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Po viac ako týždňovej práci na adventnom venci 
získala Košeca v prvú adventnú nedeľu certifikát z Knihy 
slovenských rekordov. Podarilo sa nám prekonať doterajší 
rekord, ktorý mal hodnotu 17,85 m. Obvodový múr 
amfiteátra sme pokryli súvislou vrstvou čečiny, ozdobili 
svetelnými reťazami a  vianočnými ozdobami. Prispeli 
nimi základná a  materská škola, základná umelecká 
škola, obecný úrad, ale i samotní obyvatelia obce. Veniec 

Návraty k adventnému obdobiu
Podujatia pod názvom Adventný amfiteáter 2022 odštartovalo v prvú adventnú nedeľu 

vytvorenie slovenského rekordu 

mal priemer 36,20 m a požehnal ho pán farár Ján Čepela.
Certifikát ako potvrdenie o platnosti rekordu prevzal z rúk 
komisára starosta obce Radomír Brtáň. 

Potom sme rozsvietili na venci prvú adventnú sviečku. 
K  dobrej nálade prispel aj tamojší kresťanský spevokol 
a návštevníci podujatia si pochutnali na varenom víne, 
punči či zabíjačkových špecialitách a chutnej kapustnici.

Výzdoba venca v plnom prúde Pri výzdobe pomohli aj poslanci OZ

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
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Rekord - Amfiteáter pripravený

Kresťanský spevokol a pán farár pri požehnaní venca

Občerstvenie bolo zabezpečené Certifikát potvrdzujúci slovenský rekord
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Druhá adventná nedeľa potešila najmä deti, ktoré obdaroval Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
anjelom a čertami

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Výzdoba od ZUŠ

Čakanie na darčeky

Mikuláš, anjel a čerti

Darčeky pre deti
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Tretia adventná nedeľa bola v réžii ZŠ s MŠ a ZUŠ v Košeci. Počasie nás neposlúchalo a tak sa 
vystúpenia konali v Kultúrno-športovom centre Košeca.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

5

Koncert

Koncert v kultúrno športovom centre a predaj výrobkov

Návštevníci koncertu
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou 
podieľali na tomto krásnom sviatočnom období 
a  pomohli s  programom. Ďakujeme rovnako 
návštevníkom podujatí. Tešíme sa, že amfiteáter našiel 

Štvrtá adventná nedeľa s vystúpeniami dychovej hudby Košečanka, speváčok z Košece a živým 
Betlehemom. Ako vždy nechýbalo malé občerstvenie a predaj zabíjačkových špecialít.

svoje využitie aj mimo sezóny. V sezóne (jar, leto, jeseň) 
bude nespočetné množstvo príležitostí tento krásny 
otvorený priestor pod holým nebom navštíviť a opäť si 
z neho odniesť príjemné zážitky.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Jazda na koňoch Vystúpenie dychovej hudby Košečanka
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Živý Betlehem

Vystúpenie speváčok
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Oslavy 750. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci 
Košeca v roku 2022 

Počas celého roka sme sa snažili pripomínať si 
krásne jubileum našej obce. Sme presvedčení, že obec 
s obrovským potenciálom tvoria na svoj obraz práve jej 
hrdí obyvatelia. 

Tak tomu bolo v minulosti a budeme sa snažiť, aby aj 
budúcnosť priniesla veľa dôvodov na radosť, spokojnosť 
a  náležitú hrdosť. Buďte s  nami a  zostaňte súčasťou 
zmien k lepšiemu. Ďakujeme.

Príhovor starostu obce 
k novému roku 2023

Vážení obyvatelia obce Košeca a  miestnej 
časti Nozdrovice. 

Dostali sme sa z  roku 2022, ktorý bol pre 
nás výročným a jubilejným rokom do nového 
roku 2023. Pripomenuli sme si 750. výročie 
prvej písomnej zmienky o Košeci. Počas celého 
roka sme nezaháľali a snažili sme sa pripraviť 
rôzne možnosti pre kultúrne a  spoločenské 
stretnutia. Nebolo tomu inak ani v adventnom 
období, kedy sme sa mali možnosť počas 
štyroch nedieľ stretnúť a vždy zapáliť adventnú 
sviečku na našom rekordnom adventnom 
venci v amfiteátri. 

Do nového roka si dovolím nám všetkým 
zaželať najmä pevné zdravie. Bude to náročné 
obdobie, v  ktorom sa budeme snažiť hľadať 
namiesto problémov najmä príležitosti.
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Výsledky komunálnych volieb 2022

PLATNÉ HLASY KANDIDÁTOV NA STAROSTU

VÝSLEDKY HLASOVANIA DO OZ

Uvítanie detí do života

Darovanie krvi

Jednou z najkrajších udalostí činnosti ZPOZ-u je uvítanie najmenších obyvateľov do života 
obce. Dňa 21. septembra 2022 sme ich uvítali na príjemnom stretnutí v zasadačke obecného 
úradu celkom 21.

V mesiaci október sa už druhý krát v roku 
2022 uskutočnilo darovanie krvi mobilnou 
jednotkou NTS Trenčín. Všetkým darcom 
patrí veľké poďakovanie za poskytnutie tejto 
najvzácnejšej tekutiny.

Radomír Brtáň

Dana Bajzíková

Platných hlasovacích lístkov

Účasť voličov

Zapísaných voličov

Vydaných obálok

Odovzdaných obálok

Miroslava Švehlová

Mária Kalamenová

Radovan Kolembus

Jana Rýdza

Miroslav Vančík

Marek Hovorka

Andrej Jakuš

Miloš Mucina

Róbert Jurena

NEKA

NEKA

NEKA

SaS

NEKA

NEKA

SPOLU

NEKA

NEKA

791 hlavov

203 hlasov

553 hlasov

535 hlasov

449 hlasov

386 hlasov

386 hlasov

342 hlasov

335 hlasov

332 hlasov

320 hlasov

79,57 %

20,42 %

994

46,02 %

2 229

1026

1025
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Potešili sme i  tieto Vianoce seniorov v  našej obci 

darčekom, ktorý zahreje pri srdci. Tento rok prebiehal 
už piaty ročník celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok“. Organizátori ponúkli pre 
našu obec 30 balíčkov (krabíc). K tomuto počtu členky 

X-Hair 
kaderníctvo

v Košeci

0914 17 17 24        

klimalenka@gmail.com        

X-Hair Košeca         

Školská 315, Košeca

novootvorené

sociálnej komisie odporučili zoznam 30 našich občanov 
– seniorov, alebo ZŤP obyvateľov a  darčeky im pred 
vianočnými sviatkami aj osobne doručili. Ďakujeme 
pani Lýdii Horákovej, ktorá na nás každoročne myslí 
a pomáha.
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Poďakovanie OSA 
športová akadémia

Spolupráca našej obce na tradičnom Trávathlone 
v rámci OSA CHALLENGE 2022 priniesla opäť možnosti 
športovania pre všetky vekové kategórie. 

Deti aj ich rodičia sa vždy môžu spoľahnúť na skvelú 
organizáciu pretekov a  príjemné prostredie nášho 
športového areálu. Ďakujeme organizátorovi OSA 
športová akadémia, konkrétne Adriánovi Gazdíkovi, že 
práve Košeca patrí k miestam ich športových podujatí. 
Tešíme sa na tento rok a  Vy si už môžete poznačiť 
predbežný termín Trávathlonu 2023: 20. 5. 2023

Benefičný turnaj v hokejbale 28.12.2022
Po niekoľkých rokoch sme sa vrátili k  usporiadaniu 

zimného hokejbalového turnaja. Vďaka aktívnemu 
prístupu a organizačným schopnostiam Stanka Remšíka 
s jeho pomocníkmi sa podarilo pre hru pripraviť ihrisko na 
Prúdoch. Chlapi opravili malé nedostatky na mantineloch, 
pripravili chutné občerstvenie a povzbudzovali účastníkov 
zápolení. Významnou mierou pomohla aj Stanova mama 
a manželky aj partnerky členov organizačného tímu. 

Do turnaja sa prihlásili 4 mužstvá, ktoré medzi 
sebou odohrali športové boje v  krásnej atmosfére 
a  s  maximálnym fair-play prístupom, na ktorý dozeral 
rozhodca. Víťazmi sa nakoniec stali hokejbalisti 
z  neďalekého Pruského. Benefičný rozmer podčiarkol 
zámer finančne podporiť nášho kamaráta Alexa Fuska 
a jeho liečbu po úraze. Chceme aj týmto spôsobom ešte 
raz poďakovať všetkým darcom. 
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7  rozvodov

ROZVODY

demografický vývoj obyvateľstva
v roku 2022

CIRKEVNÉ

SOBÁŠE - 14
CIVILNÉ

3 11

MUŽOV

ÚMRTIA - 30

ŽIEN

13 17

PRISŤAHOVANÍ

POHYB OBYVATEĽOV
ODSŤAHOVANÍ

85 35

MUŽOV

poČET ObyvateĽOV - 2776 (+ 46)
ŽIEN

k 31.12.2022
1394 1382

CHLAPCOV

poČet narodených detí - 26
DIEVČAT

15 11

prehľad za 4 roky
2018 - 2672 obyvateľov (+ 43)
         2019 - 2697 obyvateľov (+ 23)
                  2020 - 2726 obyvateľov (+ 29)
                            2021 - 2730 obyvateľov (+ 4)

najstarší obyvatelia

97 rokov 97 rokov
MUŽ ŽENA

Košeca : nozdrovice

2 528 : 248
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Redakčná rada novín: PaedDr. Miroslava Švehlová – šéfredaktorka. Členovia: PaedDr. Anna Podskočová, Katarína Strydom, 

Mária Kalamenová, Andrea Bušíková. Autori fotografií: Peter Čačko a Radomír Brtáň. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať
s názormi a stanoviskami redakcie. Redakcii je vyhradené právo na výber, krátenie a úpravu príspevkov. 

Vysokoškolský pedagóg, hydrogeológ, balneológ, balneohistorik, publicista a prekladateľ.

Prof. Mgr. Augustín Rebro
28. 08. 1927 Košeca – 06. 03. 2011 Piešťany

V  tomto roku si pripomíname 95-te výročie 
narodenia a  11-te výročie úmrtia košeckého rodáka, 
Prof. Mgr. Augustína REBRA, ktorý sa narodil 28. 08. 1927 
v Košeci. Vyštudoval Gymnázium v Trenčíne a potom 
geológiu na Vysokej škole.

Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal tým, 
ako zabezpečoval ochranu piešťanských termálnych 
prameňov pri výstavbe vodnej nádrže Sĺňava. K svojmu 
odboru sa dostal v rámci svojich životných peripetií, ale 
vypracoval sa od základných robotníckych činností až na 
jedného z najlepších odborníkov v oblasti hydrogeológie 
na Slovensku. Vďaka vynikajúcej znalosti latinčiny 
sa Augustín Rebro venoval aj prekladom odborných 
kníh z  obdobia osvietenstva, ktorých hlavnou témou 
boli liečivé pramene. Okrem sprístupnenia dovtedy 
neznámych rukopisov Mateja Bela preložil aj dielo J.J. 
Torkosa „ Náčrt o  piešťanských kúpeľoch“ a  Adama 
Trajana „Uzdravujúce piešťanské kúpele“.

 
Augustín Rebro prišiel do Piešťan v  roku 1955 

ako pracovník hydrogeologického prieskumu. Jeho 
najdôležitejšou úlohou bolo zabezpečiť ochranu 
piešťanských termálnych prameňov v  súvislosti 
s  budovaním vodného diela Sĺňava. Riešil mnoho 
náročných hydrogeologických úloh nielen v Piešťanoch, 
ale i v Belušských Slatinách, v Nimnici, v Trenčianskych 
Miticiach, v  Koplotovciach a  inde. Okrem práce 
hydrogeológia sa venoval bádaniu a publikovaniu tém 
z dejín využívania minerálnych a termálnych prameňov 
a  histórie kúpeľníctva na Slovensku. Bol významným 
a  aktívnym členom Slovenskej spoločnosti pre dejiny 
vied a techniky pri Slovenskej akadémii vied, dlhé roky 
bol členom jej výboru a  významným organizátorom 
balneohistorických konferencií, ktoré sa vždy konali 
v  niektorých z  významných slovenských kúpeľov. 
Permanentne spolupracoval s Balneologickým múzeom 
a  od roku 1970 publikoval svoje práce v  zborníku 
múzea. Pričinením A. Rebra vyšlo v roku 1978 rozsiahle 
dielo „Minerálne vody Slovenska“ (ocenené prémiou 
Slovenského literárneho fondu), v roku 1979 je to kniha 
“Vody uzdravujúce a  osviežujúce“ a  k  300. výročiu 
narodenia M. Bela (1983) sa autor prezentuje prácou 
„S Matejom Belom o kúpeľoch a minerálnych vodách“, 
ktorá bola ocenená pamätnou medailou M. Bela za 
zásluhy o rozvoj historických vied.

V roku 1996 mu vychádza kniha „Vzácne a obdivované 
vody Slovenska“, dôležité dielo o  liečivých termálnych 
a  minerálnych prameňoch a  ich využití v  minulosti 
a  v  súčasnosti. V  roku 2002 vydalo Balneologické 
múzeum jeho knihu „Sliač v  balneoliteratúre 18. 
storočia“, v  ktorej po prvýkrát sprístupnil vzácne 

nepublikované rukopisy z  pozostalosti Mateja Belu, 
uložené v  archíve v  Ostrihome. Jeho publikačnú 
činnosť tvorili i  odborné správy, články a  štúdie vo 
vedeckých časopisoch i  popularizačné príspevky. 
Vďaka vynikajúcej znalosti latinčiny literárnemu citu sa 
do rúk odborníkov a širokej verejnosti dostali preklady 
latinských balneologických a hydrogeologických prác. 
V roku 1975 mu vyšiel preklad dielka J.J. Torkosa „Náčrt 
o  piešťanských kúpeľoch“. Nemožno nespomenúť 
preklad diela humanistického vzdelanca J. Wemhera 
„O podivuhodných vodách na Spiši“ (1980) a odbornú 
úpravu prekladu druhého Wemberovho diela 
„O podivuhodných vodách naorska“ (1974). Nasledoval 
preklad rozpravy M. Szentiványho „O  podivuhodných 
silách a vlastnostiach vôd“ (1981). V roku 1982 mu vyšla 
práca „Rajecké Teplice v období osvietenstva“, v ktorej 
sú preklady z diel M. Bela, P. Adámiho, rodáka z Beluše 
a Kelina.

 
Podieľal sa na vydaní prekladu elégii Jána Valentiniho 

o  Turčianských Tepliciach z  konca 18. a  začiatku 
19. storočia (Martin 1986). V roku 1979 mu vyšiel preklad 
historicky a literárne významného diela Adama Trajana 
z Benešova „Uzdravujúce piešťanské kúpele“, ktorý opäť 
vyšiel v roku 1999 k jubilejnému roku 2000. Tento preklad 
A: Rebro venoval “Piešťanom mestu a kúpeľom“. V roku 
1996 vychádza jeho preklad (podľa vydania z  roku 
1558) diela nemeckého humanistického vzdelanca 
Juraja Agricolu „O  vlastnostiach látok vystupujúcich 
zo zeme“. Životné dielo Augustína REBRA predstavuje 
mimoriadny a  priekopnícky počin v  oblasti výskumu 
dejín využívania minerálnych a  termálnych prameňov 
na území Slovenska.

A. REBRO bol ocenený Medailou za rozvoj a podporu 
hydrogeológie od Slovenskej asociácie hydrogeológov. 
Význam prác A. REBRA o problematike dejín využívania 
minerálnych a termálnych vôd umocnili jeho jazykové 
znalosti. Vďaka ním sa dostali do rúk odborníkov 
a  širokej čitateľskej verejnosti preklady latinských 
balneologických a  hydrogeologických prác. Autorovi 
patrí vďaka za kvalifikované odborné a zároveň pútavé 
spracovanie tejto náročnej problematiky.

Prof. Mgr. Augustín REBRO zomrel 06. 03. 2011 a je 
pochovaný v Piešťanoch. Buďme hrdí na nášho rodáka 
a vďační za to čo počas svojho života urobil, venujme 
mu všetci čo sme ho poznali tichú spomienku.

       

  Ladislav Sivák

Zdroj: Časopis Revue Piešťany 2011
           Kniha „Vzácne a obdivované vody Slovenska“

Z GALÉRIE RODÁKOV
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Ešte stále končí z Košece viac ako 300 ton zmesového

odpadu ročne na skládke odpadov!

Zníženie množstva zmesového odpadu

600

500

400

300

200

100

0

Tony

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

484,5 465,7
416,7 417,6

378,2
333,2

311,7

Je najvyšší čas výrazne znížiť 
zmesový odpad!

- 35,7 %

Čo znamená 311,7 ton ročne zmesového odpadu?

V roku 2021 Košeca “vyhodila na skládku” okolo 47 000 €.
V roku 2022 sa odhaduje, že obec Košeca “vyhodí” už 

okolo 67 000 €.

Nebolo by lepšie financie nevyhadzovať?

52 kusov smetiarskych vozidiel

17 000 kusov vyprázdnených zberných nádob a vriec

2 192 m3 (smeti by naplnili tenisový kurt do výšky 8 metrov)

aj obmedzovať
a opätovne používať

Vytlačené na 100% recyklovanom a recyklovateľnom papieri.

vlastné aj obecné
financie

životné prostredie
a svoje zdravie

TriediťSprávna cesta = Menej smetí, viac surovín

Šetriť

Chrániť

=
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FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚNJANUÁR

AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBERJÚL

10. 1.

L1  11. 1.

17. 1.

L2  18. 1.

24. 1.

L1  25. 1.

21. 2.

L2  1. 2.L2  4. 1.

7. 2.

L1  8. 2.

14. 2.

L2  15. 2.

L1  22. 2.

L2  1. 3. L1  3. 5.

7. 3.

L1  8. 3.

14. 3.

L2  15. 3.

21. 3.

L1  22. 3.

L2  29. 3.

6. 6.

L2  7. 6.

13. 6.

L1  14. 6.

L2  21. 6.

L1  28. 6.

L2  2. 8.

8. 8.

L1  9. 8.

15. 8.

L2  16. 8.

L1  23. 8.

L2  30. 8.

12. 12.

L1  13. 12.

19. 12.

L2  20. 12.

L1  27. 12.

9. 5.

L2  10. 5.

16. 5.

L1  17. 5.

L2  24. 5.

20. 6.

L1  31. 5.

23. 5.

L2  6. 7.

4. 7.

11. 7.

L1  12. 7.

L2  19. 7.

L1  26. 7.

L1  2. 11.

14. 11.

L2  8. 11. L2  6. 12.

L1  15. 11.

21. 11.

L2 22. 11.

L1  29. 11.

28. 11.

10. 10.

L2  11. 10.

17. 10.

L1  18. 10.

L2  25. 10.

L1  4. 10.

24. 10.

KALENDÁR TRIEDENÉHO ZBERU 2023

PAPIER SKLO KOVY ZMESOVÝPLASTY JEDLÝ OLEJ VKM

Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca

0948 40 38 38 (odpady)

042 4468 023 (poplatky)

0918 461 201 (starosta obce)

e-mail:

marek.kurinec@koseca.sk

zbernydvor@koseca.sk

www.koseca.sk

LOKALITA 1 (L1)

•   Bytovky

•   Dolný majer

•   Hlavná ulica

•   Krúžok

•   Nad brehom

•   Továrenská ulica

•   Úzká ulica

•   V slatinách

•   Za Barborkou

•   Železničná ulica

•   Želiarska ulica

LOKALITA 2 (L2)

•   Bálentova ulica

•   Pekárska ulica

•   Pod Hôrkou

•   Pri tehelni

•   Prúdy

•   Rudnianska ulica

•   Sadová ulica

•   Školská ulica

•   Ulica športovcov

•   Zliechovská ulica

NOZDROVICE:

•   Horniacka ulica

•   Mojtinárska ulica

•   Na vyhni

•   Za parkom

Pondelok: 7:00 - 13:00

Streda: 14:00 - 18:00

marec - október

13:00 - 17:00

november - február

Piatok: 7:00 - 13:00

Sobota: 8:00 - 12:00 *

* posledná sobota v mesiaci

ZBERNÝ DVOR

Ulica športovcov 41/45

018 64 Košeca

tel.: 0948 40 38 38

Pondelok: 8:00 - 12:00

Streda: 13:00 - 17:00

Piatok: 8:00 - 12:00

Sobota: 8:00 - 12:00

* posledná sobota v mesiaci

MALÁ
KOMPOSTÁREŇ

Marec - November

Ihrisko za bývalou tehelňou

V roku 2023 začíname používať nálepky s QR kódom s nápisom "UNIVERZÁL".

Môžete nimi označovať vrecia s ktoroukoľvek zložkou vytriedeného odpadu.                            

Elektronická EVIDENCIA BALÍČKOV s VKM OBALMI SKONČILA. Už ich neoznačujte

QR kódom. Neminuté QR kódy s označením "VKM obaly" použite na iný triedený odpad. 

•

•

Pri zbere zmesového komunálneho odpadu vykladajte iba plné zberné nádoby!

L1  6. 9.

12. 9.

L2  13. 9.

19. 9.

L1  20. 9.

L2  27. 9.

26. 9.13. 7.

4. 4.

L1  5. 4.

18. 4.

L2  12. 4.

L1  19. 4.

L2  26. 4.


