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Vážení občania,
už máte pred sebou druhé vy-

danie Košeckých novín v tomto 
roku. Znamená to, že sa nám 
onedlho rok prehupne do druhej 
polovice a my by sme mali zhod-
notiť, čo nám ten prvý polrok 
vlastne priniesol.

Priznám sa, veľmi som rozmýš-
ľal o porovnaní súčasného stavu 
vecí v našej obci s minulým obdo-
bím. Nechcem sa však pasovať do 
role sudcu a súdiť niekoho. Veď 
sa tým aj tak už nič nezmení. Išiel 
som na post starostu hlavne pre-
to, aby som sa pokúsil našu obec 
dostať  tam,kam patrí a zaradiť ju 
k zaujímavým lokalitám – či už 
pre výstavbu, cestovný ruch, prie-
mysel, ..atď. (Napokon tí, ktorí si 
chcú všimnúť nejakú zmenu,  si 
ju už všimli).

Hneď na začiatok teda nebu-
dem nič porovnávať, len chcem 
priblížiť vám,občanom, čo sa 
udialo aj v oblastiach, ktoré vy 
jednoducho nemáte možnosť 
vidieť.

Park v centre obce a časť dvo-

ra základnej školy doteraz patrili 
štátu. Vykonal som potrebné ná-
ležitosti, aby sa tieto nehnuteľ-
nosti zapísali na list vlastníctva 
obce a onedlho sa tak aj stane. 
Čo z toho vlastne budeme mať? 
Hlavne sa budeme môcť ako 
vlastníci pozemkov uchádzať 
o dotácie a čerpať finančné 
prostriedky z rôznych fondov. 
No hlavne si môžeme povedať, 
že sa už budeme starať o „svoje“. 
Týmto krokom pribudne obci do 
vlastníctva 18 777 m2 záhrad, 
zastavaných plôch a nádvorí, 
ciest a ostatných plôch. Ak si to 
prerátame len cenou Sk 100,- sa 
m2, za prvý polrok som do obce 
priniesol len týmto spôsobom cca 
2 mil. Sk...

Intenzívne sa pripravuje Plán 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, ktorý je neoddeli-
teľnou súčasťou každej žiadosti 
o finančné prostriedky z fondov 
EÚ. Ten už mal byť spracovaný 
dávnejšie, no Košeca sa asi ne-
potrebovala uchádzať o dotácie 
v skrátenom období 2004-2006, 

v ktorom na Slovensko z EÚ pri-
šli tiež pekné peniaze....

Urobila sa analýza odpadu, 
ktorý sa z domácností v Koše-
ci a Nozdroviciach dostáva na 
skládku a zistili sme veľmi zaují-
mavé veci. Predstavte si, že zhru-
ba polovica odpadu, ktorého 
uloženie na skládke stojí okolo 
1.300,- Sk za tonu tvorí biood-
pad, ktorý sa dá krásne zhod-
notiť a ďalej použiť pri použití 
technológie kompostovania. Už 
iba tri čísla: mesačne uložíme na 
skládku odpadov cca 40 ton od-
padu z domácností a ešte cca 40 
ton odpadu z veľkoobjemových 
kontajnerov. Uľahčím vám pre-
počítanie, koľko peňazí sa dostá-
va takýmto zbytočným spôsobom 
z obecného rozpočtu. Je to ročne 
viac ako 620.000,- Sk!!!

To nerátam možnosti ďalšieho 
separovania napr. papiera, plas-
tov, skla, kovov,.. ktoré by nám 
ušetrilo ďalšie financie, ktoré 
sa dajú použiť určite hodnotnej-
šie. Zamyslime sa, či budeme žiť 
v obci, kde sa vyhadzujú peniace 
„do koša“, alebo si ich budeme 
vedieť vážiť a zapojíme sa do pri-
pravovaného separovaného zberu 
a pomôžeme tak sebe aj prírode. 
V tejto oblasti sa pripravujú veľ-
ké zmeny. Dúfam, že ich všetci 
budeme brať ako bezodkladné 
a nutné.

Ďalšou aktivitou, ktorú je 
podstatné spomenúť, je poiste-
nie majetku obce. Celková trho-
vá hodnota obecných budov bola 
poisťovacím znalcom odhadnutá 
na cca 140 mil. Sk /v tom nie sú 
zahrnuté zariadenia a vybavenie 
v budovách/. Doteraz sme mali 
poistených asi 10 % z uvedenej 
sumy a to boli poistené budovy 
hlboko podhodnotené. Je to veľ-
ký zázrak, že s doposiaľ nepois-
tenými budovami /ZŠ, MŠ, telo-
cvičňa, ešte nedokončená bytov-
ka, pálenica, .../ sa našťastie nič 
nestalo a obec neprišla o milióny 
korún. Ja si nedovolím takto ris-
kovať. Poistení už teda sme.

Celá Európa sa chce a bude 
„spájať“. Aj Košeca by mala 
patriť k regiónu, do ktorého sme 
vstupnou bránou pre návštevní-
kov a turistov. Strážovské vrchy 
u nás z tejto strany začínajú dví-
hať svoje horské chrbáty a vytvá-
rajú z Košece zaujímavú destiná-
ciu pre pešiu turistiku, cykloturis-
tiku a rôzne iné aktivity. Vstupom 
obce do Regionálneho združenia 
Magura – Strážov /mikroregiónu/ 
sa nám otvoria ďalšie možnosti 
získať finančné prostriedky na 
rozvoj cestovného ruchu a vi-
dieckeho turizmu.

Určite sa nezmestí na tých-
to pár riadkov všetko, čo sa už 
podarilo zabezpečiť, opraviť, 
zmeniť, zefektívniť, no bol by 
som veľmi rád, keby ste svojimi 
návrhmi, nápadmi, postrehmi aj 
vy prispeli k realizácii takých ve-
cí, o ktorých si myslíte, že by ich 
bolo dobré  urobiť.

Niektorí možno ešte máte 
odložené volebné programy, na 
základe ktorých ste sa rozhodo-
vali, koho na post starostu v ob-
ci zvolíte. Ak budete postupne 
prechádzať bodmi, ktoré som 
si zvolil za priority ja, prídete 
na to, že za tak krátky čas, akým 
polrok určite je, sa dosť cieľov 
už zrealizovalo a niektoré sú už 
v riešení /tieto body nájdete aj na 
www.koseca.sk/Obec/Budúcnosť/ 
Na splnenie niektorých si budete 
musieť možno počkať aj 3-4 roky 
/možno aj dlhšie/, no pre mňa bu-
de dôležité pri týchto dlhodobých 
cieľoch čo najskôr začať s ich re-
alizáciou a samozrejme ich aj čo 
najskôr dokončiť.

Každý, kto zastáva post sta-
rostu obce má určité priority. 
Mojou prvou prioritou zostáva 
konať vždy tak, aby som sa vám 
kedykoľvek mohol pozrieť priamo 
do očí. Ak váš pohľad z druhej 
strany bude tiež priamy, neobá-
vam sa o výrazné napredovanie 
Košece a Nozdrovíc.

Radomír  Brtáň
starosta obce
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Pamiatku obetiam  pri oslobo-
dzovaní našej vlasti, našej obce, 
sme si uctili v predvečer prvého 
mája položením vencov k pa-
mätníku padlých hrdinov.

Po pietnom akte  sa účastníci 
osláv v  sprievode nového spe-
váckeho súboru  presunuli na 
plochu pri bývalom Motoreste.

Členky krojovaného ženského 
súboru pod vedením p. Magdalé-
ny Belkovej vyzdobili farebnými 
stužkami pripravený máj.

Pri stavaní mája rozveselili 
všetkých prítomných občanov 
pekné slovenské pesničky v ich 
podaní.

 Kalamenová Mária

V školskom roku 2006/2007 
končí v našej základnej škole 
povinnú školskú dochádzku 49 
žiakov, a to 48 žiakov deviateho 
ročníka a l žiak siedmeho roční-
ka. Voľba strednej školy je veľmi 
dôležitá a zodpovedná úloha. Na 
základe svojich predstáv a schop-
ností, po starostlivom zvažovaní, 
pre ktorú strednú školu sa rozhod-
núť a následnom splnení kritérií 
pre prijatie,  boli žiaci na stredné 
školy prijatí nasledovne: gymná-
zium 2 žiaci, obchodná akadémia 
3 žiaci, stredná priemyselná škola 

3 žiaci, kontzervatórium l žiačka, 
združené stredné školy 4. ročné 
18 žiakov, združené stredné ško-
ly 3. ročné 6 žiakov, stredné od-
borné učilištia 4. ročné 8 žiakov, 
stredné odborné učilištia 3. ročné 
7 žiakov, stredné odborné učilište 
2.ročné l žiak.

Všetkým žiakom prajem, aby 
sa im splnili predstavy o ich ďal-
šom štúdiu, a aby sa čo najlepšie 
pripravili na svoje budúce povo-
lanie a pre život.

Mgr. Eva Vojteková
výchovný poradca

Oznamujeme občanom, že 
na tejto internetovej stránke 
obce môžu nájsť aktuálne 
podujatia poriadané obcou 
Košeca a množstvo fotografií 
z histórie a z podujatí, ktoré 
sa v obci uskutočnili.

Našu fotodokumentáciu by 
sme chceli ešte doplniť. Touto 

cestou prosíme občanov, ktorí 
vlastnia staré fotografie obce, 
aby nám ich požičali na zo-
skenovanie. Zároveň chceme 
poďakovať  p. Jozefovi Palče-
kovi ml. za pomoc pri zriadení 
a aktualizovaní našej webovej 
stránky. 

 Mgr. Švehlová

Vážení občania!
Prioritou obce vo vzťahu 

ku komunálnym odpadom je 
predchádzať vzniku týchto 
odpadov. Jedným zo spôsobov 
zníženia množstva odpadu je 
kompostovanie.

Komisia pre životné prostre-
die pri Obecnom úrade otvori-
la informačnú kampaň o zhod-
nocovaní biologického odpadu 
prednáškou, ktorá sa uskutočni-
la dňa 17.5.2007 v priestoroch 
Základnej školy Košeca. Poďa-
kovanie patrí Ing. Anne Vetrí-
kovej, ktorá prednáškami  na 
vysokej úrovni a individiálnym 
prístupom k jednotlivým roč-
níkom dokázala upútať pozor-
nosť žiakov. Obecný úrad kúpil 
kompostér a kompostovacie si-
lo, ktoré budú v základnej ško-
le využívať pri kompostovaní 
bioodpadu z areálu školského 
dvora, materskej školy a škol-
skej kuchyne.

Ďalším dôležitým krokom 
sú informácie o systéme tzv. 
„obecných kompostovísk“. 
Systém vznikol z iniciatívy Pria-
teľov Zeme – SPZ. Pán Brani-
slav Moňok, odborník v tejto 
oblasti, ponúka pre verejnosť 
„Program na rozvoj domáceho 
kompostovania“. S cieľom pod-
poriť a uľahčiť zhodnocovanie 
bioodpadov kompostovaním 
boli v zákone o odpadoch 
kompostoviská s kapacitou l0 
ton kompostu ročne vyňaté 
z definície zariadenia na zhod-
nocovanie odpadov. Znamemá 
to, že na prevádzkovanie týchto 
kompostovísk nie je potrebný 
súhlas príslušného orgánu štát-
nej správy.

Čo prináša kompostovanie 
a samotný kompost:

- nezaťažuje ďalej životné 
prostredie,

- skompostovaný bioodpad 
už nie je vedený ako odpad,

- možnosť využitia kompostu 
ako organického hnojiva,

- organické látky sú základom 
trvalo udržateľnej úrodnosti 
pôdy a pôsobia proti vysúša-
niu, erózii a zmene klímy,

- použitie kompostu prispieva 
k zlepšeniu obrábania pôdy,

- bioodpad sa  nestáva súčas-
ťou komunálneho odpadu, kto-
rý sa ďalej ľahšie separuje,

- na malom priestore sa dá 
spracovať veľký objem odpa-
du,

- odpadá povinnosť platiť za 
uskladnenie na skládkach.

Pozor! Je potrebné uviesť, 
že podľa Zákona č. 24/2004 
Z.Z. nadobudol dňom l.l.2006 
platnosť i  zákaz zneškodňovať 
biologicky rozložiteľný odpad 
ak je súčasťou komunálneho 
odpadu. V danej spojitosti je 
potrebné upozorniť na nové 
ustanovenie § 39 ods. 14 záko-
na o odpadoch, podľa ktorého 
vzniká od 1.1.2010 povinnosť 
biologicky rozložiteľný odpad 
separovať. Ekonomický prínos 
kompostovania nemožno opo-
menúť. Podľa záujmu občanov 
o domáce kompostovanie obec 
podporí tento projekt výberom 
a zakúpením  nevyhnutného 
strojného zariadenia, ktorým 
je štiepkovač/drtič. Celý pro-
jekt je založený na spolupráci 
s občanmi. Ako správne kom-
postovať biologické odpady sa 
budete môcť dozvedieť zo sa-
mostatne pripravovaného infor-
mačného materiálu. Prejavený 
záujem budete môcť  vyjadriť 
v dotazníkovej akcii. Pevne 
verím, že spoločným úsilím sa 
nám podarí dosiahnuť takú eko-
logickú a ekonomickú úroveň, 
akú napr. dosiahli pri separo-
vanom zbere v obci Prenčov 
alebo v Palárikove. 

 Ladislav Brtáň

www.koseca.sk

Oslavy 62. výročia oslobodenia obce

Absolventi 2007

Vo vydavateľstve AMETYST 
sa pripravuje vydanie publikácie- 
monografia o Košeci. Obsahom 
bude prierez dejinami Košece 
a Nozdrovíc od najstarších čias 
po súčasnosť. V tomto čase sa 
pracuje na textoch, čomu pred-
cházdalo štúdium materiálov 
z dávnej i nedávnej minulosti 
obce a jej občanov. Monogra-
fia bude obsahovať informácie 
o udalostiach z  politického, hos-

podárskeho, školského, kultúrne-
ho, spoločenského i náboženské-
ho života obyvateľov  Košece.

Autorom sú k dispozícii archí-
vy, obecné a iné kroniky a rôzna 
historická literatúra. Súčasťou 
monografie budú mapky, foto-
grafie a iný kartografický mate-
riál. Monografia je v pokročilom 
štádiu prípravy a bude vydaná 
koncom  októbra 2007. 

 Redakcia

Pripravujeme monografiu Košece

Kompostovanie – zhodnocovanie 
biologického odpadu
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735. výročie prvej písomnej zmienky o Košeci
Najstaršia známa písom-

ná zmienka o Košeckom hra-
de a Košeci je z roku 1272. 
Z tohto roku sa zachoval do-
kument, podľa ktorého župan 
Smaragdus, syn Jána z Koše-
ce, dáva do poriadku chotárne 
hranice s opátom na Skalke, 
Damiánom.

Pravda, história osídlenia 
tohto územia je oveľa staršia, 
o čom svedčia archeologické ná-
lezy v Nozdroviciach i v Košeci 
z období lužickej kultúry /700 
– 400 rokov p.n.l./ a neskoršej 
púchovskej kultúry.

Košecký hrad rovnako ako 
väčšina hradov v 13 a 14. sto-
ročí patril kráľovi. Jedným 
z prvých kastelánov – správcov 
hradu v Košeci bol Lórand a po 
ňom Demeter. 

Hrad Košeca /Kassa/ patril 
do systému opevnení stredného 
Považia. Podobné hradné zosku-
penie od Beckova po Strečno by 
sme len ťažko hľadali v celej Eu-
rópe.

Majitelia hradov, košecký ne-
vynímajúc, sa pomerne často 
menili. Najbúrlivejšie do tohto 

procesu zasiahli rôzne sprisa-
hania, stavovské a iné povsta-
nia a najmä vojny.

V roku 1397 kráľ Žigmund 
daroval hrad Košeca s mnohý-
mi dedinami Mikulášovi Ctibo-
rovi. Zoznam obcí v darovacej 
listine je dnes prvým známym 
dokladom o ich existencii.

Medzi významných majite-
ľov od roku 1431 patril Štefan 
Lieskovský – Kassay, trenčian-
sky župan. Majetku a hradu ho 
zbavil Matej Korvín pre nadŕža-
nie husitom. Naopak, Košecu 
za odmenu dostal v roku 1462 
Blažej Maďar, významný vojak, 
zakladateľ a veliteľ tzv. „Čierne-
ho pluku“.

Po ňom  vlastnil hrad Štefan 
Zápoľský a potom Pavel Kiš 
Petroci. Bola to rozporná osob-
nosť a jeho účasť na stavovskom 
povstaní proti cisárovi urýchlila 
koniec hradu. Cisár Leopold I. 
dal na výstrahu hrad Košeca 
v roku 1671 zbúrať.

Košecké panstvo prešlo po-
tom mnohými deleniami a už 
nikdy si nezachovalo celistvosť 
zo 14. a 15. storočia.

Po zničení hradu panstvo pri-
padlo kráľovskej komore, ale už 
v roku 1676 prišli do košeckého 
kaštieľa noví majitelia – rodina 
Lippay de Zombor a po nich až 
do polovice 19. storočia rodiny 
Illešházyovcov a Motešických.  
A vtedy sa aj v Košeci skončili 
búrlivé, na zvraty bohaté storo-
čia zemepánov. Prichádza mo-
derná doba s problémami iného 
druhu, iných dimenzií.

Listiny, ktoré zanechali krá-
ľovskí, župní, či zemepánski 
pisári sú chudobné na správy 
o tom, ako žili poddaní, reme-
selníci a všetci ostatní, ktorí tvo-
rili po stáročia hodnoty.

Dozvedáme sa iba o ich po-
vinnostiach, ktorých nebolo 
málo.  I tak dejiny nešli mimo 
nich, práve naopak, hlavne oni 
boli ich tvorivou súčasťou.

V zrkadle košeckých dejín vi-
díme množstvo vynikajúcich či-
nov i vynikajúcich ľudí. Môžeme 
sa pochváliť jednou z prvých de-
dinských školských budov na Po-
važí, najstaršou dychovou hud-
bou, vynikajúcimi osobnosťami, 
akými boli kňazi Ján Baltazár 

Magin, Jozef Emanuel, či učite-
lia – národovci Jozef a Vojtech 
Strakovci a mnohí ďalší.

V Košeci prekvitali remeslá, 
cez obec viedla kráľovská cesta 
z Viedne do Krakova, bolo tu sí-
dlo notárstva pre okolité obce.

Celé storočia sa tu rozvíjal 
náboženský život. Správu o pr-
vej fare  a veľkej farnosti máme 
už z roku 1332. Košeca,tak ako 
iné obce,  prežila obdobie refor-
mácie i protireformácie.

Košecu neobišli ničivé povod-
ne, požiare, epidémie, sucho 
a hlad, ba ani Turci. Neobišli ju 
ani pohnuté časy druhej svetovej 
vojny, Slovenského národného 
povstania. Aj Košeca zaplatila  
daň vo všetkých týchto pohro-
mách – svojimi  mŕtvymi. 

Ostatne, dvadsiate storočie 
bolo určite najbúrlivejšie v de-
jinách ľudstva. V plnej miere sa 
to týkalo aj života občanov Koše-
ce. Ale  skromnosť a pracovitosť 
ich vyviedla so cťou zo všetkých 
dejinných búrok. A z toho mô-
žeme mať všetci pri príležitosti  
„735. narodením obce“  dobrý 
pocit. redakcia

Deti našej materskej školy sa na svoj sviatok 
„Deň detí“ mimoriadne tešili. Počasie nám prialo, 
a tak sme sa všetci  vybrali na výlet do lesa hľadať 
„Jánošíkov poklad“. Už  niekoľko dní vopred sa 
deti oboznamovali s postavou ľudového hrdinu.

Priblížili sme im historické obdobie, čítali po-
vesti, príbehy, ukazovali obrázky. Naučili sme ich 
piesne, básne, tance, preskoky „cez pahrebu“. Ra-
dosť a prekvapenie detí zo živej postavy Jánošíka 
s vybíjaným opaskom a valaškou, ktorý sa objavil 
v lese pri poklade, boli neopísateľné.

Truhlica so sladkým pokladom, valašky, to 
bol zážitok, na ktorý budú deti určite dlho spo-
mínať.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne 
podieľali a prispeli k uskutočneniu sviatočného 
dňa. A. Melicherová 

„Jánošíkov deň“„Jánošíkov deň“
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1. jún patrí naším najmilším 
a najúprimnejším stvoreniam, 
deťom ...

Ako býva už radíciou v našej 
obci i tento rok sme pripravili 
rozprávkový les. Počasie nám sí-
ce na chvíľočku prekazilo plány, 
ale napokon sme mohli naším 
najmenším pripraviť opäť za-
ujímavý a príjemný deň. Prišli 
deti nielen z našej obce, ale aj 
z okolia.Všetky sa  spoločne te-
šili na prekvapenia, ktoré sme 
im pripravili. Ako býva zvykom, 
ich úlohou bolo  prejsť lesom a 
získať heslo. A potom si za sta-
točnosť každý mohol odniesť 
svoj balíček.

Okrem krásnych rozprávko-
vých bytostí ich čakali aj rôzne 
športové súťaže, za ktoré boli 
víťazi patrične odmenení. Sú-
časťou podujatia bola i ukážka 

práce s vycvičenými psami, kto-
rú predviedli členovia kynologic-
kého krúžku z Beluše. 

Vďaka našim sponzorom 
a obecnému úradu, ktorým to-
uto cestou  ďakujeme, sa deti  
mohli tešiť z rôznych hračiek 
a maličkostí. Zároveň sa mohli 
občerstviť v bufete, kde ich ča-
kala aj obľúbená vinea a pivko 
/pre tých starších/.

Celý deň bol naplnený rados-
ťou a veselosťou našich detičiek, 
ktoré si to zaslúžili. Radosť sme 
mali i my, že sa akcia vydari-
la, mohli sme vidieť šťastné oč-
ká našich najmenších ....

Poďakovanie patrí všetkým 
tým, ktorí sa  tejto „tradície“ zú-
častnili a tým, ktorí boli ochotní 
obetovať svoj voľný čas deťom 
a pomohli nám podujatie usku-
točniť. Magda

Deň detí

1. júna sa všetky deti ZŠ s MŠ 
v Košeci zhromaždili o 8 hodine 
na školskom ihrisku. Oslavu sláv-
nostne otvorila riaditeľka školy 
Ing. Jurenová. Zablahoželala de-
ťom k Medzinárodnému dňu de-
tí, poďakovala im za usilovnosť 
a aktivitu v škole i v mimoškol-
skej činnosti a prostredníctvom 
triednych učiteľov odovzdala 
deťom balíčky sladkostí od ZR 
pri ZŠ.Nasledovala prechádzka 

obcou do športového areálu ob-
ce. Tu strávili žiaci popoludnie 
plné hier a športových aktivít. 
Súťažili v prekážkovom behu, 
v hádzaní šipkami, v hode s ob-
ručami na cieľ ..a ako obyčajne – 
chlapci si zmerali sily vo futbale, 
dievčatá vo vybíjanej. Posedenie 
pri ohníčku, húpačky, kolotoče 
určite tiež spestrili deťom ich 
sviatočné dopoludnie.

 ZŠ s MŠ Košeca

Ako slávili naše deti svoj sviatok?

Jarné mesiace sa niesli v zna-
mení aktivít členiek ÚŽS. 
V apríli sa uskutočnila členská 
schôdza. O jej zabezpečenie sa 
postaral výbor ÚŽS. Zúčastnila 
sa jej aj zástupkyňa obecného 
úradu Mgr. Miroslava Švehlo-
vá. Program spestrili žiaci  ZŠ 
s MŠ Košeca. 

Po ukončení schôdze sme si 
mohli pozrieť výstavu ručných 
prác v Dome kultúry v Košeci. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
požičali na túto akciu svoje ruč-
né práce. Krehká krása výšiviek 
bola sprístupnená aj košeckej 
verejnosti. Niekoľko záberov 
nájdete aj na internetovej strán-
ke obce Košeca. 

V apríli sa vyčistil Klub dô-
chodcov v Košeci a cintorín. 
Za to patrí poďakovanie pa-
niam Briestenskej, Hudákovej, 
Koníčkovej a  Jakušovej.

Aktivistky ÚŽS sa podieľali aj 
na príprave osláv l. mája. Oživila 
sa tradícia stavania májov. Opäť 
sa ukázalo, že kultúrny život 
v Košeci existuje a sme radi, že 
sa o to zaslúžili aj naše ženy. 

V máji sa v DK v Košeci stre-
tli všetky mamičky, babičky, pre 
ktoré deti zo ZŠ s MŠ  pripravili 
pekný kultúrny program. Poďa-
kovali im  za ich lásku, starostli-

vosť a výchovu. Aj členky ÚŽS 
sa zúčastnili osláv a podporili 
toto krásne popoludnie.

2.6.2007 Obecný úrad v Koše-
ci, kultúrna komisia v spolupráci 
s ÚŽS usporiadali pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí už tra-
dičný Rozprávkový les. Členky 
ÚŽS pomáhali pri jednotlivých 
stanoviskách. Aj keď počasie 
príliš neprialo, deti mali veľkú 
radosť z rozprávkových bytostí, 
hier i sladkostí.

Po ukončení programu akti-
vistky ÚŽS tak ako každý rok, 
aj  teraz spojili príjemné s uži-
točným, vyčistili studničky a po 
práci si spestrili deň opekaním 
špekačiek, spevom a vôbec dob-
rou náladou, ktorá vždy medzi 
nimi vládne.

Únia ŽS v Košeci na mesiac 
jún a júl pripravuje:

23.6.2007 – výlet do Pod-
hájskej

14.7.2007 – stretnutie troch 
generácií

Na záver by som chcela našim 
jubilantkám p. Eve Rapantovej, 
p. Margite Chýlikovej a p. Jar-
mile Laskovičovej popriať veľa 
elánu a vitality, veľa zdravia, 
šťastia a radosti zo svojich naj-
bližších. 

Mgr. Marta Juríčková

MATRIKA HLÁSI:

V II. štvrťroku sa narodili: Jakub Mikloš, Marko Makás, Lu-
cia Živčicová.

V II. štrťroku 2007 oslávili:
25 rokov spoločného života – striebornú svadbu manželia: 

Vladimír Jáňa a Ľubica, rod. Domáňová.
60 rokov spoločného života – diamantovú svadbu manželia: 

Ján Brtáň a Anna, rod.Ďurišová.
Životné jubileum:
70 rokov – Irena Mazáňová, Magdaléna Gavurniková, Helena 

Barényiová, Helena Burianová.
75 rokov – Viliam Chromiak, Jozefa Palčeková, Ladislav Šev-

čík, Florián Drábik, Viliam Čepela, Edita Bartošová
80 rokov – Ing. Ladislav Janiš, Jozef Kulich
    Srdečne blahoželáme!

Z našich radov odišli: Pavlína Antalová, Emília Gajdošová, 
Ján Kolár, Ján Brtáň. 

 Matrika

Zo života ÚŽS v Košeci
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Žijeme v dobe, v ktorej je 
vzdelanie jedným zo základ-
ných prostriedkov úspešného 
napredovania.

Materská škola je súčas-
ťou procesu vzdelávania a vý-
chovy, inštitúcia stimulujúca 
učenie, podnecujúca záujem 
o objavovanie poznatkov i se-
ba samého.

Dieťa sa prichádza do mater-
skej školy hrať. Z jeho pohľadu 
je to výlučne hra, ktorou si vy-
pĺňa čas svojho detstva. V sku-
točnosti si tu dieťa  prostredníc-
tvom hry osvojuje určité zruč-
nosti a získava určité poznat-
ky, ktoré potom ďalej rozvíja 
v základnej škole.  Vstupom do 
materskej školy sa deti ocitajú 
v novom prostredí. Naša MŠ je 
pre deti domom, v ktorom nájdu 
miesto pre hru, zábavu i plnenie 
si  povinností.  V našej mater-
skej škole nachádza každé dieťa  
miesto, kde sa môže uchýliť s ve-
domím, že nablízku je dospelý, 
na ktorého sa dá kedykoľvek ob-

rátiť. Snažíme sa, aby život detí 
v materskej škole bol radostný, 
zaujímavý, príťažlivý.

Na začiatku školského ro-
ku 2006-2007 navštevovalo 
Materskú školu pri ZŠ s MŠ 
v Košeci 51 detí. Rozdelené 
boli do dvoch tried. 2-4 roč-
né deti /počet 21/ viedli p. uč. 
Melicherová Alena a Čepáková 
Viktória, 5-6 ročné deti / počet 
zapísaných 30/ zástupkyňa ZŠ 
pre MŠ p. Sláviková Jana a 
Mgr. Pavlíková Eva.V II. pol-
roku bola zriadená ½ triedka, 
nakoľko počet detí vzrástol na 
62. Novozriadenú triedu vedie 
p.uč. Pavlíková M. Poldennú 
starostlivosť využíva 5 detí.

V tomto školskom roku do-
chádzku v MŠ končí 24 detí 
nástupom do ZŠ, u 4 detí bo-
lo požiadané o odklad školskej 
dochádzky. V MŠ je jedáleň aj 
pre žiakov ZŠ, kde pod vedením 
p. Gábelovej Jany pracujú 3 za-
mestnankyne – hlavná kuchárka 
p. Hnátová Ľudmila, kuchárky- 

p. Kezniklová Jarmila a p.  Mi-
háliková Miroslava. 

O čistotu a hygienu sa starajú 
p. školníčka Hudáková Helena 
a p. Brtáňová Oľga, kuričom je 
p. Beňo František. 

Výchova v MŠ sa odlišuje od 
rodinnej výchovy zámerným 
výchovno-vzdelávacím pôsobe-
ním na dieťa. Prostredníctvom 
pohybových, intelektových, 
estetických a pracovných čin-
ností prijímajú deti  poznatky 
rozvíjajúce všetky stránky osob-
nosti. Počas roka deti našej MŠ 
vystupujú s kultúrnymi progra-
mami na oslavách obce, ako je 
napr. uvítanie detí do života, 
mesiac úcty k starším, Mikuláš, 
posedenie pri jedličke, fašiangy, 
Deň matiek. Do tématických 
činností zaraďujeme aj nácviky 
ľudových zvykov a tradícií, na-
pr. vynášanie Moreny, pocho-
vávanie basy. Spolupracujeme s 
Úniou žien v Košeci, knižnicou, 
klubom dôchodcov, kultúrnou 
komisiou pri OÚ, združením 
rodičov...

Deti majú možnosť obozna-
movať sa  s anglickým jazykom 
pod vedením skúsenej lektorky.   

Organizujeme výlety, športové 
akcie, počas zimných mesiacov 
cvičenia rodičov a detí v telo-
cvični ZŠ. Prezentujeme práce 
detí na verejnosti, na výstavách, 
nástenkách.

Podporujeme kladný vzťah 
detí  k prírode a k  životnému 
prostrediu. Formujeme základy 
osobnosti dieťaťa, posilňujeme 
jeho samostatnosť, tvorivosť, 
vedieme ho k zodpovednosti.  
Pozitívne pôsobíme na rečové 
prejavy detí, rozvoj  logické-
ho myslenia, cibríme postreh, 
orientáciu. Je to ucelený systém 
aktivít primeraných veku detí. 
Práca s deťmi prináša veľa ve-
selých, radostných, ale i nároč-
ných situácií.

Dúfame, že sa nám podarí 
zrealizovať i naše plány v ob-
lasti materiálno-technickej - 
dobudovanie areálu školského 
dvora, ktorý bude pre našich 
zverencov príťažlivým mies-
tom pre hru, zdravý pohyb, 
zábavu, poučenie a  relax , pre-
tože„Odomknúť dvere vedúce 
k poznaniu človeka, je výzva, 
ktorá nikdy neskončí.“

ZŠ s MŠ Košeca

Naša materská škola

Vyberáme z uznesení OZ a ich podstaty
Apríl 2007
Obecné zatupiteľstvo na svo-

jom riadnom zasadnutí dňa 
19.4.2007 prejednalo a:

A/ Schválilo
1/ Rozbor hospodárenia obce 

za I. štvrťrok 2007.
2/Poskytnutie finančných 

prostriedkov pre sociálnu komi-
siu vo výške 500,- Sk za účelom 
návštev prestarlých občanov.

3/ Umiestnenie garáže na po-
zemku p.č. KN 878 v k.ú. Košeca 
za účelom garážovania obecného 
osobného automobilu.

4/ Poskytnutie finančného 
príspevku vo výške 1.000,- Sk 
pre Zuzanu Ficekovú formou 
nákupu potravín.

5/ Podanie odvolania voči roz-
sudku Okresného súdu Trenčín, 
týkajúceho sa vrátenia neopráv-
nene stiahnutých finančných 

prostriedkov z účtu obce.
6/ Pre program rozvoja špor-

tovej infraštruktúry a výstavby  
športových zariadení Obecné 
zastupiteľstvo schválilo spolufi-
nancovanie projektu na výstavbu 
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ 
v Košeci zo strany obce vo výške 
max. 500 tis. Sk, čo predstavuje 
1/3-inu nákladov na celkovú rea-
lizáciu projektu.

Máj 2007
Obecné zastupiteľstvo na 

svojom riadnom zasadnutí dňa 
24.5.2007 prejednalo a:

A/ Schválilo
1/ Dohodu o vydaní nehnuteľ-

ností na základe právoplatnosti 
rozsudku /tehelňa/.

2/ Dohodu so SlovZinkom, 
a.s., Zinoxom a Zinox coating 
na prevádzkovanie kúpaliska. 
Výška nájomného maximálne 

60% zo sumy, ktorú sú povinné 
tieto 3 spoločnosti zaplatiť za daň 
z nehnuteľnosti.

3/ Finančný príspevok vo 
výške 2.000,- Sk pre Obvodnú 
organizáciu Slovenského rybár-
skeho zväzu.

4/ Finančný prispevok vo výš-
ke 3.000, - Sk pre ZO Slov. zvä-
zu záhradkárov – doplatok za r. 
2006 a finančný príspevok vo 
výške 5.000,- Sk na rok 2007.

5/ Finančný príspevok vo výš-
ke 2.500,- Sk pre Zdravotne po-
stihnutých Ilava.

6/ Finančný príspevok vo výš-
ke 1.000,- Sk Únii nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska Dub-
nica nad Váhom.

7/ Komisiu v zložení: MUDr. 
Daniela Letková, p. Dušan Ko-
ňuch, Ing. Ivan Janke a Ing. 
Zuzana Jurčáková za účelom 

sledovania prašnosti z lomu Tu-
nežice.

8/ Pána Ladislava Brtáňa za 
opatrovníka v zmysle zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom kona-
ní na  zastupovanie neznámych 
účastníkov konania vo veci ná-
vrhu na vyvlastnenie pozemkov 
spoločnosťou Reming consult 
v zmysle stavebného zákona.

9/ Podpísanie Dohody o vy-
daní a prevzatí nehnuteľností 
na základe rozsudku okresného 
súdu č. 6C/328/2001-785 zo dňa 
16.5.2005 v spojení s opravným 
uznesením zo dňa 4.7.2006 č.k. 
6 C/328/2001-822.

10/ Odpredaj časti pozemku 
p.č. KN 362/2 o výmere 24 m2 
za cenu 70,- Sk/m2 p. Viktorovi 
Mikuškovi. K žiadosti je potrebné 
priložiť súhlasné stanovisko vlast-
níkov susedných pozemkov.
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Vážení spoluobčania,
v našej obci máme vypraco-

vaný prevádzkový poriadok pre 
pohrebiská. Touto cestou vám 
chceme sprístupniť nasledovné 
informácie:

Článok l – Úvodné ustano-
venia

1/ „Úcta k pamiatke zosnu-
lých a spoločenské poslanie 
pohrebísk ako verejných zdra-
votníckych zariadení určených 
k pietnemu pochovávaniu zo-
snulých, alebo k ukladaniu ich 
spopolnených pozostatkov spô-
sobom, zodpovedajúcim zdra-
votným predpisom, prikazujú, 
aby pohrebiská boli udržiavané 
v takom stave, ako to zodpovedá 
ušľachtilým ľudským vzťahom, 
ale aj aby sa pri ich používaní 
dodržiavali zdravotné a iné práv-
ne predpisy“.

Článok 9 – Užívanie hrobové-
ho miesta

1/ Hrobové miesto je miesto 
na pohrebisku určené na vybu-
dovanie hrobu, hrobky alebo na 
uloženie urny.

2/ Práva užívať hrobové 
miesto vzniká na základe ná-
jomnej zmluvy. Uzavretím ná-
jomnej zmluvy prevádzkovateľ 
pohrebiska   prenecháva za 
nájomné nájomcovi hrobové 
miesto na uloženie ľudských 
pozostatkov alebo ľudských 
ostatkov. Nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú, ne-
smie byť vypovedaná skôr ako 
po uplynutí tlecej doby stanove-
nej pre dané pohrebisko.

3/ Výška poplatkov za jednot-
livé cintorínske úkony:

- jednohrob 300,- Sk
- dvojhrob 600,- Sk
- hrobka 500,- Sk
- urna  200,- Sk
- detský hrob 200,- Sjk
Poplatky sú stanovené na do-

bu 10 rokov.
Poplatok za použitie Domu 

smútku v Košeci je 200,- Sk.

Článok 11 – Povinnosti nájom-

cu pri starostlivosti o prepožiča-
né miesto

1/ Je zakázané odkladať me-
dzi hroby plechovky, sklenené 
poháre a iné predmety.

2/ Nepovolené zásahy budú 
odstránené Správou pohrebis-
ka na náklady porušovateľov.

3/ Stromy a kry možno vysá-
dzať na prepožičaných miestach 
len s písomným súhlasom Sprá-
vy pohrebiska. Správa pohrebis-
ka môže výsadbu kedykoľvek, ak 
to uzná za potrebné, odstrániť. 

Článok 12 – Doba sprístupne-
nia pohrebiska verejnosti

1/ Pohrebiská sú verejnos-
ti  sprístupné denne v letnom 
i zimnom období.

2/ Správca pohrebiska mô-
že v odôvodnených prípadoch 
obmedziť prístup verejnosti na 
pohrebisko.

3/ Deťom do 10 rokov je vstup 
na pohrebisko dovolený len 
v sprievode dospelých osôb.

Článok 13 – Správanie sa na 
pohrebisku

1/ Návštevníci pohrebiska sú 
povinní správať sa na pohrebis-
ku primerane k piete miesta, 
zdržať sa konania, ktorým by 
rušili pokoj zomrelých, dôstoj-
nosť obradov pri pochovávaní, 
alebo ktoré by urážalo pozosta-
lých. Predovšetkým je zakázané 
správať sa hlučne, odhadzovať 
odpadky mimo vyhradených 
miest a poškodzovať hroby 
a ich príslušenstvo, ako i ostat-
né zariadenia pohrebiska.

2/ Do areálu pohrebiska sa 
zakazuje vodiť zvieratá.

3/ V areáli pohrebiska sa zaka-
zuje fajčiť, požívať alkohol alebo 
iné omamné látky. Osobám pod 
vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných látok sa vstup na 
pohrebisko zakazuje.

4/ Odpad je možné odkladať 
len na miestach alebo v nádo-
bách určených prevádzkova-
teľom.

5/ V areáli pohrebiska sa za-
kazuje jazdiť na bicykloch, ko-

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Košeca

Pri príležitosti osláv MDD 
sa naši starší žiaci zapojili do 
medzinárodného futbalové-
ho turnaja v Ilave, na ktorom 
sa zúčastnili MFK Ilava, FK 
Košeca a moravský klub TJ 
Mrlínek.

V prvom zápase sa nám dari-
lo a sieť, ktorá patrila Mrlínku 
sme roztriasli 13- krát. Góly si 
rozdeleli nasledovní hráči: Fil-
ko 3, Štepanovič 2, Mihálik 2, 
Mikulčík 2, Bagín, Fabian, Pal-
ček a  Ondrejka Pavol. Naším 
cieľom bolo vyskúšať chlapcov, 
ktorí hrávajú za mladších žia-
kov. Túto možnost využili iba 
dvaja, Peter Mikula a Tomáš 
Rebro, ktorí svojimi výkonmi 
nezaostali za staršími žiakmi 
a budú veľkým prínosom pre  
starších žiakov. Druhý zápas 
sme hrali s domácou Ilavou. 
Napriek vyrovnanému zápasu 
sme jej podľahli 1:0. Do pol-
času 3. zápasu,

v ktorom  hrala Ilava – Mr-
línek, mali naši žiaci šancu 
získať prvenstvo v turnaji, ale 
Ilava svojím zlepšeným výko-

nom v 2. polčase strhla víťaz-
stvo v zápase i v celom turnaji 
na svoju stranu, takže chlapci 
z Košece spadli na 2. priečku. 
Na turnaji vyhlasovali najlep-
šieho brankára, hráča a strelca. 
Titul najlepšieho strelca získal 
Lukáš Filko, ktorý skóroval 
3-krát. Pod vedením trénera 
Jaroslava Palčeka a vedúceho 
družstva Vladimíra Makasa 
sa turnaja zúčastnili: Letko 
Martin, Mikula Peter, Mikul-
čík Michal, Ondrejka Peter, 
Rebro Tomáš, Ondrejka Pa-
vol, Mihálik Juraj, Palček Ja-
roslav, Filko Lukáš, Štepanovič 
Filip, Troška Alexander, Bagín 
Andrej, Fabian Peter, Ficka Ra-
dovan. Na záver by sme chceli 
zaželať končiacim hráčom veľa 
úspechov v dorasteneckej kate-
górii a prichádzajúcim hráčom 
veľa elánu a trpezlivosti. Čaká 
nás veľa poctivej a namáhavej 
práce a tréneri by sa mali posta-
rať o to, aby futbalové družstvá  
v Košeci zastávali popredné 
miesta v súťažiach.

 Vladimír Makas

lobežkách, skateboardoch a ko-
liestkových korčuliach.

6/ Vstupovať do areálu poh-
rebiska s motorovými vozidla-
mi alebo inými dopravnými 
prostriedkami s výnimkou bi-
cyklov a vozíkov pre invalidov je 
možné len so súhlasom správcu 
pohrebiska, a len po určených 
komunikáciách.

7/ Svietidlá /sviečky/ možno 
na pohrebisku zapaľovať, len ak 
sú vhodným spôsobom zabezpe-
čené proti vzniku požiaru.

8/ Správa pohrebiska je 
oprávnená v odôvodnených 
prípadoch rozsvecovanie svie-
tidiel obmedziť alebo celkom 
zakázať.

Článok 14 – Stavby
1/ K zriadeniu stavby hrobu, 

náhrobku, hrobky, rámu, k pre-
stavbe alebo úprave už existujú-
cej stavby na pohrebisku je po-
trebný predchádzajúci písomný 
súhlas prevádzkovateľa.

2/ Pri vyhotovení stavby alebo 
pri jej úprave musí sa stavebník 
riadiť úpravami správy pohre-
biska, najmä pokiaľ ide o tvar, 
rozmery, výzdobu alebo druh 
použitého materiálu. 

Na  prevádzkovom poriadku, 
z ktorého sú citované vybrané 
časti   sa uznieslo Obecné za-
stupiteľstvo obce Košeca dňa 
27. 01. 2007.

 Ladislav Hudák

Reprezentácia Košečanov 
na medzinárodnom turnaji
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Radosť i zodpovednosť!
V duchovnom živote človeka 

sa odohrávajú jedinečné a neopa-
kovateľné chvíle, ktoré prinášajú 
nielen radosť, ale zároveň aj ur-
čitú zodpovednosť. Takouto uda-
losťou bolo Prvé sväté prijímanie 
pre 62 detí našej farnosti, ktoré 
sa uskutočnilo 20. mája. Bola to 
pre nich naozaj radostná chvíľa, 
pretože zažili prvé stretnutie s Je-
žišom v Eucharistii, ktorého pri-
jali do svojich sŕdc.

Hovorí sa, že každý deň niečo 
začína a každý deň  niečo kon-
čí. Je to pravda, ale tu má niečo 
permanentne pokračovať, preto-
že ide o viac, než len o radostné 
prežitie slávnosti. V duchovnom 

význame tu ide o nový život, život 
ponúkaný Bohom, ktorý má byť 
budovaný prijímaním Kristovho 
Tela, ako povedal Ježiš: „Kto bu-
de jesť z tohto chleba, bude žiť 
naveky“.

Jeden duchovný učiteľ pove-
dal: „Človeku stačí kus chleba, 
aby nezomrel, ale na to, aby žil, 
potrebuje viac“. A to „viac“ v du-
chovnom rozmere je Eucharistia. 
Preto  radosť prvoprijímajúcich 
detí prináša aj veľkú zodpoved-
nosť najmä ich rodičom. Tí by 
im mali pomáhať  vytrvať v tom, 
čo začali, aby raz mohli mať plnú 
účasť na Božom živote. 

Mgr. Ján Findura

Na internetovej stránke 
www.koseca.sk prebieha anketa 
na tému otvorenie materského 
centra v Košeci. Z dvadsiatich 
obyvateľov, ktorí sa zúčastnili 
hlasovania 17 súhlasí so zria-
dením.

Na Slovensku máme 80 ma-
terských centier. Sú združené 
pod Úniou materských centier 
ÚMC. Táto organizácia je mimo-
vládna a nezisková. Komunikuje 
s predstaviteľmi verejného života 
a rieši problémy matiek v spoloč-
nosti s cieľom „Lepší svet okolo, 
ktorý súvisí s mamami, deťmi, 
rodinami.“

V priestoroch materských 
centier môžu mamy a otcovia 
so svojimi deťmi zmysluplne vy-
užívať čas.

V Trenčianskom kraji je 7 MC 
– Dubnické Slniečko, Dubáčik 
Ilava, Stromček Košecké Podhra-
die, Lienka Handlová, Srdiečko 
Trenčín, Včielka Považská Bys-
trica, Slniečko Prievidza.

Vstup do MC je spoplatnený, 
ale k dispozícii sú hračky, materi-
ál pre tvorivé dielne, počítač s in-
ternetom a stála pracovníčka.

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
môžete sa informovať  priamo 
v MC Ilava v priestoroch kul-
túrneho domu alebo telefonicky 

0915 712 602 – p. Gabrišová Ma-
rianna, prípadne v MC Košecké 
Podhradie – 0902 728 247 – p. 
Tomanová Saša.

Zaujímavé činnosti produkuje 
aj MC Srdiečko Trenčín, ktoré sa 
nachádza v blízkosti Štúrovho 
námestia pri vodníkovi. Je otvore-
né po-pia od 10.oo hod do 19.oo 
hod., v sobotu od 10.oo hod. do 
13.oo hod. Za poplatok sa vám 
o dieťatko postarajú v čase vašej 
neprítomnosti.

Milé mamičky a oteckovia, svo-
je názory môžete vyjadriť aj na 
stretnutiach v našom kultúrnom 
stánku na futbalovom štadióne, 
kde vás srdečne pozývam. Od 
1.7.2007 bude  každý pondelok 
a stredu od 9,30 hod.  do 11.oo 
hod.  otvorený futbalový štadión, 
kde sa môžu vaše deti na detskom 
ihrisku vyšantiť.... Za bezpečnosť 
dieťaťa zodpovedá rodič.

Súčasne by ma potešilo, keby 
sme sa s našimi deťmi stretávali 
v peknom a zdravom prostre-
dí Košeckej doliny. Skupinový 
výlet s bicyklami a sedankami 
pre našich najmenších by určite 
uvítali aj naše ratolesti, veď naša 
dolina má toľko pekných „záku-
tí“. V zdravom a čistom prostredí 
utužíme nielen priateľstva, ale aj 
lásku k prírode. K. Špániková

V mesiaci apríli mali možnosť 
žiaci našej školy stráviť týždeň 
v prekrásnom prostredí našich 
hôr na Čertove. Túto možnosť 
využilo 47 žiakov 2.až 4. ročníka. 
Deti chodili na vychádzky, hrali 
sa, pozorovali prírodu, učili sa, 
ako sa majú správať v prírode 
a chrániť ju. Popri tom absolvo-
vali aj plavecký výcvik v plavárni 
tohto rekreačného zariadenia.

Páčila sa im aj turistická vy-
chádzka na chatu Kohutka. Boli 
hrdí, že v nepriaznivom počasí 
dokázali vyjsť na túto chatu, kto-
rá je už v Českej republike. Po 
náročnej túre sa vyhriali v saune 
a mali tak ďalší nový záživok, na 
ktorý budú dlho spomínať. 

 Mgr. Palčeková A.

Materské centrum v Košeci?

Aerobik v Nozdroviciach – útorok, štvrtok od 19.oo hod 
– 20.oo hod. – 100,- Sk mesačne.

Joga v kultúrnom dome Košeca – pondelok od 18.oo hod. 
– 19,30 hod. – 60,- Sk jednorázovo do 1.7.200-, potom od sep-
tembra.

Cvičenie s fit loptou, cviky z kalanetiky, strečingové, pomalé 
cvičenie pre všetky vekové kategórie zamerané na správne dý-
chanie a spevnenie pohybového aparátu.

Pondelok, streda od 19.oo hod. – 20.oo hod. v telocvičnke 
ZŠ v Košeci – 10,- Sk.

Cvičením a pohybom za zdravín a relaxáciou

Deti v škole v prírodeDeti v škole v prírode
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Každý rok poriada turistický 
oddiel v Dubnici v lesoch v oko-
lí Dubnice podujatie s názvom 
Dubnická 30-ka. Je to 30 km tra-
sa, ale účastníci si môžu vybrať 
trasu dlhú 10, 20 alebo 30 km.

Tento rok sa Dubnická 
30-ka uskutočnila v sobotu 
28.4.2007. Zúčastnili sme sa 
jej i my, členovia turistického 
krúžku vedeného p. učiteľkami 
Švehlovou a Podskočovou. O 8 
hodine sme už sedeli v autobu-
se. Počasie nám od rána prialo 
a dobrá nálada nám nechýbala 
celý deň.

Na štarte /oproti ZVS/ do-
stali všetci mapu trasy. Keďže 
sa na tomto výlete zúčastnili 
i mladší žiaci naša trasa mala 
dĺžku 10 km.

Po výstupe na prvý kopec sa 
nám naskytol pohľad na celú 
Dubnicu, ktorá sa ešte len zo-
búdzala do krásneho teplého 
slnečného sobotňajšieho rána. 
O 10:30 už bola polovica ces-
ty za nami. Zastavili sme sa na 
stanovisku K3. Odtiaľ sme mali 
rozhľad na nádhernú okolitú prí-
rodu. Keďže tam bol zákaz kla-
denia ohňa, presunuli sme sa na 
najbližšiu lúku. Každý už myslel 

len na špekáčiky, klobásky, pros-
te na hodičo, čo sa dá opekať. 
Avšak tu tiež neblčali plamene, 
ako to  v minulosti bolo  zvy-
kom. Kvôli suchu a nedostatku 
dažďa sa ohne nesmeli zakladať 
nikde. Posedeli sme si a nabrali 
nové sily na spiatočnú cestu. Na 
stanovisku K4 sme sa už dlho 
nezdržali.

Cesta ubehla rýchlo. V cie-
li dostal každý účastnícky list 

Aerobik v Nozdroviciach – útorok, štvrtok od 19.oo hod 
– 20.oo hod. – 100,- Sk mesačne.

Joga v kultúrnom dome Košeca – pondelok od 18.oo hod. 
– 19,30 hod. – 60,- Sk jednorázovo do 1.7.200-, potom od sep-
tembra.

Cvičenie s fit loptou, cviky z kalanetiky, strečingové, pomalé 
cvičenie pre všetky vekové kategórie zamerané na správne dý-
chanie a spevnenie pohybového aparátu.

Pondelok, streda od 19.oo hod. – 20.oo hod. v telocvičnke 
ZŠ v Košeci – 10,- Sk.

Cvičením a pohybom 
za zdravín a relaxáciou

Redakcia: šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Švehlová
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Matka, ktorá vychovala a vy-
pestovala vo svojich deťoch 
ušľachtilé vlastnosti, zostávala 
v minulosti často v pozadí a ne-
povšimnutá. Preto od samého 
zrodu tohto sviatku nikto nepo-
pieral, že by matkám mali byť 
viac naklonené zákony, a že by 
mal matkám a deťom štát hmot-
ne pomáhať.

Aj v našej obci me si 13. 
mája pripomenuli Deň matiek 
malou oslavou, ktorú zorga-
nizovala kultúrna komisia pri 
OÚ Košeca. Oslava sa konala 
v KD. Zúčastnil sa jej aj staros-
ta obce Radomír Brtáň, ktorý 
vo svojom príhovore vyjadril 
všetkým zúčastneným matkám 
a starým matkám poďakovanie 
za ich každodennú starostlivosť 

a lásku. Hlbokým zamyslením 
sa o postavení a význame ženy 
– matky v živote každého člo-
veka boli i slová moderátorky 
programu, zástupkyne riaditeľ-
ky ZŠ p. Palčekovej.

Deti ZŠ s MŠ vystúpili s pes-
trým kultúrnym programom, 
ktorý určite potešil srdcia 
všetkých prítomných matiek 
a babičiek. Za odmenu dostali 
drobnú sladkosť. 

Pri odchode všetky mamičky 
dostali od starostu obce darček 
/peknú šálku/, ktorý im bude pri-
pomínať tento príjemný deň.

Bolo by však dobré, keby sme 
nielen v tento deň, ale každý deň 
svojim mamám darovali viac lá-
sky, ochoty, porozumenia a dob-
rého slova. E. Briestenská

Deň matiek

Košeckí turisti na Dubnickej 30-ke

a odznak Dubnickej 30-ky. Za 
reprezentovanie školy a dobré 
správanie počas celého výletu 
sme boli vyznamenaní odzna-
kom vzorného žiaka.

Celá akcia sa niesla v duchu 
„Prírodou za zdravím, krásou 
a poznaním.“. Veď to by malo 
byť heslo každého správneho 
turistu. Patrícia Pavlíková, 8. B


