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Už dlhšie sa uvažovalo nad vhodným 
využitím atraktívneho pozemku, ktorý sa 
nachádza na križovatke ulíc Školská, Hlavná 
a Bálentova. 

Parcela je situovaná vedľa obecného parku, areálu 
základnej školy, v  blízkosti rímsko-katolíckeho kostola 
a občianskej vybavenosti. Mierne svahovitý pozemok po 
celom obvode ohraničuje kvalitná existujúca zeleň. Tá 
svojou krásou a veľkosťou vytvára záveterné, až akusticky 
intímne prostredie v inak relatívne rušnom mieste centra 
obce. Táto unikátna poloha svojou kvalitou predurčovala 
lokalitu k  hľadaniu a  vytvoreniu adekvátneho zámeru. 
Absencia a  potreba exteriérového priestoru na 
spoločenské aktivity nakoniec v spolupráci s architektmi 
viedla k  rozhodnutiu navrhnúť a  vybudovať na tomto 
mieste obecný amfiteáter.

Rozmiestnenie existujúcej zelene a dobré dopravné aj 
pešie napojenia nás upevňovali v presvedčení, že lokácia 
spĺňala všetky predpoklady pre daný zámer. Rovnako tak 
topológia a svetelná orientácia, ktorá umožňuje priaznivo 
osadiť amfiteáter voči slnku z  východu na západ, čo je 
kľúčovým predpokladom pre takúto stavbu.

Prevádzkovo má daný priestor slúžiť na kultúrne 
aktivity. Za dobrého počasia sú tým myslené napr. divadlá 
malých foriem, komorné jazzové koncerty, koncerty 
populárnej aj vážnej hudby, oslavy a  výročia, v  prípade 
záujmu aj svadby. V neposlednom rade môže tiež poslúžiť 
aj ako letné kino. Amfiteáter by sa mal stať v budúcnosti 
priestorom na rozšírenie voľnočasových aktivít obyvateľov 
obce a prirodzene sa funkčne prepojiť s obecným parkom 
a stať sa akýmsi jeho satelitom.

Architektonicko-stavebné riešenie vyplývalo hlavne 
z  daného polohopisu a  výškopisu pozemku, ktorý 
v  miernom svahu klesá smerom k  Bálentovej ulici. 
Menšou úpravou terénu sú vytvorené tri hlavné terasy 
s  kruhovou kompozíciou tvoriacu línie stien a  lavíc 
na sedenie. V  obvodových múroch s  väčšou výškou 
bude stena slúžiť tiež ako hluková bariéra. Celkovo ide 
o kombináciu cca 400 miest na státie a troch murovaných 
lavíc s kapacitou cca 120 miest na sedenie. Zaujímavosťou 
je využitie recyklovaných tehál a  podpora znovu-
používania stavebných materiálov ako ústretové riešenie 
na ochranu životného prostredia. Tehliarsku históriu 
našej obce si takto budeme môcť pripomínať pri každom 
podujatí najmä pri pohľade na javisko amfiteátra. Srdečne 
pozývame všetkých na slávnostné otvorenie.

Amfiteáter v centre obce

Architektonický návrh amfiteátra



3

Brigádnici na prvej jarnej upratovacej brigáde

Prvá jarná brigáda v obci

Detské ihrisko na ulici Bytovky

Býva zvykom, že po zime je v prírode 
odhodené vždy niečo, čo úspešne dovtedy 
zakrýval sneh.

Na jar však takéto „ozdoby“ nikto na verejných 
priestoroch nechce vidieť. A  sú aj takí, ktorí sa na 
základe výzvy obce stretnú a pre všetkých sa pokúsia 
urobiť obec pre ďalšie mesiace krajšou.

Marcové ráno bolo síce poriadne chladné, ale ani to 
nás neodradilo od čistenia chotára. Ruku k dielu pridal 
aj starosta obce s  niektorými poslancami obecného 
zastupiteľstva. 

Brigádnici sa stretli v  centre obce a  ďakujeme 
aj jednému záujemcovi z  Nozdrovíc, ktorý prišiel 
na dohodnuté miesto stretnutia k  budove bývalých 
potravín pri novom ihrisku.   

Tešíme sa z podarených projektov, ktoré 
zlepšujú život ľuďom v našej obci. 

Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové 
aktivity deti a  rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj 
inkluzívne prvky, čim ponúka možnosť trávenia času 
pri hre s  rovesníkmi aj deťom s  určitými hendikepmi. 
Cieľom budovania detských ihrísk je ponúknuť deťom 
a  rodičom bezpečný priestor pre hru deti a  zároveň 
podporiť ich fantáziu a priestorovú predstavivosť. Prvky 
ihriska majú deťom poskytnúť podnety pre aktívnu 
a  kreatívnu hru. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako 
infotabuľa, lavičky a koše. Lokalita na ulici Bytovky bola 
vybraná veľmi dôkladne vzhľadom na blízkosť veľkého 
počtu bytových domov, materskej školy, domova 
dôchodcov,... 

Ihrisko je určené pre všetky generácie a  bude 
zaujímavým priestorom na stretávanie sa obyvateľov 
a  trávenie voľného času celých rodín. Komponenty 
sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne 
pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný 
a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, 
oddych či zdieľanie zážitkov. Výstavbu ihriska podporilo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny sumou 
46.400,- EUR.

Slávnostné otvorenie bude vopred včas avizované 
prostredníctvom obecného rozhlasu, webu a  iných 
komunikačných prostriedkov, ktoré obec využíva.

Autor návrhu ihriska: Akad. sochár Jozef Kliský
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Žiadosť o dotáciu na výstavbu športovej haly 
na mieste telocvične

Finančná situácia 
obce 

Pripravované aktivity leto/jeseň 2022 

Telocvičňa v našej obci je staršia ako náš starosta. 
To je fakt. Na jej statické problémy sme prvý krát 
upozornili v  roku 2008 a  odvtedy bola už aj na tri 
roky zatvorená. Potom sa ju podarilo čiastočne 
opraviť a  spustiť prevádzku, aj keď s  obmedzeniami 
vyplývajúcimi z  navrhnutých opatrení jej statického 
posúdenia. Nastal čas posunúť veci opäť ďalej. 
Pripravili sme projekt novej športovej haly a požiadali 
o dotáciu na jej výstavbu.

 

V posledných rokoch sa nám podarilo optimalizovať 
fungovanie obecného úradu a  ako výsledok našich 
opatrení dosahujeme každoročne zaujímavý prebytok 
rozpočtu, ktorý smeruje do tzv. rezervného fondu. To 
nám umožňuje používať nemalé finančné prostriedky 
v nasledujúcom roku na rozvoj našej obce. Viditeľné 
zmeny v  podobe nových asfaltových povrchov, 
nových chodníkov, nového amfiteátra, nového 
detského ihriska, novej prístavby základnej školy,... sa 
nedejú samé od seba. 

Na niečo sa nám podarilo získať dotáciu, niečo 
sme zaplatili z  úveru, ďalšie investície sme zaplatili 
použitím časti spomínaného rezervného fondu. 
V  roku 2021 prebytok rozpočtu našej obce dosiahol 
sumu 161.770,72 €.

Zmeny legislatívy uskutočnené bez potrebnej 
diskusie o  očakávaných negatívnych  dopadoch na 
verejné financie nám v samosprávach robia „škrty cez 
rozpočty“ a z tohto dôvodu sme v používaní finančných 
prostriedkov v  tomto roku obzvlášť opatrní. Máme 
napríklad pripravený projekt rekonštrukcie chodníka 
popri hlavnej ceste od križovatky s ulicou Športovcov 
až po kaplnku sv. Barbory, tiež budeme potrebovať 
finančné prostriedky na spolufinancovanie nadstavby 
materskej školy. Radi by sme opäť opravili ďalšie cesty 
(Za parkom v Nozdroviciach, Športovcov, Továrenskú, 
Krúžok, Nad brehom,...). V  prípade získania dotácie 

Nový prístrešok 
na športovom areáli

Návštevníci futbalového ihriska si už určite 
všimli nový kvalitný krytý priestor na posedenie 
„za bufetom“. O  jeho zhotovenie sa postarali 
šikovné ruky chlapov z  obecného úradu. 
Postupne sa snažíme skvalitňovať prostredie, 
ktoré využívajú obyvatelia aj podnikateľské 
subjekty na oslavy, stretnutia, posedenia,...

 
Priamy prístup z  bufetu a  kuchynky na 

terasu prístrešku, zámková dlažba aj nová 
časť chodníka od prevádzkovej budovy šatní 
športového areálu je zárukou toho, že aj počas 
zlého počasia a  dažďa sa bude dať priestor 
využívať.

Športová hala s  rozmermi hracej plochy 40x20 
metrov s tribúnou na sedenie pre 100 divákov, školiacou 
miestnosťou a prislúchajúcou infraštruktúrou v podobe 
šatní, sociálnych zariadení,... je navrhnutá na mieste 
súčasnej telocvične s rozšírením do priestoru školského 
areálu. V  prípade získania dotácie a  zabezpečenia 
potrebného spolufinancovania by v  našej obci vznikol 
nový multifunkčný krytý priestor na šport aj kultúru. 
Držme si palce.

na novú športovú halu budeme musieť hľadať pri 
súčasných cenách stavebných materiálov nemalé 
zdroje na spolufinancovanie tohto projektu. Mnohé 
projekty presahujú obdobie roka či dvoch a  sú 
to dlhodobé aktivity, ktoré si vyžadujú kontinuitu 
a  schopnosť zvládnuť náročné procesy. S  kvalitným 
tímom ľudí na obecnom úrade sa snažíme o  tie 
najlepšie rozhodnutia. Nezaháľame a  pripravujeme 
aj ďalšie strategické plány, projekty, vyplývajúce 
z prijatých záväzných dokumentov (napr. Plán rozvoja 
obce a Územný plán obce).
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Dopravné značenie 
v centre a na parkovisku 
pri MŠ

Zvyšovanie bezpečnosti na miestnych 
komunikáciách považujeme za dôležitú úlohu 
samosprávy. Jasné pravidlá parkovania a  usmernenie 
pohybu automobilov sme zaviedli v centrálnej časti obce 
v okolí parku a najmä pri základnej škole. V tejto časti 
pribudne čoskoro aj avizovaný amfiteáter, čo znásobí 
požiadavky na zvýšenú bezpečnosť na tejto lokalite. 
Dopravný projekt konzultovaný s odborníkmi navrhoval 
spomalenie dopravy od ulice Školskej ku hlavnej ceste 
pri dome služieb a rovnako zjednosmernenie ulice od 
Zliechovskej ku Školskej ulici. Tieto opatrenia majú 
chrániť to najcennejšie, zdravie a  životy účastníkov 
cestnej premávky. Buďme všetci tolerantní a ohľaduplní. 
Jedna dôležitá zmena pre cestujúcich: zastavovanie 
autobusov v  smere Púchov, Považská Bystrica sa 
presúva počnúc 1. augustom na označené miesto ku 
základnej škole.

Veľkoformátová maľba na pilieri mosta 
železničného nadjazdu

Krásneho uvítania sa v našej obci dostane každému cestujúcemu 
železničnou dopravou. Autorom maľby je Martin Kremeň, umeleckým menom 
Šuter a ďakujeme mu za nádherné znázornenie najznámejších stavieb našej 
obce a tiež známych lokalít súvisiacich s našou obcou a blízkym okolím.
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Dotácia na prístavbu materskej školy

Naša snaha získavať čo najviac prostriedkov z dotačných možností a rôznych výziev sa pretavila 
na úspech v podobe získania finančných prostriedkov na prístavbu materskej školy. Nadstavbou 
existujúcej budovy na oboch blokoch A aj B získame dve plnohodnotné triedy spolu pre 48 detí. 
Budúci školský rok by sme už mali z tohto dôvodu vyhovieť naozaj všetkým požiadavkám rodičov 
na umiestnenie detí do MŠ. 

Obecná knižnica

Po dlhých rokoch sa nám podarilo nájsť 
priestor na prevádzkovanie obecnej knižnice. 
Keďže sme v  minulosti potrebovali posledný 
priestor knižnice využiť na rozšírenie kapacít 
materskej školy prerušili sme jej činnosť na 
dobu neurčitú. 

Nastal však práve čas oznámiť radostnú 
správu, že obecná knižnica bude opäť fungovať 
a čitatelia si nájdu svoje obľúbené knižné tituly 
po novom v priestoroch základnej školy. Detaily 
otvorenia zverejníme čoskoro prostredníctvom 
miestneho rozhlasu, webu, sociálnych sietí,...

Nová farebná telocvičňa 
v priestoroch MŠ

Dňa 04. 03. 2022 slávnostne  prestrihli pásku 
pán starosta Radomír Brtáň a   riaditeľka školy pani 
Miroslava Poliaková a  otvorili pre deti farebnú 
telocvičňu v  pivničných priestoroch materskej školy. 
Po dlhom úsilí všetkých strán sa podarilo niečo úžasné. 
Z bývalej obecnej knižnice sa napokon stal priestor na 
cvičenie. Deťom popriali veľa cvičenia v rytme. Detská 
radosť a smiech je to naj. 

Naše pozvanie prijala aj televízia Impulz.press, ktorá 
natočila  príspevok, ktorý môžete vidieť na: https://
impulz.press/aktuality/nova-farebna-telocvicna-tesi-
najmensie-deti-v-koseci-domaci-su-na-nu-hrdi/

https://impulz.press/aktuality/nova-farebna-telocvicna-tesi-najmensie-deti-v-koseci-domaci-su-na-nu-hrdi/
https://impulz.press/aktuality/nova-farebna-telocvicna-tesi-najmensie-deti-v-koseci-domaci-su-na-nu-hrdi/
https://impulz.press/aktuality/nova-farebna-telocvicna-tesi-najmensie-deti-v-koseci-domaci-su-na-nu-hrdi/
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Pozvánka na jarné 
tradície - Vynášanie 
Moreny

Polícia v MŠ
O  tom, že práca policajta je náročná a  dôležitá 

sa deti v našej MŠ presvedčili dňa 28. 3. 2022. Počas 
besedy ujo policajt zábavnou formou deťom priblížil 
svoju prácu a  poukazoval im,  aké pomôcky pri nej 
policajti používajú. Deti mali radosť, pretože si mohli 
tieto pomôcky chytiť  i  vyskúšať.

Za zabezpečenie besedy sa chceme poďakovať 
predovšetkým pani policajtke Baškovej.  Vo fotoalbume 
MŠ môžete vidieť viac fotografií a na nich i nadšenie 
zúčastnených detí. 

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna 
spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Naša materská 
škola si ctí tradície našich starých rodičov a ani tento 
rok sme na ne nezabudli. Opäť sme vyhnali  zimu 
usporiadaním jarnej akcie „Vynášanie Moreny“. 

Príchod  jari sme oslávili v utorok 22. 03. 2022, ktorý 
bol pre našich škôlkarov veselý a radostný. Stretli sme 
sa všetci v  areáli školského dvora, aby sme slamenú 
devu odetú do ženských šiat vyniesli od nás preč. 
Zobrali sme „Morenu“ a spoločne v jarnom sprievode 
za spevu, sme ju niesli obcou Košeca k  potoku 
v blízkosti požiarnej zbrojnice. 

Ľudovými piesňami, riekankami, jarnými 
vyvolávačkami sme privolávali vytúženú jar. Morenu 
sme zapálili, hodili do vody a spoločne sme sa tešili na 
prichádzajúce jarné dni plné slniečka, spevu vtáčikov 
a vône prvých kvetín. Aj takto sme dali zime definitívne 
najavo, že už chceme jar. 
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Zbožnosť moderného človeka
a jeho vzťah k životnému prostrediu

Charakteristickým znakom moderného myslenia je 
racionalita. Moderný človek je ten, kto nielen prijíma 
výsledky, ku ktorým sa dospelo na základe racionálnych 
metód, ale sám má a uplatňuje schopnosť racionálneho  
kritického myslenia. Preto sa s  pojmom moderný 
človek nezhoduje prijímanie poverčivých predstáv 
a pestovanie poverčivých praktík.

Časť takto ponímaných  moderných ľudí sú ľudia 
veriaci  a zbožní. Je možné, že ľudia ktorí nie sú veriaci, 
nebudú  ochotní pripustiť  kombináciu modernosti 
a viery v  jednom človeku. Tak ako je moderný veriaci 
človek racionálnou bytosťou pri pohľade na prírodu 
a  vesmír, ale zároveň  verí, že stvoriteľom  toho 
všetkého je Boh, tak je aj jeho postoj k  problematike 
životného prostredia na jednej strane racionálny, ale na 
strane druhej motivovaný zodpovednosťou voči Bohu, 
v ktorého verí.

Moderný veriaci človek, ako každý iný racionálne 
mysliaci človek, si uvedomuje veľmi  citlivú a  jemnú 
vyváženosť životného prostredia, v  ktorom žije.  Vie, 
že je to síce stabilné prostredie, ak sa doň deštruktívne 
nezasahuje, ale vie aj, akým labilným sa stáva, keď sa 
vážne naruší niektorá zložka tohto prostredia. Moderný 
veriaci človek, ako každý iný zodpovedný človek so 
znepokojením sleduje, aké nebezpečné zásahy do 
životného prostredia sa uskutočnili a  ako v  dôsledku 
toho trpí príroda a  pochopiteľne aj zdravie človeka. 
Nemusíme teraz rozvádzať, v  čom všetkom spočíva 
znečistenie prostredia a  devastácia prírody.  Situácia, 
ktorá sa nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Jednoduchá 
racionálna úvaha nás núti hovoriť o  zodpovednosti 
za súčasnú generáciu, o  zodpovednosti za budúce 
generácie, o zodpovednosti za prírodu, pôdu, zvieratá, 
rastlinstvo a  všetko navôkol. Znepokojenie a  pocit 
zodpovednosti v tejto veci má moderný veriaci človek 
spoločný so všetkými ostatnými modernými ľuďmi. 
Slovo „ zodpovednosť“ súvisí so slovom „odpovedať“. 

Zbožnosť moderného človeka – to zrejme nie je uniformný jav. Moderný 
človek má mnoho tvárí a takisto jeho zbožnosť.  Napriek mnohorakosti sa 
predsa dajú uviesť niektoré spoločné črty – bez nároku, že by sa hodili na 
každého, kto sa pokladá za moderného a pritom zbožného človeka.

Byť volaný na zodpovednosť na otázky toho, ktorému 
sme zodpovední.

Nositeľ Nobelovej ceny zoológ Konrad  Lorenz 
v  knižočke „Osem smrteľných hriechov“ napísal: „Keď 
civilizované ľudstvo v  slepom vandalizme ničí živú 
prírodu, ktorá ho obklopuje a  živí, ohrozuje samo 
seba ekologickým zruinovaním. Svoju chybu si začne 
zrejme uvedomovať, až keď ju pocíti ekonomicky, ale 
to už bude akiste neskoro.  Najmenej zo všetkého si 
všíma to, ako veľmi poškodzuje tento barbarský proces 
jeho myseľ. Všeobecne a rýchlo sa šíriace odcudzenie 
civilizovaného človeka od živej prírody má veľký podiel 
viny na jeho vzrastajúcom estetickom a  etickom 
úpadku.“

Môže tu človek ostať pasívny? Jeho poverením 
je rozumne užívať a  chrániť prírodu. Každý veriaci 
človek, ktorý má postavenie, v  ktorom môže hoci len 
trocha vplývať na rozhodnutia týkajúce sa životného 
prostredia, je v  dôsledku svojej zodpovednosti pred 
Bohom povinný pôsobiť tým smerom, ktorý je priaznivý 
pre zachovanie zdravého životného prostredia. Sú 
rozličné  aktivity v  záujme zachovania životného 
prostredia, na ktorých sa veriaci človek môže a  má 
zúčastniť. Ničenie životného prostredia tesne súvisí 
s enormnými konzumnými nárokmi a ich neprestajným 
stúpaním. Stále stúpanie konzumných nárokov súvisí 
so strácaním zmyslu pre duchovné hodnoty.

Pre moderného veriaceho kresťana by malo 
byť jasné, na ktorej strane je jeho miesto, keď ide 
o stanoviská, podporu, opatrenia a životný štýl smerujúci 
k ozdraveniu životného prostredia. Zodpovednosť pred 
Bohom, zodpovednosť za stvorený svet, ktorý mu bol 
zverený a  zodpovednosť za život mu to jednoznačne 
ukazuje.

Ladislav Sivák
Zdroj : Časopis Životné prostredie 2/1998

Moderný veriaci človek, ako každý 
iný racionálne mysliaci človek, si 
uvedomuje veľmi  citlivú a jemnú 
vyváženosť životného prostredia, 
v ktorom žije. 

Jednoduchá racionálna úvaha 
nás núti hovoriť o zodpovednosti 
za súčasnú generáciu, 
o zodpovednosti za budúce 
generácie ...
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Invázny druh rastliny v obci Košeca 
- upozornenie a výzva na vykonanie opatrení

Aktívni votrelci

Na základe podnetu o  výskyte invázneho druhu 
rastliny – Pohánkovec  japonský, obec vyzýva 
všetkých  majiteľov pozemkov, aby sa oboznámili 
s  nasledovnými pokynmi. Okresný úrad Ilava, odbor 
starostlivosti o životné prostredia, ako vecne a miestne  
príslušný orgán ochrany prírody a  krajiny podľa § 
5 zák.č. 525/2003 Z.z. o  štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov a  podľa 
§ 68 písm. a) zákona týmto správcov pozemkov 
1/ upozorňuje na to, že :
 
• podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii 

a  manažmente introdukcia a  šírenia invazívnych 
nepôvodných druhov a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov každý, kto vykonáva činnosť, 
v súvislosti s ktorou  môže dôjsť k úniku invazívnych 
nepôvodných druhov uvedených v  národnom 
zozname alebo v  zozname Európskej únie do 
životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych 
nepôvodných druhov v  životnom prostredí, je 
povinný prijať opatrenia na zamedzenie takého 
úniku alebo šírenia.

• podľa § 3 ods. 2 zákona o prevencii a manažmente 

Niektorým dovezeným druhom rastlín hovoríme 
aj invázne, nakoľko spôsobujú tzv. inváziu na 
naše pôvodne druhy, ktoré nahrádzajú a  vytláčajú 
z  pôvodných stanovíšť. Sú konkurencieschopnejšie 
v novom prostredí, kde nemajú prirodzených nepriateľov 
a  niekedy majú dokonca ešte lepšie podmienky pre 
vývin a  rozmnožovanie ako vo svojej domovskej 
krajine. Ohniskom rozširovania bývajú aj záhradky 
rodinných domov, kde si ich ľudia zámerne pestujú pre 
ich krásu. Pri údržbe záhrady vynášajú často ich časti do 
voľnej krajiny, kde sa rýchlo uchytia a živelne sa začnú 
šíriť do prostredia. Invázne druhy nájdete takmer na 
každej väčšej skládke alebo v  priestoroch opustených 
priemyselných areálov či družstiev. Odstraňovanie 
týchto druhov je veľmi náročné, preto je veľmi dôležitá 
prevencia a monitoring ich výskytu.

Pohánkovec japonský  - Fallopia japonica -  je druh 
s  obrovským inváznym potenciálom. Šíri sa najmä 
popri potokoch ale aj na suchších stanovištiach. 
Vďaka výbornému vegetatívnemu rozmnožovaniu 
je mechanickou cestou takmer „nezničiteľná“. Tento 
nepríjemný obyvateľ najmä riečnych brehov bol k nám 
privezený ako okrasná rastlina z  východnej Ázie. On 
a  jemu príbuzné druhy vytvárajú súvislé husté porasty 

vlastník alebo správca pozemku sú povinní za 
podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo 
vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho 
pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené 
v národnom zozname alebo v zozname Európskej 
únie. Ak je pozemok v  užívaní inej osoby, ako je 
vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má 
užívateľ pozemku.

2/ vyzýva na vykonanie opatrení na odstránenie 
inváznych druhov rastlín z  pozemku. Na základe 
odporúčaní Štátnej ochrany prírody SR, Správy 
Chránenej  krajinnej oblasti Strážovské vrchy:

• Je potrebné na miestach výskytu pohánkovca 
pravidelne kosiť  (min. 1 x za mesiac)  počas 
vegetačného obdobia  (máj-august/september),

• Lokalita sa odporúča vysadiť pôvodnými druhmi 
drevín (napr. hrab, brest, lipa, javor mliečny, vŕba 
krehká, jelša lepkavá) -  za účelom potlačenia 
invázneho druhu,

• Biomasu neprenášať,
• Zamedziť rozširovaniu zeminy s úlomkami koreňov 

na iné miesta,
• Alternatívou môže byť pastva zvierat (kozy, prasa).

s výškou aj vyše 3 metrov. Veľmi rýchlo sa šíri koreňovými 
podzemkami. Je veľmi ťažké a niekedy až nemožné sa ho 
zbaviť. Je potrebné vynaložiť veľké úsilie pri kombinácii 
presne načasovaných mechanických a  chemických 
metód pri jeho odstraňovaní.

Najväčším problémom pri odstraňovaní týchto rastlín 
je zistenie pôvodcu šírenia inváznych druhov, resp. 
vlastníkov pozemkov. Totiž podľa zákona je vlastník 
(správca, nájomca) pozemkov povinný odstraňovať 
invázne druhy rastlín z  pozemkov hlavne mimo 
zastavaného územia obce a o pozemok sa starať takým 
spôsobom, aby zamedzil ich opätovnému šíreniu. 
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8. máj - Deň matiek
„Matka je domov, z ktorého sme vyšli, je 

našou  prírodou, pevninou i morom.“
(Erich Fromm) 

Aj naša obec si dňa 8. 5. pripomenula a uctila všetky 
mamičky a  babičky. Komisia kultúry v  spolupráci 
s Obecným úradom zorganizovala v Kultúrno-športovom 
centre kultúrne podujatie, na ktorom nás zabavila 
hudobná skupina AT BAND a  zaujímavý program si 
pripravili aj deti zo Základnej školy v Košeci. Starosta obce 
Radomír Brtáň zaželal všetkým mamám pevné zdravie, 
šťastie a  spokojnosť v  kruhu svojej rodiny a  priateľov.  
Každá mamička bola obdarená malým darčekom.

  

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. 
V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života 
už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky 
všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri 
dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali 
sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za 
predchodcu Dňa matiek v  jeho dnešnej podobe možno 
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú 
začali oslavovať v  16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, 
ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného 
pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich 

Z HISTÓRIE

pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. 
V  novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal 

do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka 
Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v  roku 
1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie 
dňa venovaného matkám. Už o  dva roky neskôr tento 
sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva 
vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele 
Kongresom USA za Deň matiek. Prezident Woodrow 
Wilson podpísal neskôr dokument, v  ktorom bol Deň 
matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. 
Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj 
takmer všetky krajiny na svete. V Československu sa Deň 
matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou 
Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka 
a  emancipovanej predsedníčky Československého 
červeného kríža. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola 
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú 
májovú nedeľu v roku.
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Obecné včely

Košecká kvapka krvi

V obci Košeca aj v miestnej časti Nozdrovice 
sa v prírode objavia  a v nich nájdu nový domov 
dve včelstvá.

Rodina Vladárovcov zhotovuje úle pre záujemcov 
nielen zo Slovenska a  tak po oslovení starostom obce 
Radomírom Brtáňom neváhali ani sekundu a  navrhli aj 
vyrobili pre včely dva komplety.

Obecné včelstvá bude mať na starosti dvorný včelár 
Ján Jankovič a včelstvá dodá Juraj Palček.

Vyrobeným medom obdaruje obec v  budúcnosti 
materskú školu a sociálne slabšie rodiny, prípadne využije 
skúsenosti na propagáciu včelárstva a samotnej obce.

Sociálna komisia pri Obecnom úrade Košeca tradične 
organizuje a  podporuje darovanie krvi. Aj tento rok  
Národná transfúzna stanica Trenčín prostredníctvom 
výjazdov po kraji  dňa 20. apríla, uskutočnila odbery krvi 
v našej obci. 

Možnosť darovať krv využili tento rok približne dve 
desiatky darcov bez objednania nielen z  Košece, ale 
aj z okolia. Prišli darcovia, ktorí krv darúvajú dlhodobo 
a berú to ako poslanie, ale aj prvo - a druho - darcovia. 
Takéto ušľachtilé aktvity podporuje aj starosta Radomír 
Brtáň, ktorý ocenil snahu sociálnej komisie, ktorá túto 
prospešnú  činnosť zorganizovala. Každý darca od 
Obecného úradu získal ovocie a poukážku v hodnote 10 
eur na nákup v miestnych potravinách. Môžeme sa tešiť 
na ďalšiu podobnú akciu, ktorá bude opäť zorganizovaná 
v októbri tohto roka.

Rybárska brigáda 
na potoku

K  neodmysliteľnej povinnosti členov 
SRZ  MsO Ilava patria aj brigády na revíroch 
tejto organizácie. Medzi takéto revíry patrí aj 
Podhradský potok, ktorý preteká obcou Košeca.

Na jar, ešte pred vegetačným obdobím 
a  začiatkom pstruhovej sezóny, ktorá začína 
16. 4. sa vykonávajú brigády popri brehoch 
potoka. Cieľom je vyčistiť naplavené nánosy, 
vyrezať nežiadúci porast a vyzbierať odpadky, 
ktoré priniesla voda alebo ich nahádzali do 
potoka nezodpovední ľudia.

Už druhý rok sa členovia SRZ MsO Ilava 
o  to usilujú aj za veľkej pomoci obce, ktorá 
zabezpečuje techniku na vývoz vyrezaných 
porastov a nazbieraného odpadu. V tomto roku 
sa na úseku potoka popri Pekárskej ulici, až po 
most k  požiarnej zbrojnici vyrezali štyri plné 
vlečky krovín a  porastov. Vyzbierala sa plná 
multikára odpadu. Na brigáde sa zúčastnilo 
20 členov  SRZ MsO  Ilava, ktorí poskytli 
vlastné náradie, krovinorezy a  motorové píly. 
Za aktívnej pomoci obce a  šikovných ľudí 
práca prebehla úspešne a  ako je aj vidno 
bola vykonaná výborne. Práce sa vykonávali 
s úctou k prírode a všetok odpad bol dôkladne 
vyseparovaný.  
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Spomienka na oslobodenie našej obce 
a tradičné stavanie Mája

Vyhodnotenie súťaže 
,,Najkrajší a najoriginál-
nejší motýľ MŠ“

Tradičné kultúrno – spoločenské podujatie sa 
uskutočnilo dňa 1. 5. 2022 v  centre našej obce. 
Zamestnanci Obecného úradu máj vyzdobili a  toto 
pekné podujatie zorganizovali. Miestni občania si so 
starostom Radomírom Brtáňom pripomenuli tých, ktorí 
bojovali za oslobodenie našej obce počas druhej svetovej 

vojny. O  kultúrny program sa postarala dychová hudba 
Košečanka, miestne speváčky a nechýbalo ani vystúpenie 
mladých talentov. V  parku obce sa vyníma symbol jari 
a teší malých aj veľkých obyvateľov našej obce. Dáva nám 
nádej, že sa  všetko postupne dostane do starých koľají.

Dňa 16. 05. 2022 sa uskutočnilo slávnostné 
vyhodnotenie súťaže ,,Najkrajší a  najoriginálnejší motýľ 
MŠ “.  Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnila aj pani riaditeľka 
ZŠ s MŠ Košeca PaedDr. Miroslava Poliaková a starosta obec 
Mgr. Radomír Brtáň. Do súťaže sa zapojilo 60 motýľov, 
ktoré boli vyšívané, kovové, papierové, drevené a látkové. 
Rodičia spolu s deťmi  vytvárali originálne diela.

Najkrajší motýľ: Lucia Habšudová
Najoriginálnejší motýľ: Nina Pálešová

Všetkým výhercom, ale aj zúčastnením boli odovzdané 
hodnotné vecné ceny, ktoré sme dostali od sponzorov,  za 
čo im veľmi pekne ďakujeme.  Krásne video si môžete 
pozrieť aj na www.impulz.press. Veľké ďakujem a o rok sa 
tešíme na ďalšiu súťaž.

VYHODNOTENIE
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Burza detského oblečenia

Ponuka oblečenia je dnes veľmi bohatá a  deti ani 
nestihnú všetko vynosiť. Pár vecí zdedia deti v  rodine, 
či od kamarátok, pár vecí darujeme iným deťom. Každá 
z nás však túži tie najlepšie kúsky zo šatníka svojich detí 
predať a získať tak pár koruniek na nové nákupy. 

Zároveň mnohé z nás rady výhodne nakúpia síce už 
nosené, no stále pekné, čisté a kvalitné oblečenie. Rovnaký 
scenár riešime aj s obuvou, hračkami, knižkami či rôznymi 
potrebami pre bábätká a deti.

Všetky tieto strasti prežívame aj my – štyri 
dobrovoľníčky, ktoré  zorganizovali prvú burzu detského 
oblečenia a potrieb pre deti v našej obci. Záujem mamičiek 
bol veľký, limit na počet predávajúcich sa zaplnil za pár dní 
a konečný počet predstavoval 57 pridelených čísiel. Každá 
mamička mohla ponúknuť maximálne 50 kusov tovaru, 
každý kúsok zároveň vopred označila a ocenila. My sme 
všetko prevzali, roztriedili a uložili na predaj  v priestoroch 
telocvične.

Stoly boli plné tričiek, nohavíc, bodyčiek, dupačiek, 
pyžamiek, krátkych nohavíc, legín, teplákov, sukní, 
topánok... Na vešiakoch viseli šaty, bundičky či mikiny. 
Okrem oblečenia si mnohí odniesli domov aj novú 
hračku, knihu, kolobežku, odrážadlo a  pod. V  ponuke 
boli aj lehátka, kočíky, ergonomické nosiče, jedálenské 
stoličky, prebaľovacie pultíky, ohrievače fliaš, stojany na 

prebaľovacie potreby a mnoho iných potrieb uľahčujúcich 
mamičkám starostlivosť o  najmenšie detičky. Nových 
majiteľov si našlo 413 ks vecí za 621,00 €.

Každá zaregistrovaná mamička uhradila poplatok vo 
výške 3,00 €. Percento z predaja sme sa rozhodli nevyberať. 
Z  vyzbieranej sumy sme zakúpili detské vešiaky, aby 
mohlo byť oblečenie prehľadne uložené.

Zvyšok sumy vo výške 132 eur sme sa rozhodli venovať 
pre potreby Základnej školy. Po dohode s vedením školy 
sme zakúpili mikrovlnnú rúru a dvojplatničku do kuchynky 
na praktické vyučovanie.

Napriek náročnému víkendu a  ponocovaniu pri 
triedení oblečenia máme z  našej prvej burzy dobrý 
pocit. Čo nás veľmi teší, sú aj skvelé ohlasy. Organizáciu 
ďalších búrz vzala pod svoje krídla Rada rodičov, ktorá 
bude organizovať už najbližšiu „jesenno-zimnú“ burzu 
a výťažok bude opäť použitý pre potreby základnej alebo 
materskej školy. 

Ďakujeme všetkým predávajúcim i nakupujúcim!

                                                                                                    K+V+A+P

Deti v Košeci 
oslavovaliStretnutie bývalých 

zamestnancov školy Obec Košeca v spolupráci 
s Kultúrnou komisiou a Dobrovoľným 
hasičským zborom pripravila pre 
našich najmenších veľkolepú oslavu 
DŇA DETÍ. 

Deti si oslavu v poslednú májovú nedeľu 
užili naplno, veď v  parku ich čakalo veľa 
prekvapení a atrakcií, ako nafukovacie hrady, 
balóny,  jazda na koňoch,  či maľovanie na 
tvár. Nechýbala ani skvelá detská tombola. Do 
sýtosti sa deti mohli vyšantiť v hasičskej pene, 
či zasúťažiť si v zásahu prúdom vody na fľaše. 
Vďaka spolupráci s  miestnym podnikateľom 
si deti pochutili  na  dobrej zmrzline. Oslava 
detí vyšla na jednotku.

Školská komisia usporiadala dňa 5. 5. 2022 po dlhšej 
prestávke spôsobenej pandémiou covidu stretnutie 
bývalých zamestnancov školy, ktorí pôsobili na základnej 
škole v Košeci. Ako hostia sa stretnutia zúčastnili: riaditeľka 
školy Miroslava Poliaková, jej zástupkyňa Jaroslava 
Ondrejcová a  starosta obce  Radomír Brtáň. 

Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti oslavy dňa 
učiteľov a  spomienkovej slávnosti 750 výročia prvej 
spomienky obce Košeca. Kultúrny program pripravili 
učitelia ZUŠ. Starosta obce po príhovore venoval každému 
kvietok. Naši bývalí zamestnanci posedeli, pospomínali 
na časy, kedy aktívne pracovali v  školských službách.  
Spomienky navodili aj deti s  kultúrnym programom, 
pretože niektoré z nich sú už deťmi  ich bývalých žiakov.

Školská komisia 

Všetky mamičky to poznajú. Tak ako rýchlo rastú deti, tak rýchlo sa mení 
oblečenie v ich skriniach či komodách a pribúdajú krabice s vecami, z ktorých 
deti už vyrástli.
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MUNIPOLIS  - Komunikujme moderne a efektívne
Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu 

Munipolis, vďaka ktorej s  vami teraz môžeme 
komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do 
systému Munipolis zaregistrujú, budú dostávať od nás 
dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom 
aplikácie, e-mailov alebo SMS.

Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis?

• Počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo 
z mobilu,

• Novinky z úradu priamo do telefónu,
• Upozornenia na krízové situácie - výpadky energií, 

blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, atď.
• Pozvánky na športové a kultúrne akcie,
• Pozvánky na brigády dobrovoľníkov, ktorí radi 

v obci pomáhajú,
• Účasť vo verejných anketách.

Ako sa zaregistrovať?

1. Na webovej stránke: 
https://koseca.munipolis.sk/registracia

2. Cez mobilnú aplikáciu Mobilný Rozhlas: 
Stiahnúť pre Android | Stiahnúť pre iOS

3. Vyplnením registračného letáku a odovzdaním 
na úrad obce KOŠECA (papierová verzia bude 

k dispozícii na OcÚ) 

 

Registrácia je zadarmo. V registračnom procese 
si môžete nastaviť, aké informácie vás zaujímajú. Vaše 
údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR - všeobecným 
nariadením o ochrane osobných údajov.

Zápis detí do 1. ročníka 
opäť tradične

Po dvoch rokoch pandemických opatrní sa v dňoch 6. 
4. a 7. 4. 2022  v našej škole konal zápis detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky opäť tradične za prítomnosti 
detí. Budúcich prváčikov privítali naši deviataci. Potom 
ich cesta pokračovala do krásne vyzdobených tried 
v  novej prístavbe školy. Tu sa deti posadili do lavíc 
a vyskúšali si svoje schopnosti v počítaní, poznávaní farieb 
a  geometrických tvarov. V  školskom roku 2022/2023 by 
tak do lavíc ZŠ s MŠ v Košeci malo nastúpiť 31 prvákov.

M. Švehlová

https://koseca.munipolis.sk/registracia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.mobilny_rozhlas
https://apps.apple.com/sk/app/mobiln%C3%BD-rozhlas/id1482243751
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Turisti na Nitrianskom 
hrade

Koncentračný tábor 
Osvienčim

Hrad Nitra patril k  ďalším miestam, ktoré navštívili 
žiaci Turistického krúžku. Deň jarných prázdnin venovali  
poznávaniu histórie Veľkej Moravy. Práve pod týmto 
názvom prebiehal výklad sprievodcu, ktorý žiakov po 
hrade sprevádzal. Sprievodca bol oblečený v  dobovom 
kostýme. Podrobne žiakom priblížil históriu Veľkej Moravy 
a Cyrilo - metodskú misiu.

Nezabudnuteľným zážitkom bol pre žiakov výstup 
na vežu katedrálneho chrámu. Výstup bol práve o 12,00 
hod. a  celou Nitrou sa rozliehal hlas zvonov. Prehliadka 
pokračovala v  Diecéznom múzeu, kde sa nachádzajú 
listiny a  archeologické nálezy, ktoré podrobne hovoria 
o pôsobení sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Žiaci sa 
tu dozvedeli o Hlaholike a o jednotlivých veľkomoravských 
kniežatách. Tešíme sa na ďalší výlet.

Vedúca krúžku

Dňa 3. 6. 2022  naši deviataci navštívili Koncentračný  
tábor Osvienčim v Poľsku. Tábory sú v okolí Osvienčima 
v skutočnosti tri – Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) 
a  Monowice. Auschwitz je nemecký názov pre 
Osvienčim a  Birkenau pre Brzezinku, čo je mestečko, 
pri ktorom je druhý tábor.

Ako prvý sme navštívili Auschwitz I  (1941), ktorý je 
najbližšie k Osvienčimu a pozostáva z desiatok tehlových 
blokov, ktoré boli kedysi pravdepodobne poľské kasárne. 
Okrem iného tu bolo táborové väzenie, mučiareň, 
stena smrti, blok zvláštnych trestov, plynová komora, 
krematórium a  pár šibeníc. Celý tábor je obohnaný 
dvojitým plotom z  ostnatých drôtov, v  ktorom viedlo 
vysoké napätie. Hlavným veliteľom bol Rudolf Höss, 
ktorý nakoniec odvisol na jednej zo šibeníc.

Potom sme sa presunuli do druhého tábora, ktorý 
bol vystavaný na príkaz Rudolfa Hössa Auschwitz II 
Birkenau pri meste Brzezinka v  roku 1943. Tu žiaci 
videli pozostatky drevených barakov a  niekoľkých 
murovaných budov. Tábor je obohnaný len jedným 
plotom z ostnatého drôtu, v ktorom tiež viedlo vysoké 
napätie. Po obvode sú rozmiestnené strážne veže 
a lampy. Mimo oplotenia tábora sa tam nachádzali dve 
veľké plynové komory a krematóriá, ktoré Nemci pred 
postupujúcim ruským frontom zbúrali, takisto podpálili 
všetky drevené baraky. 

Tretím v  poradí bol tábor Monowice, ktorý je 
najmenej známy. Tento tábor žiaci nenavštívili.

Veľká noc v parku
Žiaci Základnej umeleckej školy v  Košeci 

zrealizovali netradičnú veľkonočnú výzdobu 
v   miestnom obľúbenom parku, ktorá bola 
súčasťou skrášľovania verejného priestoru 
v  Košeci.  Nádherná výzdoba spríjemnila 
sviatočné chvíle obyvateľom našej obce. 
Deti, ale aj dospelí sa mohli potešiť z veľkých 
zajačikov, kraslíc a  zaujímavých výtvarných 
nápadov našich šikovných a nadaných žiakov. 

Ďakujeme pani učiteľkám, rodičom 
a všetkým pomocníkom, ktorí sa podieľali na 
realizácii tohto krásneho projektu. Veríme, 
že výtvarné veľkonočné variácie žiakov ZUŠ 
všetkým vyčarili úsmevy na tvárach a prispeli 
k pokojnému prežitiu sviatkov jari. 

ZUŠ Košeca
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Dňu Zeme sme dali zelenú - Deň Zeme v našej škole

Neuveriteľní, NEUVERITEĽNÍ!

22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň 
Zeme. V  tento deň sa po celom svete konajú aktivity 
zamerané v prospech našej planéty. A tak i žiaci ZŠ Košeca 
venovali celý tento deň našej Zemi. Pedagógovia školy 
pripravili pre nich celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť 
ich vzťah k  šetrnému prístupu k  prírode a  k  nášmu 
životnému prostrediu.

     
Najskôr sa rôznymi ekoaktivitami v  triedach naladili 

na posolstvo tohoto zeleného dňa. Žiaci vyrábali rôzne 
projekty, výtvarné a  literárne diela v  podobe kresieb, 
malieb, či básni. A  potom nasledovali praktické aktivity 
v teréne. Tí najmenší žiaci si pod dozorom pani učiteliek 
dali záležať, aby ulice v  Košeci a  okolie vodného toku 
„nezdobili“ nepovšimnuté odpadky. Zároveň si tak mohli 
intenzívnejšie uvedomiť, že odhodený cestovný lístok, 
obal z  chutnej čokolády, či škatuľa od džúsu sa len tak 
nevyparí. Ostáva a ďalej ťaží našu Zem!

Starší žiaci zase zobrali do parády celý školský areál. 
Na rad prišli nielen športové priestranstvá – asfaltové 
ihrisko či bránky, ale aj okolie stromov, trávnika, či  
okrasných záhonov. A  tak naši žiaci, všetci bez výnimky 
kopali, zametali, zbierali, natierali, aj vyvážali. K  jarnému 
upratovaniu areálu našej školy prispela každá ruka. Našej 
chuti pre dobrý čin prialo aj počasie. V súlade s prírodou 
sme teda dali našej Zemi zelenú.

Medzinárodný deň Zeme sme oslávili naozaj dôstojne 
a aj tento rok sme nemalou mierou prispeli k zlepšeniu 
nášho životného prostredia. 

Všetkým žiakom a učiteľom patrí poďakovanie. 

PaedDr. Renáta Mikulová

Tím v zložení žiakov zo ZŠ: Karin Štefúnová, Barbora 
Štúriková (obe z 8.B) a Filip Kuník (zo 7.A) spolu so svojou 
sprievodkyňou – p.uč. NBV Tomanovou, od 13. februára 
2022 v  4 etapách čítal zo Svätého Písma knihu Skutky 
apoštolov. Na začiatku každej etapy bolo vždy online 
stretnutie všetkých 52 (!) tímov. V  prípravnej časti tímy 
riešili vedomostné kvízy, získavali odznaky a plnili tímové 
questy (mimochodom, boli sme ocenení aj za ne!).

Finálová časť bola v  2 súťažných kolách – online 
semifinále (neuveriteľné, že sme sa dostali až sem!) 
a 12 najúspešnejších tímov postúpilo do finále na Veľkú 
biblickú víkendovku – a my medzi nimi! 

FINÁLE Bibliqu  sa uskutočnilo cez víkend 17.-19. júna 
2022 v  Žiline. Spoznali sme naživo členov ostatných 
postúpených tímov; saleziánov - rehoľníkov, ktorí nás celý 
čas sprevádzali a viedli (a sú to veru INÉ kapacity!), súťažili 
sme, hrali sme sa, mali krásne sväté omše, zaujímavé 
workshopy... a RADOSŤ.

Bolo to bohaté, bolo to dynamické, bolo to veľmi tesné 
a - (poznáte to olympijské: Nie je dôležité vyhrať, ale sa 
zúčastniť – no dobre, ale keby ste vedeli, ako taká výhra 
poteší!!! – pretože – tramtadadááá - ) VYHRALI SME! 

Víťazom, na ktorých sme veľmi hrdí, srdečne 
GRATULUJEME a  ďakujeme za úžasnú reprezentáciu 
našej obce, školy a farnosti!

Nie, nie je to chyba! Ale - je priam neuveriteľné, že tím z našej školy názvom 
Neuveriteľní VYHRAL Bibliq – CELOSLOVENSKÉ FINÁLE BIBLICKEJ LIGY! 
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Vyhodnotenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového 
kurzu v školskom roku 2021/2022

Žiaci deviateho, ôsmeho a traja žiaci siedmeho ročníka 
sa v  tomto školskom roku zúčastnili v  dňoch 14. - 18. 
marca lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu.  39  
žiakov bolo ubytovaných v horskom hoteli Fran, Makov-
Kasárne. 38 žiakov si čerpalo príspevok MŠ a  jeden žiak 
bol samoplatca. Vedúcou kurzu bola PaedDr. Miroslava 
Švehlová, inštruktormi lyžovania Mgr. Eva Pavlíková, Mgr. 
Lucia Barcíková a Mgr. Lenka Solíková, ktorú v utorok 15. 
03. 2022 nahradila Mgr. Jaroslava Ondrejcová. Zdravotnú 
starostlivosť zabezpečovala Mgr. Božena Vajdečková. LVVK 
sa začal v pondelok 14. 03. 2022, kedy sme sa ubytovali 
a  oboznámili s  ubytovacími priestormi a  s  hotelovým 
poriadkom. 

Prostredie, v ktorom sme sa ubytovali bolo hotelového 
typu. Každá izba pre žiakov mala samostatnú kúpeľňu 
a  WC. Žiaci boli ubytovaní zväčša po 3. Stravovanie 
bolo zabezpečené trikrát denne - raňajky, obed, večera. 
Lyžiarsky výcvik sa konal priamo pod hotelom Fran na 

svahoch Makova. Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev. 
Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli 
základy lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu, 
naučili sa využívať výhody lanoviek a  zvládli nástrahy 
svahu. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania 
- chôdza, obraty, pády, základný zjazdový postoj, zjazd 
po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie 
v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate. 
Každý večer bol denný rozkaz. Žiaci sa dozvedeli program 
na nasledujúci deň. Po rozkaze sa žiaci vždy predviedli 
s programom, ktorý si počas oddychu nacvičili.

 Počas celého výcviku vládla medzi žiakmi 
a  inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci rešpektovali 
pokyny inštruktorov na svahu a v ubytovacích priestoroch. 
Boli slušní aj voči personálu hotela. Nevyskytli sa žiadne 
závažné problémy a nikto neutrpel žiaden úraz.

PaedDr. Švehlová

Futbalový klub Košeca - Sezóna 2021 / 2022

Sezónu 2021/2022 sme ukončili. Za naše 
mužstvá nastúpilo približne 80 hráčov.

Prípravka po jesennej časti bola zaradená do 
výkonnostnej skupiny o 10. až 20. miesto. Naši najmladší 
pod vedením trénerov Petra Kotrasa, Dalibora Strečka 
a ich asistentom Borisom Novákom, na jar zaznamenali 
len jednu prehru a  tak skončili na krásnom 2.mieste. 
„Uplynulá sezóna z  môjho pohľadu splnila očakávania, 
ktoré sme si pred začiatkom dali. 

Hráčov sme hlavne naučili to čo sme v tejto vekovej 
kategórii naučiť chceli – základy pohybov a prvé spôsoby 
obchádzania súperov. Na jeseň sme odohrali viacero 
kvalitných turnajov i keď bez výhry, ale získali sme cenne 
skúsenosti na porovnanie v čom sme lepší alebo naopak 
v čom sme horší.

Na jar sme boli zaradení do výkonnostnej skupiny, kde 
nás môže mrzieť jediná prehra, doma so Šebešťanovou. 

Na záver by som chcel poďakovať rodičom za ich 
obetavosť a pomoc v napredovaní hráčov. Tešíme sa na 
ďalšiu sezónu.“ zhodnotil tréner prípravky Peter Kotras.

Starší žiaci pod vedením trénera Dominika Bugalu 
a  vedúceho mužstva Róberta Lacka, získali 22 bodov 
a skončili na 4. mieste. „Žiaci, ktorí možno poškuľovali po 
lepšom umiestnení, potešili viacerými výkonmi najmä 
proti Mikušovciam a proti silnej Dubnici nad Váhom, kde 
získali 3 body, no prišli aj nečakané straty bodov a tak sa 
musíme uspokojiť so 4. miestom“, povedal tréner starších 
žiakov Dominik Bugala.

Dorastenci pod vedením Petra Kolesányiho odohrali 
striedavo dobré, ale i nie najlepšie zápasy, z ktorých najmä 
domáce prehry a  strata bodov môžu mrzieť. Nakoniec 
získali 33 bodov a skončili na 5. mieste.

Muži pod vedením Juliusa Barkáča prespali úvod 
sezóny. Po 6.kole mali na konte len 3 body. V Nasledujúcich 
17 zápasoch naši prehrali len jeden zápas. V záverečných 
zápasoch sme sa borili s  absenciami hráčov, či už zo 
zdravotného hľadiska alebo prácou. Nakoniec naši uhrali 
stred tabuľky – 8. miesto. 

PRÍPRAVKA

STARŠÍ ŽIACI

DORASTENCI

MUŽI
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      +421 905 110 883

ul. Ružova č. 112,  019 01  Ilava

INZERCIA

VINÁREŇ  ILAVA

• možnosť usporiadania súkromných osláv,
• firemných večierkov, školení ...
• kapacita cca 25  ľudí
• zabezpečená strava (kompletné menu 

s predjedlom)
• široká ponuka studených jedál, obložených mís.

SLOVENSKÉ  VÍNO – Malokarpatská oblasť
MORAVSKÉ  VÍNO -  Oblasť Pálava

Ponúkame široký sortiment kvalitných fľaškových a sudových  
vín na spoločenské akcie (svadby,  oslavy, recepcie, plesy, 
stužkové slávnosti a pod.) za výhodné ceny. 

KVALITNÉ ZÁKUSKY A TORTY

Ponúkame široký sortiment zákuskov, prijímame objednávky 
na torty a zákusky. 

Sangria

Piňa Colada

Bloody Mary

Vyrazila do sveta na newyorskom veľtrhu v  roku 1964. 
Podávali ju v stánku španielskej kultúry a oslovila takmer 
všetkých hostí.

Ingrediencie: červené víno, brandy, pomaranč, citrón, 
jablko, červený melón, trstinový cukor, ľad

Všetky tekutiny spolu zmiešame, ovocie nakrájame. 
Všetko spolu nalejeme do karafy, necháme odstáť 
a podávame s ľadom.

je výborný kokteil pre milovníkov kokosu a sladkých long 
drinkov.

Ingrediencie: biely rum, ananásový džús, smotana, 
kokosové mlieko

Všetky suroviny spolu zmiešame a poriadne pretrepeme. 
Hotový spenený nápoj nalejeme do pohárov a  doplníme 
niekoľkými kockami ľadu. Nakoniec ozdobíme plátkom 
ananásu.

Hovorí sa, že Bloody Mary bol pomenovaný podľa 
tudorovskej kráľovnej Mary, ktorá vraj nechávala vraždiť 
protestantov. Niektorí znalci tvrdia, že má schopnosť 
zbaviť rannej „opice“, nie je to však preukázané.

Ingrediencie: vodka, paradajková šťava, citrónová šťava, 
vorčestrová omáčka, tabasco, mleté čierne korenie, soľ

Do šejkra vložíme zopár kociek ľadu, pridáme ingrediencie 
a krátko pretrepeme. Ozdobíme dlhšou stonkou zelera.

VINÁREŇ -  PIVNICA

Letné osvieženie
Keď vám niekto povie „leto“, čo sa vám spája s týmto 

slovom? Dlhé horúce dni, voda, priatelia, pohodová 
atmosféra a dovolenka. Keď vyjde slniečko, určite oceníte, 
ak budete mať po ruke recepty na letné osviežujúce 
nápoje. Inšpirujte sa naším výberom a zvoľte si z receptov 
ten svoj. A nezabudnite, že fantázii sa medze nekladú. To 
je heslo všetkých miešaných drinkov.

Zásady pri príprave miešaných nápojov

• Teplota všetkých potravín, z ktorých nápoj 
pripravujeme musí byť rovnaká,

• Farby a chuťové vlastnosti nápojov sa musia 
harmonicky zladiť a vyvážiť,

• Dodržiavame správne dávkovanie, technologický 
postup a čas prípravy,

• Do nápojov z vína nikdy nedávame ľad, lebo ľad 
víno zriedi a naruší jeho chuť,

• Miešané nápoje s vínom sa dávajú len schladiť,

• Ľad do miešaných nápojov pridávame len tesne 
pred dávkovaním,

• K nápojom s ľadom podávame vždy slamku,

• Cukor do miešaných nápojov pridávame len vo 
forme sirupov,

• Nápoje miešame vo vhodných nádobách,

• Citrusové ovocie s kôrkou musíme dôkladne umyť 
kefkou pod tečúcou vodou.
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