor, po roku 1945 pracoval
v Čs. presídľovacej komisii na Povereníctve
školstva, neskôr bol redaktorom v Slovenskom
pedagogickom nakladateľstve v Bratislave.

Venoval sa skúmaniu záhoráckeho nárečia,
spolupracoval s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra
SAV, zúčastnil sa na budovaní kartotéky Slovníka
slovenských nárečí. Bol spoluzakladateľom
Speváckeho zboru slovenskej ligy a Robotníckeho
spevokolu Záhoran v Malackách /dirigent/.

Na jeho všestrannú činnosť mal rozhodujúci
vplyv pobyt na Záhorí, počas ktorého študoval
zvyky, obyčaje, mentalitu ľudu a dialekt z okolia
Malaciek.

Všestranný plodný život nášho rodáka a jeho
záslužnú činnosť na Záhorí treba hodnotiť veľmi
kladne a pochvalne. Zomrel 08. 07. 1980 a je
pochovaný v Malackách.

Od roku 1927 sa venoval intenzívnej
zberateľskej činnosti, sústredil sa hlavne na
záchranu ľudových umeleckých predmetov. Bol
spoluzakladateľom Pedagogického vlastivedného
múzea v Malackách. Zúčastnil sa na budovaní
jeho zbierkového fondu, ktorý bol však počas 2.

Ladislav Sivák
Literatúra: Slovenský biografický slovník Martin: Matica slovenská
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Výborný štart našich futbalistov
do súťažného ročníka 2018/2019
Po odohratí jesennej časti sme bilancovali,
boli sme na pol ceste a s výsledkami sme
mohli byť spokojní. Stále však je čo zlepšovať.
Po posunutí prípravkárov do žiakov, žiakov do
dorastu a dorastencov do mužov to chce aj
trocha trpezlivosti.

Dorast FK Košeca, účastník 5. ligy skupina Sever, pod
vedením trénera Petra Kolesányiho a vedúceho Milana
Pavlíka skončil po jeseni v dolnej časti tabuľky. Bolo treba
sa popasovať s doplnením kádra dorastu po odchode
troch kľúčových hráčov do susedných Ladiec. Oslovili
preto našich žiakov a rovnako našich chlapcov, ktorí
si z rôznych príčin dali od futbalu prestávku. Výsledky
zodpovedajú realite a zatiaľ sa nám darí udržať pre
Košecu krajskú dorasteneckú súťaž. To však hlavne vďaka
trénerom dorastu.

Prípravkári pod vedením trénera Jaroslava Palčeka
hrajú turnajovým spôsobom, kde nejde veľmi o výsledky,
ale najmä o zasvätenia do futbalovej abecedy.
Žiaci pod vedením trénera Dominika Bugalu
a vedúceho Róberta Lacka skončili po jesennej časti
v 4. lige na peknom štvrtom mieste. Absolventi prípravky
sa začlenili veľmi dobre do žiakov, čo nás veľmi teší.
Muži pod vedením trénera Júliusa Barkáča skončili
po jesennej časti v najvyššej okresnej súťaži (6. liga) na
prvom mieste (a teraz môžeme konštatovať, že im to
vydržalo až do záveru sezóny a nakoniec postúpili do
vyššej súťaže – pozn. redaktora).
Zimnú prestávku nám pokazilo predohrávané kolo
v Streženiciach, ktoré sme museli odohrať pre zranenia
a pracovné povinnosti našich hráčov v nekompletnej
zostave. Nezískali sme ani bod, následne sa na nás
bodovo dotiahla Horná Poruba.

Futbalový klub Košeca

Z tohto miesta si dovolím apelovať na
rodičov, nech pomôžu svojim deťom
a vedú ich ku športovým aktivitám

Aby sa zdarne odohralo také množstvo súťažných
zápasov na našom štadióne treba dobrovoľníkov, ktorí
nezištne pomáhajú. Ďakujeme p. Bugalovi, p. Ondrejkovi
st., p. Ďurechovi , p. Kalusovi st. /hlavný usporiadateľ/
a samozrejme aj ďalším, ktorí sa akokoľvek podieľajú na
tom, aby FK Košeca fungoval a dobre reprezentoval našu
obec. Len pre zaujímavosť, na našom ihrisku sa odohrá za
rok cca 50 majstrovských zápasov, plus ďalšie prípravné.

Jarné kolá boli veľmi zaujímavé a naše mužstvo
malo tento ročník tie najvyššie ambície. Veľmi nás mrzí,
že naši dorastenci nepokračujú s futbalom. Niektorí
nám nedohrajú ani svoju vekovú kategóriu. A následný
prechod do mužov? Aj po absolvovaní sústredenia
a pár prípravných zápasoch u mužov zrazu nastupujú
výhovorky, prečo už nemôžu pokračovať. Ale toto nie je
problém len nášho FK. Dá sa povedať, že ide o všeobecný
vývoj futbalu na Slovensku.

Vo Futbalovom klube Košeca po dlhých trinástich
rokoch došlo k zmene vo vedení klubu. Na vlastnú
žiadosť k 7.1. 2019 skončili predseda p. Ladislav Bugala
a p. Pavol Ondrejka st. Obom im právom patrí veľká
vďaka za poctivú prácu na úkor svojho osobného voľna.
Novým predsedom FK bol zvolený p. Jaroslav Palček st.
a novým tajomníkom p. Milan Pavlík.

Z tohto miesta si dovolím apelovať na rodičov,
nech pomôžu svojim deťom a vedú ich ku športovým
aktivitám /aj tvrdšie/. U nás majú vďaka vedeniu našej
obce a pánovi starostovi na to ideálne podmienky.

FK praje občanom KOŠECE všetko najlepšie, hodne
zdravia a šťastia a mnoho pekných zážitkov na našich
futbalových zápasoch. FK ďakuje p. starostovi, vedeniu
obce, sponzorom a všetkým fanúšikom za podporu.

Stačí sa pozrieť, čo všetko ponúka športový areál.
Investovali sme do neho v posledných rokoch nemalé
finančné prostriedky s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň
športovej infraštruktúry. Budeme radi, keď sa bude čo
najviac využívať.

Za FK Košeca Jaroslav Palček st.
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Klub Slovenských Turistov Košeca

TOB (Turisticko Orientačnom Behu), ktorý
organizoval náš klub v spolupráci z obcou Košeca
na našom ihrisku, z ktorého naši najlepší postúpili
na Majstrovstvá Slovenska, kde nás tiež vzorne
reprezentovali. Na týchto pretekov postupujú
tí najlepší prví dvaja na medzinárodné preteky.
Ďalším bodom programu bola prezentácia
Kroniky KST Košeca. Pre záujemcov o turistiku
odporúčame navštíviť stránku klubu www.okstkoseca.sk, kde nájdete plán akcií, pozvánky na
akcie, kroniku a mnoho ďalšieho. KST Košeca
má v miestnom parku informačnú nástenku,
kde sa aktualizujú informácie nielen pre členov.
Po diskusii a uznesení sme sa poďakovali všetkým
za účasť a ukončili schôdzu.
Výbor KST Košeca

Dňa 3. februára 2019 o 15:00 hod. sa
v priestoroch telocvične konala každoročná
Výročná členská schôdza turistov klubu KST
Košeca.
Po príhovore predsedom klubu nasledovala
Správa o činnosti za rok 2018 a Správa
o hospodárení za rok 2018. Ďalším bodom
programu bol kalendár akcií na rok 2019,
z ktorého vyberáme tie najznámejšie akcie klubu:
Trojkráľové stretnutie turistov na Sokole,
Vítanie jari na Pancieri, Jarné otváranie
Košeckých studničiek, pochod Okolo Košece
a mnohé ďalšie. Po informácii o členskej základni
nasledovalo ocenenie našich mladých turistov,
ktorí nás reprezentovali či už na Krajskom kole
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MATRIKA HLÁSI

V II. POLROKU 2018 SA NARODILI:

75 rokov: Milan Urbánek, Anton Makás, František Hudík,
Vladislav Dlhý, Ing. Ivan Štepanovič, Anna Adamcová,
Emília Ostrovská a Helena Pavúčková.

Ester Kolárová, Andrej Pagáč, Linda Kulichová, Barbora
Pápyová, Michaela Mária Martišová, Michaela Gajdošová,
Diana Surová, Tatiana Dudíková, Pavol Kňažko a Nikolaj
Letko.

80 rokov: Jozef Kalamen, Jozef Repôň, Jozefína Chudá,
Blažena Švehlová, Emília Ďurišová, Helena Tomková,
Milan Dostál, Anna Karlíková, Jolana Žiačková a Mária
Ševčíková.

V I. POLROKU 2019 SA NARODILI:
Natália Pálešová, Viktória Galková, Matej Siran, Zuzana
Valašťanová, Marko Predanocy, Zara Hanajíková, Peter
Didek, Stela Prekopová, Alexandra Paliesková, Matias
Vicen, Kristína Kukučková, Hana Chalupková.

85 rokov: Jozef Bugala, Anna Drábiková a Ján Plačko.
90 rokov: Mária Vrábliková, Jaroslav Mišún, Helena
Mišúnová a prof. Ján Pekárik.

V II. POLROKU 2018- ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

V II. POLROKU 2018 OSLÁVILI:

70 rokov: Štefan Gajdoš, Jozef Glorik, Anna Kvasnicová,
Emília Ostrovská, Jarmila Otrubová, Alžbeta Pekaríková,
Mária Šlesarová, Ivan Palček, Ján Živčic, Terézia
Remšíková, Alexander Pástor a Karol Hajný.

25 rokov spoločného života: striebornú svadbu
manželia: Pavol Bartoš a Jana rod. Škrovánková, Miroslav
Belko a Ľubica rod. Letková.
50 rokov spoločného života: zlatú svadbu manželia:
Vojtech Galko a Zdenka rod. Straková.
55 rokov spoločného života: smaragdovú svadbu
manželia: František Košík a Pavlína rod. Ševčíková.

75 rokov: Ing. Dušan Pecka, Mgr. Vlasta Gašparová,
Jarmila Drábiková, Ján Kvasnica, František Laskovič,
Marta Ševelová, Jaroslav Šlesar, Marta Barinková a Ján
Adamec.

V I. POLROKU 2019 OSLÁVILI:

80 rokov: Magda Kukučková, Ľudmila Livinková, Bohumil
Kováčik, Terézia Laskovičová, Mária Košíková a Veronika
Mikušková.

25 rokov spoločného života: striebornú svadbu
manželia: Rastislav Pavlík a Eva rod. Rapantová, Miroslav
Lacko a Iveta rod. Balážová.
50 rokov spoločného života: zlatú svadbu manželia:
Ján Kvasnica a Anna rod. Ševčíková, Jozef Vráblik
a Helena rod. Ševčíková, Ing. Dušan Pecka a Elena rod.
Ostrovská.
60 rokov spoločného života: diamantovú svadbu
manželia: Albín Makás a Irena rod. Ďurišová.

85 rokov: Stanislava Moskalinová, Mária Záhorcová,
Anna Palčeková a Eva Škrábiková.
97 rokov: Veronika Suchárová – najstaršia občianka
obce Košeca.

V I. POLROKU 2019 – ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 rokov: František Solík, Jaroslav Rafaj, František Holý,
Jozef Marek, Anton Mikula, Bohuslav Slávik, František
Ferenec, Miroslav Suchomel, Jozefína Lacková, Oľga
Petríková, Jarmila Koyšová, Janka Tomanová a Emília
Dlhá.

Uvítanie detí
Jednou z najkrajších udalostí činnosti
ZPOZ-u je uvítanie detí do života. 24. októbra
2018 sme uvítali 9 detí a dňa 05. júna 2019
sme uvítali 18 detí.

Z našich radov odišli
V II. POLROKU 2018:
Jozefa Ďurneková rod. Drábiková, Ladislav Brindžák, Anton Zubo, Mária Cigerová, Eva Suchomelová rod.
Kútna, Pavol Mosný, Stanislav Bajzík, Hedviga Feilerová, rod. Šusteková, Amália Gajdošová rod. Trulíková, Jozef
Daniš, Juraj Letko, Eva Pagáčová, rod. Zhybová, Mária Fajlerová rod. Štefúnová, Mária Bůžeková, rod. Binková,
Antónia Mesiacová rod. Galanská a Zuzana Hoštáková.

V I. POLROKU 2019:
Terézia Mikušková rod. Fúsková, Andrea Antolová, Roman Čurík, Mária Beniaková rod. Bačová, Jana
Pleuková rod. Brimichová, Jozef Bugala, Eva Miklová rod. Ševčíková, Vojtech Jakab, Rozália Majchútová, rod.
Ševčíková, Elena Dananajová, rod. Uherová, Štefan Gajdoš, Stanislav Púš.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Košeci má k dispozícií nové a kompletne vybavené zásahové auto Iveco Daily, ktoré im
slávnostne odovzdala ministerka vnútra SR pani Denisa Saková.

VINÁREŇ ILAVA

INZERCIA

ul. Ružova č. 112, 019 01 Ilava
PONUKA : SLOVENSKÉ VÍNO – MALOKARPATSKÁ OBLASŤ
Ponúkame široký sortiment kvalitných fľaškových a sudových vín na spoločenské akcie (svadby, zábavy,
oslavy, recepcie, plesy, stužkové slávnosti a pod.) za výhodné ceny.
VINÁREŇ - PIVNICA
• Ponúkame Vám
• príjemné posedenie pri krbe
• kapacita cca 25 ľudí
• možnosť usporiadania súkromných osláv,
• firemných večierkov, školení ...
• strava spôsobom švédskych stolov – široká
• ponuka studených jedál, obložených mís,
• teplých jedál, (kompletné menu s predjedlom)
• kvalitná kapustnica, guláš...
• príjemný personál
Kontakt:
Vináreň Ilava
+421 905 110 883
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Dni obce Košeca 2019
Ocenenia si za posledné tri roky od starostu obce
prebralo už veľa žien a mužov, ktorí každý svojou
mierou prispeli k rozvoju Košece a Nozdrovíc. Stále
sme však nestihli oceniť všetkých, ktorí boli prípadne
ešte stále sú aktívni. A to v rôznych oblastiach. Musíme
si všetci vážiť každého jedného, kto obetuje svoj voľný
čas a venuje sa činnostiam napomáhajúcim k lepšiemu
fungovaniu celej komunity.

Program augustových hodových slávností
sme v tomto roku opäť rozdelili celkovo do
troch dní. Víkendové kultúrno-spoločenskošportové popoludnia doplnil v pondelok na
„hodence“ tradičný futbalový zápas našich
starých pánov svýberom starostov Slovenska.
Sobotňajší program si užili po celé poobedie
najmä deti, podvečer však už patril zvyšným vekovým
generáciám. Využili sme slávnostnú príležitosť a aj
v tomto roku sme si pozvali ľudí, ktorých sme chceli
odmeniť a poďakovať sa im za ich doterajší prínos pre
našu obec.

Musíme si uvedomovať, že prosperita našej obce vo
veľkej miere závisí od prístupu každého člena, každého
obyvateľa k veciam prospešným aj pre ostatných.

Nezabúdajme na to a podporujme
ich spoločne v ich úsilí meniť veci
k lepšiemu v našej obci.

CENY STAROSTU OBCE ZA ROK 2019 PATRIA
TÝMTO OBČANOM:
• Anna Bugalová
• Anna Danišová
• Gabriela Gajdošová
• Ľudmila Kozáková
• Jana Sláviková
• Miroslav Chromiak
• Anton Jendrol st.
• Rudolf Litvík
• Pavol Remšík st.
• František Solík st.

Fungovanie rôznych organizácií v našej obci je
výborným predpokladom pre to, aby si každý (či už je to
športovec alebo senior) našiel to svoje. Zdieľanie svojich
záľub a vytváranie hodnôt pre ďalších je prvotným
princípom stretávania sa v Únii žien, v Klube dôchodcov,
vlastne vo všetkých existujúcich organizáciách, ktoré
tu pôsobia. Každý z členov týchto organizácií si zaslúži
ocenenie od nás všetkých. Ak o takýchto ľuďoch viete
a máte ich vo svojom okolí, v blízkosti, venujte im
prosím krátke a úprimné ďakujem. Nezabúdajme na
to a podporujme ich spoločne v ich úsilí meniť veci
k lepšiemu v našej obci.

Z Dní obce Košeca 2019
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Posedenie pri poľovníckom guláši
by to nebola práve tréningová poľovnícka streľba. Ale
bez obáv, tentokrát iba zo vzduchovky.

Poľovnícke posedenie pri guláši už
neoddeliteľne patrí k záveru leta v Košeci.
Organizuje ho už deväť rokov miestne
Poľovnícke združenie Kyjovník Košeca, pod
vedením predsedu Mgr. Vojtecha Čepelu.

Guláš každý rok varia a hostí celý večer
obsluhujú priamo poľovníci z Poľovného združenia
Kyjovník Košeca, ktorých neomylne spoznáte podľa
poľovníckeho oblečenia a dobrej nálady. Radi vám
vysvetlia ktorý guláš je z akej diviny a zodpovedia aj
časté a zvedavé otázky o poľovníctve.

Ani toho roku tomu nebolo inak a množstvo
Košečanov, ale aj našich priateľov z blízkeho okolia, si
v posledný augustový deň túto akciu nenechalo ujsť.
Šesť obrovských kotlov pravého poľovníckeho guláša
z troch druhov diviny, a k tomu ako bonus kotol kapusty
s diviačím mäsom, už neomylne na košecké ihrisko
priviedlo celé rodiny.

PRE SVOJICH
Ako vznikla myšlienka tejto nezvyčajnej akcie? My,
ktorí sa poľovníctvu v Košeci venujeme, sme chceli náš
koníček, ale aj radosť zo spoločnej aktivity a dobrého
jedla, priblížiť aj našim blízkym. Nielen najbližšej rodine,
ale aj našim priateľom, s ktorými chceme zdieľať dobrú
náladu pri skvelom jedle; susedom ktorých zdravíme,
keď sa podvečer poberáme do hory; turistom, s ktorými
si mávame na lesných chodníčkoch a všetkým našim
Košečanom.

POĽOVNÍCKA OMŠA, GULÁŠ A HLAVNE VEĽA
ZÁBAVY
Posedenie začalo slávnostnou poľovníckou svätou
omšou, ktorú celebroval pán farár Ján Čepela. Už
samotná svätá omša s poľovníckymi atribútmi je zážitok,
aký nemáme možnosť zažiť každý deň. U nás v Košeci sa
však už stala pevnou súčasťou poľovníckej akcie.

Preto sa každý rok v jednu sobotu na konci augusta
všetci stretávame skoro ráno a púšťame sa do roboty.
Krájame mäso, čistíme cibuľu a zemiaky a začíname plniť
kotle. Robíme to poctivo, dávame si záležať na každom
detaile. Robíme to totiž pre svojich. Už teraz sa tešíme na
stretnutie s vami v budúcom roku.

Po omši sa akcia naplno rozbehla tým, na čo všetci
čakali - poľovníckym gulášom majstra kuchára Jaroslava
Rafaja. Na výber bol guláš z jeleňa, diviaka a zveri, ktorá
je pre náš región obzvlášť typická - muflóna. K tomu
výborná hudba, čapované pivko a kofola a - znova už
tradične - sprievodná akcia pre deti. Ako by to bolo, ak

Igor Strečko, fotografie poskytol Milan Janda

Poľovnícka svätá omša

Z varenia poľovníckeho gulášu
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Výstavy ovocia a zeleniny 2019
Dlhoročnou obecnou tradíciou v našej obci
sa stali výstavy záhradkárov a pestovateľov.
Každoročne vzbudzujú značný záujem širokej
verejnosti a aj vystavovateľov, ktorí s veľkou
radosťou a zároveň patričnou hrdosťou
prezentujú svoje dopestované produkty.

NAJVÝZNAMNEJŠIA
SPRIEVODNÁ
AKCIA
O JABLKO KOŠECE NECHÝBALA ANI TENTO
ROK
Pre verných návštevníkov a skalných vystavovateľov
iste nebola žiadnym prekvapením najvýraznejšia
sprievodná akcia posledných ročníkov – súťaž o Jablko
Košece. V tomto, už 9. ročníku, pomerne obľúbeného
a populárneho zápolenia
medzi sebou v širokej
konkurencií bojovalo zhruba 25 súťažiacich jabĺk 20tich druhov veľmi kvalitných šľachtiteľských odrôd.
Jabĺčka, ktoré boli z dôvodu následného nestranného
a objektívneho hodnotenia anonymne označené len
číslom a názvom odrody, si mohli návštevníci dôkladne
poobzerať od otvorenia výstavy.

Bez výstavy ovocia a zeleniny by si nadšenci
a priaznivci pestovania a záhradkárčenia, ktorí sa
prezentovali v telocvični základnej školy našej obce,
nevedeli toto odmeňujúce obdobie zberu darov prírody
ani len predstaviť. Práve tam mohli zvedaví návštevníci
a hostia vidieť, čo všetko sa podarilo dopestovať
v záhradách v Košeci či blízkom okolí.
Výstava sa konala už minimálne 31 krát (história
konania expozícii dopestovanej úrody má v obci
niekoľko desiatok rokov trvajúcu nadväznosť). Hlavným
organizátorom už tradične bolo Združenie záhradkárov
pôsobiace v Košeci. Prehliadka sa uskutočnila v hlavnom
čase zberu tohtoročnej úrody, konkrétne od 21. do 22.
septembra, kedy bola otvorená širokej verejnosti. Hneď
nasledujúci deň si mohli vystavené exponáty prezrieť
aj žiaci všetkých ročníkov našej základnej školy spolu
s pani učiteľkami.

K samotnému hodnoteniu a vyhláseniu víťazov,
ktoré sa uskutočnilo v nedeľu popoludní, bola prizvaná 3
členná porota pozostávajúca z pána Ladislava Mosného,
odborníka a propagátora pôvodných krajových odrôd
ovocia predovšetkým jabĺk pôvodom z Košece, pani
Jozefíny Ďurišovej našej vernej, dlhoročnej členke a ako
už býva niekoľkoročným zvykom, k porote sa pripojil
i náš pán starosta Radomír Brtáň. Po veľmi starostlivom,
dôkladnom a zodpovednom posúdení, hodnotení
tvaru, farby, veľkosti, vône i vyčerpávajúcej odbornej
konzultácii, sa víťazom stali jablká „zelenkavo-zlatavej“
odrody Golden Delicious pestovateľa p. Jaroslava
Bugalu. Vynikali nielen veľkosťou a tvarom, ale aj veľmi
plnou sladkastou chuťou. Na striebornej priečke sa
ocitla odroda symbolizujúca jeden z drahokamov medzi
odrodami jabĺk s názvom Rubín. Vyslúžila si umiestnenie
najmä svojím očarujúcim, estetickým dojmom. Tretie
miesto získala moderná odroda, ktorá v názve nesie časť
známeho zahraničného seriálu. Odroda Melrose, ktorú
dopestoval náš dlhoročný člen p. Ján Drábik. Nielen
oceneným patrí vďaka za účasť a zároveň gratulácia.

EXPOZIČNÉ PRIESTORY VÝSTAVY V TELOCVIČNI ZŠ V KOŠECI SA STÁVAJÚ UŽ TRADÍCIOU
Výstava sa z praktických, organizačných a technických
dôvodov už po siedmy raz konala v priestoroch
telocvične. Do týchto, pre výstavu úrody stále nezvyklých
priestorov, si našlo cestu viac ako 150 návštevníkov, ktorí
si mohli prezrieť a obdivovať výsledky snaženia zhruba
20 vystavovateľov.
Pokochať sa mohli nielen zaujímavými a pútavými
pestovateľskými produktmi, ale i čarokrásnymi
dekoráciami vytvorenými žiakmi našej školy. Celkový
estetický zážitok bol umocnený veľmi kreatívnym
naaranžovaním dekorácií i výstavných exponátov členmi
Záhradkárskeho združenia do jedného kompaktného
a ladného celku. Gratulujeme a sme v prvom rade vďační
všetkým pestovateľom, ktorým sa podarilo dopestovať
poľnohospodárske produkty. Boli ochotní vystaviť
ich drobnohľadu verejnosti a to aj napriek pomerne
nepriaznivým klimatickým podmienkam tohto ročnej
záhradkárskej sezóny.

Po vyhodnotení súťaží o Jablko Košece a Stôl
expozície, následnom odovzdaní cien v podobe účelných,
šikovných pozorností spolu s diplomami nasledovalo
malé občerstvenie s neformálnou debatou týkajúcou
sa problematiky pestovania jabĺk, ale i ďalších tém
súvisiacich so záhradkárčením. Pamätné diplomy spolu
s cenami zakúpenými z rozpočtu Združenia záhradkárov
odovzdal víťazom predseda Združenia záhradkárov
p. Ferdinand Jakuš.
Andrej Jakuš

Expozíciu slávnostne otvoril náš pán starosta spolu
s predsedom usporiadateľskej organizácie v sobotu o 17–
stej hodine za prítomnosti ďalších členov záhradkárskeho
združenia. Príjemnú atmosféru dotvorila ľúbozvučná
hudba v kombinácii s modernou prezentáciou fotografii
z predchádzajúcich výstav. Mnohí využili aj možnosť
drobného občerstvenia priamo na mieste výstavy.
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1. GOLDEN DELICIOUS
Veľké zlatožlté plody s chrumkavou dužinou.
Vyžaduje výživné priepustné, primerane vlhké pôdy,
teplo a svetlo. Plody už v 3. roku. Zberová zrelosť: koniec
októbra. Zber: pri zmene farby zelenej na žltú. Konzumná
zrelosť: okt. - apríl. Skladovanie na chladných miestach,
vydržia až do júla.

2. RUBÍN
Atraktívne jablko s jemnou šťavnatou dužinou, sladké,
veľmi aromatické. Vyšľachtené v Českej republike. Lord
Lambourne x Golden Delicious českým šlachtiteľom
Ottom Loudou. Plod guľatého tvaru, relatívne velký
s červenými fragmentami na žltom podklade s hladkou
šupkou ako aj aromatickou dužinou, ktorá je mierne
šťavnatá. Proti chrastavitosti a múčnatke je stredne
odolná, odporúčané sú základné postreky Odroda je
registrovaná od roku 1983.

3. MELROSE
Plody sú stredne veľké až veľké (140-220g) s tenkou
šupkou zelenej farby, ktorá je z väčšej časti prekrytá
červeným líčkom. Dužina je žltobiela, aromatická,
príjemne chrumkavá, chuť je výborná sladko-kyselkavá.
Jablká sa zberajú koncom septembra a skladovateľné sú
až do februára. Odroda ´Melrose´ je veľmi kvalitná odroda,
má však vyššie nároky na stanovisko, vyžaduje totiž
teplejšie oblasti. Je cudzoopelivá, dobrými opeľovačmi
sú odrody Fuji, Granny Smith, James Grieve, Rubinetta,
Rubinola, Spartan.

Víťazný stôl rodiny Suchárovej

Predĺžené leto
Únia žien v Košeci organizovala v dňoch 25. – 30.
9. 2019 poznávací zájazd do Národného parku Krka,
Medžugoria a do Makarskej.
Začiatok zájazdu sprevádzal dážď a mali sme obavy
aké počasie bude v Chorvátsku a v Bosne a Hecegovine.
S príchodom rána a približovaním sa k prvému cieľu
našej cesty - NP Krka sa však počasie lepšilo. Prvý deň
sme strávili v Národnom parku Krka a druhý deň sme
mali vyhradený pre náročný výstup na krížovú cestu
a horu zjavenia v Medžugorí. Kto vládal vystúpil až ku
krížu, iní sa pomodlili pri niektorom zastavení. V sobotu
a nedeľu bolo tak krásne, že sme si užili úplne letný čas
pri mori na Makarskej. V nedeľu podvečer sme spokojní
odchádzali z Makarskej domov.
Touto cestou by sme chceli poďakovať vedeniu Únie
žien v Košeci za veľmi dobre pripravený a zorganizovaný
zájazd. Dúfame, že také niečo pripravia aj nabudúce.
Spoločná fotografia zájazd Medžugorie

Účastníci zájazdu
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Hurá na prázdniny!
Škola sa už skončila,
prázdniny nám začali.
Slnko, voda na nás volá,
spolužiaci kričia , hurá!

Na vlak sme si posadali,
do Trenčína smerovali.
Kupko bol náš cieľ,
na tobogane nájsť správny smer.

Bicykel náš verný kamarát,
nenechal nás veru stáť.
S vetrom o preteky zápasil,
naše svaly poriadne rozcvičil.
Sebastián Fišer, 8.B

Národný projekt: „Zlepšenie prístupu obetí
trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“
V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu
obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“, ktorý je zameraný
na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov,
obete násilných trestných činov, obete nenávistných
trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania
s ľuďmi a obete z radov mládeže, zriadil odbor prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra SR stabilné,
verejne prístupné informačné kancelárie kontaktných
bodov, ktorých hlavnou úlohou je poskytnutie
základných informácií obetiam trestných činov
a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb
v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické
poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode
k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja
asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe
identifikovaných potrieb každého individuálneho
prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti
bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu
pomoci.
Dňa 14. marca 2019 bola pre verejnosť otvorená
v poradí piata z ôsmich krajských informačných
kancelárií na Okresnom úrade v Trenčíne.
Sídlo kancelárie je:

Kontaktný bod Trenčín

V praxi znamená, že klientovi
bude
po
úvodnom
rozhovore
s koordinátorom, resp. asistentom
na základe jeho vyhodnotenia
odporučený priamo spolupracujúci
odborník v príslušnej oblasti - sociálny
pracovník, psychológ alebo právnik.

Adresa:
Hviezdoslavova 3
budova Okresného úradu Trenčín, č. d. 148
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 74 11 250

Odborné poradenstvo poskytujú externí odborníci
vo vymedzenom rozsahu v rámci bezplatnej služby
poskytovanej informačnou kanceláriou klientovi
(obeti trestného činu) formou osobného kontaktu,
telefonicky, prípadne e-mailom - v závislosti od
konkrét-neho prípadu. Hlavnou úlohou informačných
kancelárií vo vzťahu ku klientom je zjednodušenie
procesných krokov k službám, čo v praxi znamená,
že klientovi bude po úvodnom rozhovore s koordinátorom, resp. asistentom na základe jeho vyhodnotenia odporučený priamo spolupracujúci odborník
v príslušnej oblasti - sociálny pracovník, psychológ
alebo právnik.

www.prevenciakriminality.sk
www.minv.sk
Facebook: Prevencia kriminality
Instagram: Prevencia kriminality
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Fitness park v záhrade za obecným úradom

Nová trieda základnej školy

Prístavba jedálne materskej školy
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