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Košece prijatý na Obchodnú akadémiu do Považskej
Bystrice jediný. Razom som
sa ocitol v neznámom prostredí sám. Štyri roky na
strednej škole však boli najkrajším obdobím môjho dospievania.

Starosta obce Košeca
Radomír Brtáň
Miesto narodenia: Ilava
Narodený: v znamení Kozorožca
31. 12. 1977
Vzdelanie: úplné stredné s maturitou
Rodina:
ženatý, manželka Katarína
S mladým a ambicióznym človekom s
mnohými plánmi do budúcnosti, ktoré postupne premieňa na realitu sme sa rozprávali o rôznych zaujímavých témach.
Posúďte sami:
Nie všetci Vás poznajú od malička, ako
si Vy spomínate na svoje detstvo?
Narodil som sa ako druhý syn v poradí
mojim rodičom Oľge a Vladimírovi. Škôlku
a školu som navštevoval v Košeci. Odkedy
si pamätám pracuje moja mama v škôlke,
takže ma mala pod drobnohľadom vlastne
neustále. Mojimi obľúbenými činnosťami už
od škôlky boli recitácie, spievanie a kreslenie. Od malička sa venujem futbalu, no nie
sú mi cudzie ani iné športy. Rád si zahrám
stolný tenis, tenis, hokej, atď. V škole som
mal rád skok do výšky, skok do diaľky i hod
kriketovou loptičkou. Ako chlapca ma bavilo skoro všetko, čo sa týkalo športu.
Na akú strednú školu ste sa hlásili po
ukončení povinnej školskej dochádzky?
Aj keď ma niektorí učitelia na ZŠ odhovárali od podania prihlášky na ekonomickú školu /Obchodnú akadémiu/, ja som sa
spolu s ďalšími spolužiakmi rozhodol práve pre tento odbor. Paradoxne som bol z

Čo ste robili po skončení
strednej školy?
Po úspešnom ukončení
Obchodnej akadémie maturitnou skúškou som pokračoval v štúdiu na vysokej
škole. Na Fakultu telesnej
výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave
som bol prijatý po talentových a písomných skúškach.
Vybral som si aprobáciu telesná výchova a zemepis. Mal byť zo mňa
učiteľ. Zdravotné problémy s trieslovými
úponmi však spôsobili prerušenie štúdia.
Po roku som sa už na školu nevrátil, nakoľko som si medzitým našiel zamestnanie.
Zostali ste aj v pracovnom živote verný
odboru, ktorý ste vyštudovali na strednej škole?
V zásade áno. Prešiel som pozíciami: samostatný referent, ekonóm, manažér penziónu a reštaurácie, pracovník logistiky, obchodný
zástupca. V súčasnej práci starostu môžem využívať poznatky zo školy aj z doterajšej praxe.
Dostávame sa k súčasnosti. Výkon funkcie starostu je náročná a zodpovedná
činnosť. Už ste niekedy oľutovali kandidatúru na starostu obce?
Nie. Stále považujem moje rozhodnutie
kandidovať za správnu vec. Pravdou je, že
čím viac vecí sa snažíte robiť, tým väčšie
sú na Vás nároky. Potvrdzuje sa, že všetkým sa jednoducho vyhovieť naraz nedá.
Pre niekoho sa stanete zlým kvôli rôznym
maličkostiam, niekomu môžete vydláždiť
chodník zlatom a aj tak nebude spokojný,
bude chcieť ešte osadiť doň diamanty...
Možno by pomohlo, keby ľudia neboli takí
sebeckí a keby úspech iných nechápali ako
svoj neúspech. Niektorí si v minulosti zvykli
na to, že sa nič okolo nich nedeje a teraz
zrazu, keď musia niečo vybaviť vo svoj prospech, považujú to za zbytočnosť a výmysel starostu. Na post starostu som išiel s
úmyslom urobiť niečo preto, aby sa naša

„ Až nás slnko zohreje
a na svet sa usmeje,
stihne zmiznúť jar,
príde leto a s ním raj...“
Pred niekoľkými dňami, v Deň
letného slnovratu – 21. júna
– definitívne skončila jar a nastúpilo leto. Medzi hviezdami na
oblohe sa už Slnko nachádza na
rozhraní troch súhvezdí – Býka,
Blížencov a Orióna. I toto obdobie je spojené so starými zvykmi, tradíciami...
Na Slovensku sa najtradičnejším zvykom oslavy letného slnovratu stalo pálenie svätojánskych ohňov počas najkratšej
noci roka, na Jána. Táto tradícia
má svoj pôvod v mytológii starých
Slovanov. V tento deň naši predkovia zbierali svätojánske byliny
a rose, ktorú pozbierali na lúke
tiež pripisovali liečebnú moc. Na
Jána sa nesmelo sadiť, ani prať.
Šťastie mal človek, ktorý chytil
svätojánsku mušku a nosil ju pri
sebe. Slnovrat bol často chápaný
ako znovuzrodenie slnka.
Známa veštkyňa Gina o tomto
období hovorí, že keď človek začína vidieť úrodu, ktorú zasial,
prichádza obdobie oddychu, relaxu a dobíjania síl.
A ak sa nad jej slovami zamyslíme, zistíme, že je na nich
niečo pravdy. Veď leto je skutočne obdobím, v ktorom všetci
očakávame oddych, dovolenku, či
prázdniny. A toto obdobie práve
prichádza.
Dovoľte nám preto zaželať
Vám – Prázdniny, či dovolenky
plné slnka, spokojnosti a príjemných zážitkov.
redakcia

obec stala modernou obcou so všetkým, čo
k tomu patrí. Je mi ľúto, že pozitívne novinky sú niektorými občanmi chápané negatívne, len kvôli tomu, že musia sami niečo
urobiť. Časom však ľudia určite pochopia,
že „bez práce nie sú koláče“ a výsledky
neprídu samé od seba. Treba jednoducho
priložiť ruky k dielu.
Čo považujete za najdôležitejšiu vec,
ktorá by sa mala v obci neodkladne urobiť?
Nedá sa hovoriť len o jedinej veci. Tých
najdôležitejších vecí je hneď niekoľko. Najpálčivejšia otázka dnešných dní je však kanalizácia a vodovod. Keď budú tieto stavby
ukončené, budem veľmi šťastný človek. Ak
sa tak stane do roku 2012, bude to veľký
krok dopredu. Od dokončenia týchto investícií závisia ďalšie realizácie - napr. miestnych komunikácií /ciest a chodníkov/. Práve preto je dôležité, aby sa priamo počas
výstavby napojilo na kanalizáciu a vodovod
čo najviac obyvateľov, aby sa potom cesty
a chodníky nemuseli znova rozkopávať.
Ďalšou veľmi dôležitou vecou je úprava centra obce. Veľa občanov zastáva názor, že
naša obec centrum nemá. Chcem, aby sa
celý úsek našej obce od križovatky na Zliechov až po obecný úrad premenil na celistvú časť s možnosťami pre oddych, relax,
zábavu atď. Projekt na túto premenu sa už
pripravuje.

Ako sa dívate na obdobie uplynulých
dvoch rokov?
Som hrdý na veľa podarených vecí.
Prešlo nám zopár projektov, ktorými sme
do obce dostali niekoľko stotisíc EUR. No
nie je to vždy len o úspechoch. Niektoré
naše snahy neboli korunované pridelením
peňažných zdrojov. Každým podaným projektom získavame cenné skúsenosti, ktoré sa nám v budúcnosti môžu veľmi hodiť.
Získavanie zdrojov pre realizáciu potrieb
občanov je beh na dlhé trate. Dôležité je
pokúšať sa aj druhý a tretí krát, ak sa to nepodarilo na prvý. Práve tak sme nedávno
podali druhý raz žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu materskej školy. Z tých podarených je asi najviac viditeľná rekonštrukcia
základnej školy. Pred pár mesiacmi sme
len snívali o novej streche, zateplení celej
budovy, novej fasáde, nových oknách, novom vybavení učební. To všetko je dnes
realita a pedagógovia i žiaci majú vytvorené také podmienky na vyučovanie, ktoré im
môžu niektoré školy len závidieť. Veľký význam prikladám aj možnosti využívať v obci
vlastný traktor, vlečku, štiepkovač, fekálny
príves, kontajnerový príves. Jednak ich
obec využíva na údržbu a jednak tieto zariadenia môžu za prijateľný poplatok využiť
všetci občania.

23. APRÍLA 2009
Uznesenie č. 20/2009
Obecné zastupiteľstvo na základe
prerokovaného materiálu
a) súhlasí
s návrhom zriadiť k termínu 01. 9. 2009 v obci Košeca
v priestoroch budovy Základnej školy č. 243 Základnú umeleckú školu s odbormi : hudobný, výtvarný a literárno-dramatický
b ) odporúča
starostovi obce, aby v tejto súvislosti v súlade s platnou legislatívou zabezpečil všetky potrebné úkony
Uznesenie č. 21/2009
OZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na realizáciu predĺženia siete vodovodu v Nozdroviciach – ulica Za parkom.
V tejto súvislosti odporúča starostovi vstúpiť do jednania s PVS a
dohodnúť možnosť vytvoriť projektovú dokumentáciu na ich náklady. V prípade, že odpoveď PVS bude negatívna, urobí tento krok
obec a pripraví dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia napredmetnú stavbu.
Uznesenie č. 22/2009
OZ schvaľuje doplnenie ceny do obecného cenníka za službu poskytovanú občanom a organizáciám v súvislosti s poskytovaním vývozu fekálií fekálnym návesom za traktor.
Stanovenie ceny za vývoz plného fekálneho návesu na ČOV do Ilavy = 25,- €. Cena zahŕňa aj uloženie odpadu podľa platnej legislatívy.
V prípade, že nebude fekálny náves naplnený úplne, odráta sa zo
stanovenej sumy suma za každý nenaplnený m3 = cena stočného zam3 = 1 € /suma vychádza zo stanovenej ceny úradom pre reguláciu
sieťových odvetví pre PVS, a.s., ktorá je prevádzkovateľom ČOV
v Ilave/.
Uznesenie č. 23/2009
OZ schvaľuje príspevok z rozpočtu obce Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na základe žiadosti pre akciu 15. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých vo výš-

A čo budúcnosť? Ako ju vidíte očami
starostu obce Košeca?
Čaká nás veľmi zložitá a ťažká doba,
ktorá bude dôsledkom súčasnej krízy vo
všetkých podstatných odvetviach. Ľudia už
teraz môžu vidieť problémy, hlavne pokiaľ
ide o nezamestnanosť, prípadne iné s ňou
súvisiace. Kríza sa dotkla aj všetkých samospráv na Slovensku. Zníženie mesačných platieb od štátu za tzv. podielové dane
prostredníctvom daňového úradu bolo markantné a pokiaľ sa situácia nezmení, obec
ledva v budúcnosti pokryje náklady na bežnú prevádzku. Verím, že sa situácia trochu
upokojí a dostaneme sa do normálu. Tento
stav však rozhodne nechápem ako počiatok nič nerobenia. Práve naopak. Budú sa
možno robiť veci menej finančne náročné.
Čo do počtu, bude ich však možno ešte
viac. Naše snaženie sa o získanie dotácií z
eurofondov bude pokračovať tiež. V auguste podáme žiadosť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výzve:
Regenerácia sídiel. V rámci tejto žiadosti
budeme chcieť upraviť centrum obce a
zmodernizovať ho. Takže práce bude aj naďalej veľmi veľa. Teším sa, že môžem byť
pri tom, ako sa naša obec postupne modernizuje a dúfam, že to tak bude i naďalej.
Ďakujeme starostovi obce za rozhovor
a v budúcom čísle novín sa porozprávame
s ďalším známym človekom z Košece.
Redakcia

ke 70,- €.
Uznesenie č. 24/2009
OZ schvaľuje VZN k voľbám do Európskeho parlamentu. Znenie je
prílohou tejto zápisnice.
6. MÁJA 2009
Uznesenie č. 25/2009
Obecné zastupiteľstvo v obci Košeca schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.1. OP Životné prostredie na realizáciu projektu „Vybudovanie zberného
dvora a rozšírenie separovaného zberu v obci Košeca“, kde
výška celkových výdavkov na projekt je 487.939,62 €, z toho
celkové oprávnené výdavky projektu sú 487.939,62 €,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, a to vo výške 24.396,99 €,
d) zabezpečenie financovania projektu z vlastných zdrojov.
Uznesenie č. 26/2009
A. OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastri obce Košeca vo
výlučnom vlastníctve obce Košeca zapísaných na LV
č. 1 - parcelné čísla:
- 274/2, výmera 16 268 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- 274/3, výmera 360 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- 274/4, výmera 363 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- 274/11, výmera 382 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- 274/12, výmera 262 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- 274/13, výmera 122 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- 274/14, výmera 1181 m2, zastavané plochy a nádvoria,
a budov
- na parc. č. 274/11 so súp. číslom 74, sklad-laminátová budova
- na prac. č. 274/12 so súp. číslom 75, sociálno-prev. budova
a garáže
- na parc. č. 274/13 so súp. číslom 1028, administratívna budova,
obchodnej spoločnosti Rea. Stav, s. r. o. so sídlom Štefánikova
134/5, 909 01 Skalica, IČO: 44 225 016 - všetky nehnuteľnosti
za spoločnú cenu 330.000,- €.

B. Splnomocňuje starostu obce k rokovaniu s kupujúcim a príprave
kúpno-predajnej zmluvy, ktorej záverečná verzia musí byť schválená OZ.
28. MÁJA 2009
Uznesenie č. 27/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad.
Uznesenie č. 28/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prípade opakovaného krátenia podielových daní zo strany štátu okamžité zasadnutie finančnej komisie spolu s poslancami, starostom obce a hlavným kontrolórom za
účelom prehodnotenia čerpania finančných prostriedkov obce.
Uznesenie č. 29/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie nákupu fekálneho ná-

vesu leasingovou spoločnosťou Leasing slovenskej sporiteľne v zmysle leasingovej ponuky zo dňa 28. 5. 2009. Akontácia je stanovená
vo výške 20 % (3.806,81 €), dĺžka splácania 60 mesiacov, výška
splátky 306,31 € vrátane DPH, spracovateľský poplatok 0%, celková obstarávacia cena 19.034,05 € vrátane DPH, kúpna cena leasingu je 29,75 €.
Uznesenie č. 30/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1 2009/01
ROP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia a regenerácia areálu MŠ v Košeci“, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom obce/samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 9.958,15 eur.

„Tento projekt je spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu EHP, z
Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu SR.“
Projekt: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Košeca
Cieľom projektu je zabezpečiť úsporné a
spoľahlivé osvetlenie verejných priestorov
v obci Košeca.
Pre rekonštrukciu bolo zvolené LED
osvetlenie.
Projekt rieši rekonštrukciu verejného
osvetlenia:
• výmenou zastaralých a nefunkčných
výbojkových svietidiel,
• výmenou ramienok a výložníkov,
• znížením počtu rozvádzačov z pôvodných 9 ks na 4 ks a ich výmenou,
• dodaním zariadení a materiálov, ako
aj ich montáž a náklady na uvedenie
do užívania.
Projekt sa realizuje v časti Nozdrovice
na uliciach: Za parkom, Horniacka, Mojtinárska, Na Vyhni v Košeci na uliciach:
Zliechovská, Rudnianska, Pod Hôrkou,
Školská, Prúdy, Sadová, Pri tehelni, Špor-

tovcov, Bálentová, Pekárska, Nad brehom,
Továrenská, Bytovky, Železničná, Krúžok,
Želiarska, Úzka, Dolný majer a V slatinách,
kde je spolu 245 svietidiel.
Začiatok realizácie projektu: máj 2009
Koniec realizácie projektu: júl 2009
Náklady na projekt:
93 749,20 €
(2 824 203,20 Sk)
Výška dotácie:
81 172,16 €
(2 445 392,88 Sk)
Spoluúčasť obce:
9 019,14 €
(271.710,32 Sk)
Dodávateľ a realizátor: Waldemar Rura,
Prešov
„Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005 sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky
finančný mechanizmus (NFM). Za riadenie
finančného mechanizmu EHP zodpovedá
Výbor pre finančný mechanizmus EHP. Za
riadenie Nórskeho finančného mechanizmu zodpovedá Ministerstvo zahranič-

V decembri minulého roka sme uskutočnili anketu ohľadom názvov
ulíc. To bol prvý signál k tomu, že v našej obci sa pomenujú ulice. Anketa
sa vyhodnotila a posledné slovo pri určení názvov malo obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo o názve ulice v prípade nerozhodného počtu hlasov
pre viacero názvov.
Finálne názvy ulíc boli zaslané do jazykovedného ústavu, ktorý sa
vyjadril k spisovnosti a správnosti názvov. Uznesením a všeobecne záväzným nariadením obce boli názvy ulíc s účinnosťou od 1. júna 2009
„uvedené do prevádzky“.
Už v predchádzajúcom čísle našich novín sme vás informovali o povinnosti vymeniť si občianske preukazy. Postoj vás - občanov našej obce
je k tejto povinnosti veľmi rôzny... Sú takí, ktorí chceli mať nový občiansky
preukaz čo najskôr, takí, ktorí z tejto zmeny majú radosť, takí, čo si ho síce
vymenili ale s ťažkým srdcom, takí, ktorí si ho vymeniť odmietajú, takí,
čo kvôli tomu nemajú na starostu o obecné zastupiteľstvo pekné slovo...
atď.
Každý má svoju pravdu a tá skutočná je niekde uprostred. Potreba
pomenovať naše ulice tu bola už dlho. Nielen kvôli orientácii „cezpoľných“,
záchranných služieb, kuriérskych spoločností, ale aj pre nás všetkých.
Obecný úrad urobil všetko pre to, aby bola výmena občianskych preukazov a ďalšie povinnosti s tým súvisiace čo najjednoduchšie. Povinnosť

ných veci Nórskeho kráľovstva. Tieto
inštitúcie zároveň schvaľujú poskytovanie finančných prostriedkov konečným prijímateľom v prípade individuálnych projektov a v prípade blokových
grantov schvaľujú sprostredkovateľov
pre blokový grant.
Úrad pre finančný mechanizmus (ÚFM)
sídli v Bruseli a slúži ako kontaktný bod pre
prijímateľské štáty v rámci FM EHP a NFM
Čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov sa na Slovensku realizuje nasledovnými formami pomoci:
Individuálny projekt je ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom. Môže obsahovať jeden alebo viac podprojektov. Minimálna výška
príspevku zo zdrojov finančných mechanizmov je 250 tis. EUR.
Blokové granty sú fondy vytvorené s jasne definovaným účelom, z ktorých je možné poskytnúť finančnú pomoc jednotlivcom,
organizáciám alebo inštitúciám. Blokové
granty sú zamerané na pomoc pri implementácií projektov, kde konečný užívateľ je
príliš malý na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efektívnosti nákladov administrovaný
na individuálnej báze.“

vymeniť si preukaz začala dňom účinnosti - 1. 6. 2009. Výmena je bezplatná a časovo neobmedzená! Vďaka nepravdivej klebete niektorí z vás zažili
nepríjemnú tlačenicu a nervozitu na polícii v Dubnici n/V, niektorí sa radšej
vrátili domov a cestu budú musieť absolvovať znova. Vďaka tejto klebete
sa naštrbili aj dobré vzťahy obecného úradu s touto inštitúciou atď. Škoda, že veríte viac „susede“ ako zamestnancom obce. Z obecného úradu
nikdy nevyšla informácia, že bezplatná výmena OP je len do konca júna.
Nikdy. Po výmene občianskeho preukazu je potrebné nahlásiť zmenu do
zdravotnej a sociálnej poisťovne. Obe tieto zmeny vybavíte na obecnom
úrade, kde sú k dispozícii potrebné tlačivá, zdarma prefotia OP a pošlú na
príslušné poisťovne na náklady obce. Zmenu treba nahlásiť aj zamestnávateľovi, prípadne na úrad práce. Majitelia technického preukazu o vozidle požiadajú o výmenu osobne na Okresnom oddelení PZ v Dubnici
nad Váhom, výmena je bez poplatku. Nahlásenie zmeny adresy trvalého
bydliska v ostatných organizáciách a inštitúciách priebežne (banky, lekári,
mobilný operátori a pod.) si musí každý občan nahlásiť sám. Väčšina inštitúcií vykonáva túto zmenu bezplatne. Vycestované osoby si všetky zmeny
a doklady vybavia pri najbližšom pricestovaní domov.
Výhoda sa prejavila ešte „za horúca“ pri kontrole záujmu o vodovod a
kanalizáciu na jednotlivých uliciach. Nebyť názvov ulíc, musel by obecný
úrad vyhlasovať všetky čísla domov, ktoré zatiaľ záujem neprejavili...

Dovolím si k tejto záležitosti napísať zopár slov, pretože sa už o tomto
po obci dosť narozprávalo a nie všetky informácie boli korektné a pravdivé.
Konečne sa podarilo dosiahnuť
to, o čo sa spoločne snažila väčšina
obyvateľov, ktorým chov dobytka v
centre obce poriadne znepríjemňoval život.
Kto za to vlastne môže?
Koho je to zásluha?
Odpoveď je jednoduchá.
Je to zásluha všetkých nás.
Dôvod?
Princípy demokratickej spoločnosti hovoria o tom, že každý má
právo vyjadriť sa k všetkým otázkam života. Nakoľko sme sa vyja-

drili a naše vyjadrenie bolo negatívne a i náš postoj k chovu bol od
začiatku negatívny, rozhodnutie
majiteľov stáda o presťahovaní sa
konečne dostavilo. Starosta obce
však rozhodne nie je zodpovedný
za to, že družstvo krachuje, alebo
že niekoho z družstva prepustili.
Vinníkov hľadajme niekde inde.
Kto teda zvíťazil?
V tejto situácii možno nikto, pretože
podmienky výkupu mlieka sú pre
chovateľov veľmi nepriaznivé, ekonomike sa celkovo nedarí, ...
Jediné, čo naozaj môžeme brať
ako víťazstvo je fakt, že zápach sa už
v strede obce z družstva šíriť nebude.
Radomír Brtáň, starosta obce

Horúce letné počasie, ktoré nás sprevádzalo počas májových dní, sa v deň, na ktorý sme naplánovali osláviť sviatok
všetkých detí nemilo prekvapilo a namiesto seba nám poslalo
dážď a chlad.
Pre nestálosť počasia sme sa rozhodovali o preložení
oslavy MDD. Rozprávkový les bol však pripravený a akoby
zázrakom dážď ustal a program prebiehal podľa plánu, len s
malou zmenou. Cieľ rozprávkového lesa bol už na salaši, kde
kráľ a kráľovná čakali deti so sladkou odmenou. Potom sa
deti mohli vyšantiť na športovom areáli, kde v rôznych športových súťažiach ukázali svoju zdatnosť. Poďakovanie za uskutočnenie tejto peknej akcie patrí sponzorom, členkám Únie
žien, členom DHZ a organizátorom.
Zároveň vyjadrujeme poďakovanie členom novej košeckej
dychovky, ktorí svojim vystúpením spríjemnili toto podujatie.
Kultúrna komisia

„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na
tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z
neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil
celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby
ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom
z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch
Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im
Duch dával hovoriť.“ (Sk 2,1-4)
V nedeľu 10. mája sme boli svedkami
toho, ako biskup Mons. Tomáš Galis poznačil krizmou čelá birmovancov so slovami:
„...prijmi znak daru Ducha Svätého“. Ponúkol
im Dar - Ducha Svätého, najväčšie bohatstvo,
ktoré v sebe obsahuje sedem darov Ducha
Svätého: „dar múdrosti, rozumu, rady, sily,
poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu“.
Z kresťana „dieťaťa“ by sa mal stať dospelý
kresťan. Birmovancov bolo 148 z obcí Košeca, Ladce, Košecké Podhradie, Tunežice,
Nozdrovice.
Samotnému obradu sviatosti birmovania
predchádzala bezprostredná príprava kandidátov na sviatosť birmovania, ktorá pozostávala z účastí na svätých omšiach, z účastí
na spoločných stretnutiach, na ktorých mali
kandidáti sviatosti možnosť prostredníctvom
rôznych tém hlbšie preniknúť do podstaty našej viery, z pravidelného prijímania sviatostí
zmierenia a Eucharistie a v neposlednom rade z každodenných modlitieb.

Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o niekom dôležitom, kto nás bude viesť, tešiť a
usmerňovať: „... ale keď zostúpi na vás Svätý
Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v
Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po
samý okraj zeme.“ (Sk 1,8)
Žiaľ, akoby sa po udelení sviatosti birmovania niečo skončilo. Raz istá známa, ktorá
nepraktizuje vieru i keď je katolíčka hovorila,
že bola pozvaná na birmovku k svojmu synovcovi a vnímala to ako „vychodenie kostola“. „Vychodiť“ môžem škôlku, školu, ale nikdy
nie kostol. Veď predsa krstom sa to všetko
začína, prvým svätým prijímaním pokračuje,
birmovkou dozrieva, no nikdy to nekončí. Kto
sa chce rozlúčiť s milovanou bytosťou, s ktorou prežíva každodennú lásku? Nikto! Láska
je vzťah, ktorý sa buduje, rastie. A tak je to aj
vo vzťahu kresťana a Boha.
Boh nám prisľúbil Ducha Svätého. Je len
na vás, birmovanci, či tento Dar prijmete. Boh
nikdy nerobí násilie. On nepríde, ak ho my
nezavoláme a neotvoríme mu dvere nášho
srdca.
Čo teda robiť? Veriť, túžiť, modliť sa. Tak
ako to robili apoštoli - verili, túžili, prosili, modlili sa. Volať Ducha Svätého do svojho života,
volať ho k sebe. On je ten, ktorý sa privoláva.
Ak chceme Ducha Svätého, musíme ho privolávať do svojho života.

Prajem vám a verím, že sviatosť birmovania nebola vo vašom živote iba akousi „formalitou, zvykom, rozlúčkou“, ale že pozdvihla vášho ducha letieť vyššie k Bohu, posilnila
vaše vnútro na odvážne vyznávanie viery.
„Objav svoje mohutné krídla, ktoré môžeš
rozprestrieť vo viere a v dôvere v Boha a vzlietni!“ Sviatosť birmovania ti umožní zahľadieť
sa priamo do slnka - na Ježiša.

Prvé sväté prijímanie každého dieťaťa je
výnimočný deň, s výnimočnou atmosférou pre
celú rodinu prvoprijímajúceho. Tak takáto atmosféra bola v nedeľu o 10. hodine 24. mája
2009 v chráme Nanebovzatia Panny Márie v
Košeci, kde sa konalo prvé sväté prijímanie
detí.
Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostatočné vedomosti a dôkladná príprava tak, aby
primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou i nábožnosťou ho
mohli prijať.
V našej farnosti príprava na prvé sv. prijímanie, ktoré sa vysluhuje každý rok, začína
školskou katechézou od 1. ročníka ZŠ. Pokračuje bezprostredne pred sv. prijímaním v
3. ročníku ZŠ. Tento rok pristúpilo 45 detí,
chlapcov a dievčat zo ZŠ Košeca, Košecké
Podhradie a Ladce.
Pre nich to bol veľký deň, slávnosť. No
najväčší dar, popri hmotných daroch, ktoré
dostali, zostáva stále Pán Ježiš, ukrytý v Eucharistii, ktorý je pre nás všetkých stále nový.

Ľudská krv, životodarná tekutina, ktorej
hodnota sa nedá vyjadriť v zlate či peniazoch.
Jej cenu poznajú len tí, ktorým navrátila zdravie a vrátila ich opäť do života. Tieto slová
zazneli z úst starostu obce Košeca na začiatku stretnutia darcov krvi, ktoré sa uskutočnilo 5. 6. 2009 v zasadačke obecného úradu v
Košeci. Na toto podujatie boli pozvaní ľudia,
ktorí učinili veľkolepé gesto a to pomoc druhým prostredníctvom darovania krvi.
Po príhovore starostu obce bol prichystaný
program, ktorý pripravili žiaci základnej školy v Košeci. Zaznela báseň v podaní Adama
Briestenského. Nasledoval spevácky výkon
skupiny dievčat a Radky Kaššovej ktorý ohromil všetkých zúčastnených a navodil príjemnú
nenútenú atmosféru. Stretnutia sa zúčastnilo
20 darcov pričom pozvaných bolo 31, všetci pozvaní sú ocenení Jánskeho plaketami.
Medzi týmito pozvanými vynikajú Peter Suchár, Anton Kotlaba a Jozef Slabý s manželkou Máriou ktorí obdržali diamantové plakety
za mnohonásobné darcovstvo krvi. Pre prítomných sme pripravili občerstvenie v podobe
domácich koláčikov a červeného vína.

Uvítali sme týchto najmladších občanov našej obce:
Na svete je veľa krásnych, drahých a vzácnych vecí. Svet skrýva
obrovské poklady a skvosty, ktoré vytvoril ľudský talent a um.
A predsa - niet väčšieho pokladu, ako je ľudský život. Krásne a
vznešené je, ak človek vytvorí veľké umelecké dielo, ktoré svedčí o
jeho duchu. O čo krajšie však je, ak dá život novému človeku.

Dominik Brtáň
Michaela Tlaskalová
Vanesa Bugalová
Adam Tobias Bajzík
Emma Živčicová
Nelly Bublavá
Klára Pagáčová

Ďalšou peknou kapitolou činnosti ZPOZ-u je uvítanie detí do
života. Slávnosť sa konala v obradnej sieni Obecného úradu.

Jar je krásne ročné obdobie, celá príroda sa zobúdza a naberá
novú silu a tú akoby vlievala a odovzdávala aj našim členkám, ktoré sa s chuťou pustili do práce.
A čo urobili?
• Ako náhle im to dovolilo počasie, zapojili sa aj ony do
skrášľovania našej obce a znova po zime vyčistili miestny
cintorín i dom smútku.
• Navštívili deti v materskej škole a odovzdali im sladkosti a
ovocie.
• Navštívili dlhodobo choré členky organizácie a potešili ich
drobnými darčekmi a milým slovom.
• Zapojili sa do finančnej zbierky pre chorého chlapčeka Patrika Hudeca z Košeckého Podhradia, a tým symbolicky pomohli k jeho liečbe.
• Zúčastnili sa osláv oslobodenia obce a kultúrneho vystúpenia v Púchove a v Trenčíne.

•
•

Sabina Kolárová
Mathias Macák
Peter Rebro
Kristián Körmendy
Peter Rafaj
Vladimír Domjen

Pomohli kultúrnej komisii pri organizovaní „rozprávkového
lesa“.
17. 6. 2009 sa zúčastnili oblastného seminára na tému:“
Atribúty životného štýlu ženy v súčasnej hospodárskej a
spoločenskej situácii“. PhDr. Jana Jablonská predniesla
prednášku na tému: „Aktuálne otázky hygieny duševného
života ženy“ a MUDr. Ivan Jablonský, CSc. sa venoval
téme: „Podiel životosprávy na chorobnosti populácie“.

A čo pripravujú?
• Zájazd do Podhájskej.
• Stretnutie troch generácií, ktoré sa uskutoční 11. 7. 2009
o 14.30 hod. v letnom kultúrnom stánku.
Na podujatia všetkých srdečne pozývame!

Dnešná moderná doba je veľmi uponáhľaná a často nemáme čas zamýšľať
sa nad naším životným prostredím. Celý
svet trápia ekologické problémy. Naša
obec nie je výnimkou. Preto sa nad problematikou zamýšľame. Voda tvorí základ života všetkých živých organizmov.
Smutné je, že ľudia ňou často plytvajú
a znečisťujú vodné toky chemikáliami a
odpadkami. Čo také deti v Afrike? Majú
dostatok vody...?
Raz som sa prechádzala popri našom potoku. Chcela som ísť na príjemnú
prechádzku, vychutnať si čerstvú vôňu
zakvitnutých stromov a prebúdzanie jari.
Pri potoku ma však čakalo nemilé prekvapenie - plávajúci stromček z Vianoc,
zvyšky zo zvierat, pomyje, ktoré pani vyhodila do potoka s blaženým úsmevom
na tvári, o žumpe ani nehovorím. Zvykli
sme si. „Vôňa dediny!“ No najväčšmi ma
zarazila občianka našej obce, ktorá v tej
špinavej a znečistenej vode prala bielizeň. Sme my vlastne v 20. storočí?
V našej obci funguje vrecový zber
odpadu a tiež zberný dvor..., ale oblasť
okolo železnice sa doslova topí v odpadkoch, ktoré tam ľudia vyhadzujú. Ako
tento problém riešiť? Mali by sme si všetci vstúpiť do svedomia, prestať ignorovať
odpadové koše... a začať si životné prostredie chrániť, tak ako to robia tí, ktorí
túto možnosť likvidácie odpadov plne

využívajú, tí, ktorí dobrovoľne každý rok
vyčistia dolinu...
Dňa 22. apríla bol Svetový deň Zeme.
My, žiaci Základnej školy s materskou
školou Košeca sme ho oslávili prácou,
zábavou i poučením. Deň sa začal rozdelením prác pani učiteľkou Čepelovou.
Žiaci nižších ročníkov sa vrhli do zbierania odpadkov v areáloch ZŠ a MŠ, v
obci, na Hôrke, na lúke pri Slovziku a v
doline. My, starší žiaci, sme upravovali
okolie školy, trhali burinu, okopávali kvety, hrabali pokosenú trávu, čistili bežeckú
dráhu, natierali lavičky a zábrany okolo
športového areálu, upratovali kompostovisko... Keďže nám slniečko pekne svietilo, pracovali sme s nadšením, s radosťou a s vedomím, že pomáhame dobrej
veci. Po ukončení prác sme sa spokojne pozerali na zmenené okolie školy.
Poučným i zábavným v tento deň boli
besedy s lesníkmi spojené s vysádzaním stromčekov v školskom areáli, besedy s pánom Brtáňom o kompostovaní,
pozeranie videofilmov, vypracovávanie
pracovných listov, vyrábanie posterov a
mladší žiaci sa zabavili aj ekohrami.
My sme Svetový deň Zeme strávili v
košeckej škole poslednýkrát. I napriek
tomu, že zo školy odchádzame, sme radi,
že sme prispeli k skrášľovaniu nášho životného a pracovného prostredia.

„Čo ťa k nám privádza cudzinec?“ Takto znie častá otázka richtára v starých klasických rozprávkach. Určite poznáte aj odpovede:
„Bieda richtár, veru bieda,“ alebo „za prácou po svete chodím, hľadám miesto, kde by som na noc hlavu zložil.“
Odpoveď dnešného cudzinca už znie celkom nerozprávkovo:
„Hľadám miesto, kde by som odpad zložil.“
A starosta?
...len nájde nelegálnu skládku odpadu, lebo po cudzincovi sa
často „zem zľahne“... Inokedy sa odpoveď priam splaví z cudzieho chotára po potoku v podobe nekončiaceho prúdu plastových a
iných odpadov.
V rozprávkach vždy vystupovali aj záporné postavy, ktoré opakom umocňovali dobro a poskytovali tým možnosť vzácneho poučenia. Niekoľko záporných postáv súčastnej doby sa podarilo komisii pre životné prostredie odhaliť. Následné pokuty, ktoré podľa
zákona zaplatia však už nenahradia všetky škody napáchané pri
požiaroch práve spomínaných nelegálnych skládok odpadov. Sú
to škody v podobe uhynutia v zemi hniezdiacich čmeliakov, ktoré
sú majstrami v opeľovaní ťažko dostupných pichľavých lopúchov
- lopúcha, nekorunovaného kráľa liečivých rastlín, uhynutia mnohých bystrušiek - predátorov v ríši hmyzu ničiaceho škodcov.
.....Dovolím si opísať moje osobné poučenie z rozprávky o odpadoch. Som rád, že mám možnosť separovať odpad, že viem,
kde máme zberný dvor, že sa nemusím túlať po nociach po cudzích chotároch a hľadať miesto, kde by som odpad zložil a riskoval tak pokuty.
Vážim si pani Ing. Vetríkovú za otvorenú konštruktívnu kritiku,
ktorá posúva človeka dopredu, pani Palčekovú za aktivitu v komisii
pre životné prostredie, starostu za nevšednú trpezlivosť pri presadzovaní nových myšlienok a poslancov za podporu pri odhlasovaní nákupu návesu na vývoz fekálií i v čase krízy.

Žiačky 9.A

.....Poďakovanie patrí všetkým občanov, ktorí využívajú komunitné kompostéry pri bytovkách, ktorí kompostujú v domácich
kompostoviskách, ktorí sa zapojili do separácie odpadu, zotrvávajú v ňom a ďalším, ktorí využijú spomínanú novú príležitosť zlepšiť
životné prostredie vývozom odpadu na čističku odpadových vôd.
Do výstavby kanalizácie môžeme tak z časti napraviť krivdy, ktoré
sme napáchali voči životnému prostrediu a zbaviť sa zápachu pri
bytovke (kritizovanej vo fóre) alebo aj v iných častiach obce.
Važení občania, komisia pre životné prostredie vás žiada o
podporu pri skvalitnení separovaného zberu odpadov. Môžete pomôcť následovným spôsobom:
- Stlačené PET fľaše dávajte zvlášť do vreca na plasty. Ostané separované plasty dávajte tiež do vreca na plasty a
snažte sa využiť objem vreca v čo najväčšej miere, napríklad obaly od jogurtov zasúvajte do seba.
- Opláchnuté a stlačené TETRAPAKY dávajte zvlásť do vreca na papier a tetrapaky. Časopisy, noviny, knihy, letáky,
kancelársky papier, obálky, lístky z pokladní a pod. zviažte
do balíka. V čase zberu papiera môžete balík položiť aj
vedľa vreca. Kartóny dávajte do vreca na papier a tetrapaky a opäť využite objem vreca v čo najväčšej miere.
Skvalitníte tým ďalšie pracné dotrieďovanie, ušetríte vrecia
a lepšie sa využijú skladové priestory.
- Pri kúpe batérií, žiariviek a inej elektroniky využite povinnosť spätného zberu, ktorý vyplýva distribútorom a predajcom zo zákona a bezplatne odovzdajte elektroodpad priamo v predajni.
- Nebezpečený odpad odovzdajte do zberného dvora.
.....Obec podporuje domáce kompostovanie. Dňa 25. 4. 2009
sa uskutočnila už druhá prednáška o kompostovaní, ktorú viedol
pán Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme. S radosťou
konštatujem, že záujem o prednášku vzrástol. Komisia pre životné

prostredie predloží na zastupiteľstvo návrh týkajúci sa systému
kompostovania, zavedenia špeciálnej evidencie domácich kompostovísk, kontroly, ale aj finančnej podpory pre tých, ktorí sa do
systému zapoja.
.....Na záver niekoľko dôležitých informácií týkajúcich sa nelegálnych skládok odpadov. Zdrojom je článok od autora projektového manažéra OZ TATRY Phdr. Rudolfa Pada.

kvidáciu nelegálnej skládky odpadov (čo sa dá už pri jej zistení
odhadnúť na základe miestne obvyklých cien) prevyšuje sumu
265 € ,,nevinné“ uloženie odpadov na miesto, ktoré k tomu nieje
určené sa mení na trestný čin. § 302 Tr. zákona, ktorý upravuje
neoprávnené nakladanie s odpadmi v ods. 1) hovorí: ,,Kto nakladá
s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Legislatívne okienko

Teším sa na vaše podnety, návrhy v oblasti domáceho kompostovania.
Ladislav Brtáň

Podľa § 125 ods. 1) Tr. Zákona škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 265 €. Ak súhrn možných nákladov na li-

Na Slovensku v súþasnosti vzniká približne 600 000 t nebezpeþných odpadov roþne !
ýasĢ pochádza z priemyslu a þasĢ vyprodukujú obþania v domácnostiach. S väþšinou z týchto odpadov nie je nakladané správne,
v dôsledku þoho dochádza k úniku škodlivín a poškodzovaniu životného prostredia. To sa þasto prejaví až po niekoĐkých rokoch þi
desaĢroþiach.

Ktoré odpady z domácnosti zaraćujeme
ć
medzi nebezpe
nebezpeþný
þný odpad?
napr.:
ć
¾ zvyšky maliarkych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov, atć.
a obaly z týchto látok
Ģ
¾ kyseliny, zásady, rozpúšĢadlá
¾ pesticídy (látky proti škodcom), niektoré hnojivá
¾ žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuĢ
¾ batérie a akumulátory
¾ tlaþiarenske farby, tonery
¾ vyradené elektrické zariadenia
¾ papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod. zneþistené chemikáliami
¾ lieky a lieþivá
¾ izolaþné stavebné materiály obsahujúce azbest
¾ brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a pod
¾ ropné látky

mi

Preþo sú považované za nebezpeþné?
pretože obsahujú látky, ktoré pôsobia:
 výbušne,
 veĐmi
Đ hor
rĐavo až mimoriadne hor
rĐavo
horĐavo
horĐavo
 infekþne,
 karcinogénne = rakovinotvorne,
 žieravo,
 mutagénne = spôsobujú genetické poškodenie,
 oxidujúco,
 poškodzujúco na ozónovú vrstvu zeme,
 toxicky = jedovato (napr. pre ryby, vodné živoþíchy, rastliny, þloveka),
 nebezpeþne pre životné prostredie (napr.sa hromadia v životnom prostredí alebo potravinovom reĢazci)
Ģ

Dôležité symboly:

výbušný

extrémne
horĐavý

žeravý

toxický

zdraviu
škodlivý

ýo
ý
o môže urobiĢ
urobiĢ každý?

nebezpeþný
pre životné
prostredie

odpad, ktorý je
zakázané zmiešavaĢ
s komunálnym odpadom

produkt patriaci
do systému
spätného odberu
(elektroodpad)

¾ predchádzaĢ
Ģ vzniku odpadov
Ģ nebezpe
þné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
¾ nedávaĢ
nebezpeþné
Ģ sa do oddeleného zberu nebezpeþných
nebezpeþných odpadov v obci
¾ zapojiĢ
¾ do doby zberu skladovaĢ
Ģ nebezpe
nebezpeþné
þné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé látky
Obec Košeca momentálne podniká kroky k tomu, aby uvedený odpad mohla od obþanov odoberaĢ a doþasne uskladĖovaĢ. Žiadame
preto obþanov, ktorí majú nebezpeþný odpad, aby poþkali na vopred vyhlásený zber. PodĐa zákona bude obec po získaní povolenia
zberaĢ nebezpeþný odpad dva krát roþne. Ćakujeme za pochopenie!

Porovnanie výdavkov obce za uloženie odpadu na skládku v rokoch 2008 a 2009 za prvých 5 mesiacov.
ULOŽENIE
ODPADU
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj

Spolu:

veĐkoobjemové kontajnery
2008
2009
tony
EUR
tony
EUR
11,86
529,67 €
3,56
163,05
0,00
0,00 €
0,00
0,00
3,38
150,95 €
27,82 1 274,21
24,82 1 108,46 €
23,86 1 092,82
2,72
121,47 €
3,60
164,89

42,78 1 910,55 €

€
€
€
€
€

nádoby z domácností
2008
2009
tony
30,1260
tony
EUR
35,20 1 688,87 €
25,70 1 134,45
31,24 1 498,87 €
25,80 1 140,62
31,80 1 525,74 €
26,94 1 189,18
48,92 2 347,14 €
32,52 1 435,49
38,58 1 851,04 €
29,82 1 316,31

€
€
€
€
€

58,84 2 694,97 € 185,74 8 911,66 € 140,78 6 216,05 €

Sumár
2008 - 2009
tony
EUR
17,80
921,04
5,44
358,25
-19,58
-786,70
17,36
927,29
7,88
491,31

28,90

€
€
€
€
€

1 911,19 €
57 576,51 Sk

prichádza vytúžený deň - DEŇ DETÍ. Je to
deň v roku, keď učitelia odložia notesy a
skúšanie na iný dátum preto, aby sa deti
mohli tešiť z pozornosti dospelých. MDD je
najkrajším sviatkom všetkých malých, ale
aj veľkých, milujúcich rôzne hry a veselé
podujatia, ktoré sa v tento konajú. I v našej škole tento DEŇ patril medzi vydarené
pre deti našej základnej i materskej školy.
Program začal hudbou na športovom štadióne, kde deti čakala hudobno-pohybová
rozcvička v štýle DISCO-SHOW.
Tí športovo nadanejší sa rozbehli po futbalovom ihrisku za loptou, tých mladších
zaujali hojdačky, kolotoč a rôzne súťaživé

hry i preteky na kolobežkách a trojkolkách
a tých celkom malých škôlkarov zaujalo
„ROZPRÁVKOVO“.
Všetci škôlkari sa premenili na trpaslíkov
s modrými, žltými a oranžovými čiapkami.
Pri prechádzke hlbokým lesom a oboznamovaním sa s potrebami ochrany nášho
lesa objavili krásnu, ale zakliatu Snehulienku, ktorú sa pokúšali oživiť trpaslíci, rozčarované deti i vznešený princ. Pozornosti
detí neunikla ani Ježibaba, ktorá veru, niektoré bojazlivé deti nemilo prekvapila.
Tento deň mal aj poučný charakter.
Vďaka dobrému počasiu mohli hasiči z Hasičského a záchranného zboru z Dubnice

Dňa 17. júna 2009 mali naši občania možnosť prísť do budovy
základnej školy pozrieť sa akou premenou prešla za uplynulý školský rok.
Projekt „Rekonštrukcia a regenerácia areálu ZŠ v Košeci“ bol
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Začal
sa 18. 8. 2008 a dokončený bude 30. 6. 2009.
Škola dostala najskôr novú strechu, potom nové okná, nasledovalo zatepľovanie budovy. Všetky priestory boli vymaľované, parkety vybrúsené a začalo sa s výmenou vnútorného zariadenia.
Dnes už žiaci sedia v nových laviciach, na nových stoličkách a píšu
na nové tabule. Premena nebýva nikdy jednoduchá a ľahká. Všetci
sme si to uvedomovali a aj napriek sťahovaniu sa z triedy do triedy
a pracovného ruchu sme sa tešili, že budeme mať „novú školu“.
Najväčšiu radosť však máme z toho, že po vonkajších úpravách
a zmenách prišli aj zmeny kvalitatívne, pretože sme dostali novú
počítačovú a jazykovú učebňu. Učebne sú vybavené moderným
zariadením a interaktívnymi tabuľami. Hodiny odučené v týchto
učebniach sú pre žiakov oveľa zaujímavejšie a hlavne efektívnejšie. Žiaci sa na ne veľmi tešia.
Podarilo sa krásne dielo, ktorého výsledok bude po dlhé roky
slúžiť výchove a vzdelávaniu našej mladej generácie - našim deťom. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby
sa to podarilo.
Mgr. Alexandra Palčeková

Aj tento rok žiaci tunajšej
školy strávili týždeň v prírode.
Po takmer celoročnej námahe
si zregenerovali organizmus
a upevnili vzťah k prírode v
Jedľových Kostoľanoch.
V malebnom horskom prostredí pod hradom Hrušov neďaleko Zlatých Moraviec na ich
bezpečnosť a výchovu dozerali
pani učiteľky Švehlová, Surová
a Melicherová Dana. O popoludňajšie spestrenie programu
sa starali animátori Michaela a
Tomáš.
Ďakujeme sponzorom a Rade
rodičov pri ZŠ s MŠ Košeca
za príspevky, ktorými pomohli
zabezpečiť dopravu žiakov a
spríjemniť im celkový pobyt v
škole v prírode.
Mgr. Švehlová

nad Váhom predviesť náročné cvičenia a
ukážky hasičskej a záchrannej techniky,
ktorú si mohli vyskúšať aj deti. Spestrením
tohto dňa bol aj príjazd rýchlej záchrannej
sanitky, kde rodičia Timky Fišerovej predviedli škôlkarom vnútorné vybavenie a ošetrovanie „fingovaných“ ranených z radov
detí s prianím, keby tých naozajstných úrazov v reálnom živote bolo čo najmenej.
Spontánne nadšenie, radostný smiech,
zdravý pohyb, poznanie a skvelá atmosféra počas pestrých aktivít bola odmenou zainteresovaných organizátorov i prizvaných
hostí.
Kolektív MŠ

Pobyt v škole prírode absolvujú už škôlkari od piatich
rokov. Starším deťom už nerobí týždeň bez rodičov žiadny
problém, ale čo s prváčikom
alebo dokonca so škôlkarmi?
Kedy je dobré dieťa s triedou
pustiť a kedy by malo radšej
ostať doma?
Škola v prírode má na Slovensku svoju tradíciu, absolvovala ju celá generácia terajších rodičov. Kým kedysi o tom
dospelí ani neuvažovali, dnes
sú mnohí rodičia úzkostlivejší
a boja sa svoje dieťa pustiť na
týždeň aj viac mimo domu.
U menších detí sú obavy
rodičov pochopiteľné, najmä
ak si to predtým ešte nikdy nevyskúšali. Oproti pobytovému
letnému táboru má však škola
v prírode veľa výhod. Deti sú
pod dozorom svojej učiteľky,
ktorá spravidla už má skúsenosti a deti pozná. Poznajú aj
všetkých spolužiakov, s ktorými budú.
Škola v prírode je veľmi dobrá na to, aby sa podporili
vzťahy medzi žiakmi v triede,
najmä ak majú spolu stráviť
ešte niekoľko ďalších rokov.
Keď sú deti spolu mimo školy, získajú veľa celkom iných
spoločných zážitkov, ktoré ich
potom spájajú. Niektoré kamarátstva síce nevydržia, ale iné
sa posilnia a trieda ako celok
môže viac „držať pokope“.
Podľa odborníkov by malo
už 6-ročné dieťa týždeň bez
rodičov zvládnuť bez ujmy.
Samozrejme, s postupnou prípravou. „Škola v prírode je pre
dieťa bobríkom odvahy. Odrazu je ponechané v mnohých
veciach na seba, na svoju
zodpovednosť, musí riešiť situácie, ktoré predtým zaňho
rozhodovali rodičia,“ hovorí
školská psychologička Mária
Tóthová-Šimčáková.

Na prvom stupni základnej
školy by mal rodič zvážiť, či je
jeho dieťa dostatočne samostatné a zodpovedné. Dnes nie
sú výnimkou ani 8- či 9-ročné
deti, ktoré ešte nikdy nespali
mimo domu či bez rodičov.
„Takáto absolútna pripútanosť k rodičom deti obmedzuje
a nedáva im šancu rásť,“ hovorí psychologička.
Ak už ste svoje dieťa do
školy v prírode prihlásili, ale
máte obavy, ako to bez vás
zvládne, potrénujte ho predtým pár pobytmi u babičky.
Najprv na jednu noc, potom
na dve, aby noc bez rodičov
prestala byť niečím novým.
Dnešné deti sú veľmi zvyknuté na obsluhu a potom sa
nevedia prispôsobiť. Stačí, že
im nechutí jedno jedlo a už sa
sťažujú. „Naše deti sú dosť
rozmaznané, lebo im poskytujeme až priveľa servisu. Nezaškodí im, nech si vyskúšajú,
ako zvládnu hoci to, že sa nevarí podľa ich predstáv, či budú
jesť aj niečo, čo nepoznajú,
alebo radšej ostanú jeden večer hladné,“ radí psychologička.
Škola v prírode je zaťažkávacou skúškou nielen pre deti,
ktoré sa prvý raz ocitnú bez
rodičov, ale aj pre ich pedagogický dozor. Učiteľ nesie obrovskú zodpovednosť a musí
nad deťmi bdieť vo dne aj v
noci, aby sa im nestal úraz,
aby neostali hladné, aby im nebolo večer bez mamy smutno.
„Učiteľ nesie so sebou veľkú
zodpovednosť. Hoci to trvá len
týždeň, vždy keď sa vrátime
späť, padne mi kameň zo srdca,“ priznáva Anna Pavlovičová, dlhoročná učiteľka na ZŠ
Beňovského v Bratislave.
Ak učiteľke telefonuje každý deň dvadsať rodičov a ak
ona každému povie iba dve

V školskom roku 2008/2009 končí na našej
ZŠ povinnú školskú dochádzku 49 žiakov 9.
ročníka. Ďalej budú pokračovať v štúdiu na
stredných školách, ktoré si vybrali.
Žiaci boli prijatí na stredné školy na základe
vyučovacích výsledkov a výsledkov Testovania
9, tzv. Monitorov zo slovenského jazyka a z matematiky.
Žiaci boli prijatí a zapísaní
na stredné školy nasledovne:
- Gymnázium
9 žiakov/18,37 %
- Obchodná akadémia
4 žiaci/8,16 %
- Stredná priemyselná škola 6 žiakov/12,24 %

vety („Máme sa dobre. Všetko
je v poriadku.““), celý ten čas
sa nemôže venovať ich deťom. Rodičia by mali rešpektovať vyhradený čas na telefonovanie - aby s deťmi ostali v
kontakte, ale aby im odlúčenie
nesťažovali. „Časté telefonovanie ohrozuje bezpečnosť
detí a zbytočne ich rozrušuje,“
hovorí psychologička.
Dieťa by však nemalo
cestovať, keď má zdravotné
oslabenia, ktoré by sa mohli
skomplikovať. Ak napríklad trpí
epilepsiou a dostane záchvat
pred celou triedou, nie je to
pre dieťa nič príjemné. Ak sa
dieťa v noci pomočuje, prežiť
takú hanbu pred spolužiakmi
je preň hrozné. Pre deti s bezlepkovou diétou je škola v prírode nielen otázkou stravy,
akú deťom varia v jedálni, ale
aj vecou sebadisciplíny dieťaťa - či večer nebude ujedať zo
„zakázaných“ jedál od spolužiakov.
Ak dieťa ide mimo domu
bez rodičov prvý raz, môžete
očakávať, že si to dva dni pred
odchodom rozmyslí, aj keby
sa predtým tvárilo ako najväčší hrdina. „Vtedy nie je dobré
dieťa nútiť, skôr sa pokúsiť ho
motivovať: budú tam kamaráti,
budete chodiť na výlety, večer
sa budete v posteli rozprávať.
Aj napriek tomu ho môže pred
odchodom pochytiť úzkosť
z toho, že má od nás odísť.
Treba dieťa presviedčať, ale
nesľubovať, že okamžite pri
najmenšom probléme sadneme do auta a odvezieme ho.
Potom by svoju skúšku odvahy nezložilo,“ radí psychologička.
(z tlače Pravda ženy)

V I. štvrťroku 2009
sa narodili aj
Emma Živčicová, Nelly Bublavá
a Klára Pagáčová
V II. štvrťroku 2009 sa narodili:
Sabina Kolárová, Mathias
Macák, Peter Rebro, Kristián
Körmendy a Peter Rafaj
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------V IV. štvrťroku 2008
V I. štrvrťroku 2009 aj
Viktor Belian
V II. štvrťroku 2009
Pavol Dlhý, Mária Vicenová,
Rozália Bohovičová, Elena
Masárová, Katarína Čepáková
a Žofia Droppová
-----------------------------------

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
----------------------------------70 rokov
Helena Tomková, Milan
Dostál, Anna Karlíková, Jolana
Žiačková, Jaroslav Pajger
a Mária Ševčíková
----------------------------------75 rokov
Antónia Nováková, Ján Plačko
a Gustáv Meňhart
----------------------------------80 rokov
Jaroslav Mišún, Helena
Mišúnová, prof. Ján Pekárik
a Irena Miková
----------------------------------85 rokov
Štefánia Piačková, Mária
Čepelová, Irena Kováčová,
Janka Palčeková, Helena
Palčeková, Anton Hanták, Pavla
Chalupková a Mária Balážová
-----------------------------------

V II. ŠTVRŤROKU 2009
OSLÁVILI

- Stredná umelecká škola
1 žiak/2,04 %
- Stredná odborná škola 5. ročná
15 žiakov/30,61 %
- Stredná odborná škola 4. ročná
14 žiakov/28,57 %
Všetkým prajem veľa úspechov v ďalšom
štúdiu, aby do nového školského roka vykročili
správnou nohou a pamätali na to, že „len ten,
kto neprestane kráčať dosiahne svoj cieľ“.
Mgr. Eva Vojteková
výchovný poradca

----------------------------------25 rokov spoločného života
- striebornú svadbu manželia
Jozef Kalus a Danka rod.
Makásová a Ladislav Brtáň
a Mária rod. Kukučková
50 rokov spoločného života
- zlatú svadbu manželia
Albín Makás a Irena rod.
Ďurišová
-----------------------------------

Srdeène blahoželáme!
-----------------------------------

Vážený spoluobčania!
Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody je už tradične priestorom a časom
prezentovania poľovníctva a najmä jeho
ochranárskeho postavenia pred nepoľovníckou verejnosťou.
V samotných poľovných revíroch je mesiacom zvýšenej starostlivosti o zver a jej
životné prostredie. Nie je preto náhodou,
že aj mesiac jún, ktorý práve skončil a keď
sa celá príroda naplno prebúdza je celý
zasvätený odkazu svätého Huberta, teda
poľovníctvu ako najušľachtilejšej forme
dobrovoľnej, ale pritom zanietenej a najmä
odbornej starostlivosti o prírodu a zver. Preto nepoľovnícku verejnosť upozorňujeme
na potrebu zachovania pokoja v revíroch
a na prehrešky proti prírode pri odnášaní
nájdených a zdanlivo opustených mláďat
domov.
V poslednom čase nás poľovníkov veľmi
mrzí, že členovia lesnej a poľovnej stráže,
si nevedia poradiť s motorkármi, ktorí jazdia na terénnych motocykloch v chránenej
časti nášho revíru bez evidenčných čísiel.
Dúfame, že za pomoci policajného zboru
sa nám to podarí a pristihnutí budú patrične
finančne potrestaní. Taktiež upozorňujeme,

že dopravná značka, ktorá je osadená pri
salaši, jasne dáva najavo, že motorovým
vozidlám bez povolenia vstupu, je vstup
zakázaný. To znamená, že veľký hluk a výfukové plyny pôsobia naozaj sugestívne.
Vážení občania, prečo je jún mesiacom
poľovníctva? Odpoveď je jednoznačná, už
preto, že symbolizuje každoročne opakujúci sa zrod nového života. Preto mladý život
si treba chrániť. Touto cestou PZ Kyjovník
- Košeca láskavo žiada, aby hlavne v tomto období všetci občania venovali zvýšenú

pozornosť pri potulkách prírodou. Nakoľko
v poslednom období sa v našom revíri objavili dva statné medvede, ktoré boli videní
v lokalitách Dubník - Nozdrovická dolina a
druhý kus operuje v lokalitách Kraví vrch
- Radošovec - Norovica. Preto Vás touto
cestou upozorňujeme - buďte opatrní hlavne teraz, keď začína hubárska sezóna. Ak
sa vyberiete do prírody aj s vaším miláčikom psíkom majte ho pripútaného na vodítku. Každý túlavý pes a mačka nachádzajúca sa v prírode bez dozoru bude zlikvidovaná. Vieme, že každý pes v našej obci
musí byť evidovaný a nosiť svoje evidenčné číslo, ktoré OcÚ zabezpečuje. Po útrate
tohto psa, ktorý má evidenčné číslo, majiteľ
sa postará o jeho likvidáciu.
Ďalej chcem upozorniť našu verejnosť,
že v posledný aprílový deň prijala Národná
rada SR na svojej 35-tej schôdzi zákon o
poľovníctve. To znamená, že po 47-mych
rokoch sme sa dočkali novej legislatívnej
úpravy poľovníctva. Vieme, že žiadny zákon nebude nikdy stopercentne vyhovovať všetkým, ale určite tento zvýši právomoc poľovníkom pri ochrane našej prírody.
Nakoniec si želám, aby sme všetci prežili v dobrej pohode a zvýšenej aktivite pri
ochrane zveri v našom PZ, nielen v júni,
ale po celý rok.

Slovenský zväz záhradkárov organizácia
č. 1 v Košeci vyhlasuje súťaž pre občanov
obce v týchto kategóriách:
1.
2.
3.

Najkrajšia predzáhradka
Najkrajší balkón
Najkrajšie okno

Prehliadka jednotlivých exponátov bude postupne prebiehať v mesiacoch júl – august.
Konečné vyhodnotenie súťaže sa bude konať na Košecké hody v polovici augusta.
Sponzorom súťaže je Obecný úrad Košeca v
spolupráci s ZO SSZZ č.1
Ing. Jaroslav Gábel, predseda

Už štvrtý rok sa pravidelne každý utorok a štvrtok
stretáva v Osvetovej besede v Nozdroviciach niekoľko
žien a dievčat, ktoré tu v rytme aerobikovej hudby odhodlane „ničia“ svoje telá celých 60 minút, aby zo svojich telesných schránok vykresali čo najkrajšie umelecké dielo. Nie je to vždy ľahké. Hlavne cvičenie v štýle
Írskeho folku, ktoré je mimochodom medzi dievčatami
veľmi obľúbené, dokáže odhaliť prípadné nedostatky
dýchacej sústavy. Ja však musím s hrdosťou a radosťou konštatovať, že moje zverenkyne to zvládajú s úplnou ľahkosťou. Sú živým dôkazom toho, že pravidelné
cvičenie, vytrvalosť a trpezlivosť prinášajú očakávané
výsledky- dobrú náladu, peknú postavu, zdravie... a v
neposlednom rade obdiv okolia. A to už stojí za to. Čo
poviete?
Ak by ste to chceli s nami vyskúšať aj vy, radi vás
uvidíme.
cvičiteľka Julka

Mladší žiaci sa po zoznamovacom prvom ročníku v súťaži udomácnili. Do ďalšej
sezóny je predpoklad že zabojujú o prvé
miesta v tabuľke.
Dlhoročná práca s mládežou prináša
svoje ovocie. Starší žiaci po dvoch druhých
miestach v minulých sezónach obsadili v
tejto sezóne konečné 1. miesto v prvej triede oblastnej súťaže.
Dorastenci Košece splnili cieľ - udržať
sa v V. lige krajskej súťaže s perspektívou
do budúcej sezóny tiež podskočiť v tabuľke
na vyššie miesta.
Muži druhé miesto z predchádzajúcich
dvoch ročníkov neobhájili. Dôvodom je zohratosť mužstva do ktorého sú zapracovávaní mladší hráči výlučne z našich odchovancov. Mužstvá, ktoré postúpili predtým,
išli cestou nákupu hráčov z okolia a vyšších
súťaží, čo pre nás nie je zaujímavé, pretože vkladáme veľké nádeje a nemalé úsilie,
aby sme si vychovali našich hráčov, ktorí
budú rozdávať radosť našim fanúšikom.
Výbor FK Košeca verí, že týmto spôsobom
pritiahneme na náš pekný štadión viac divákov, ktorí budú odchádzať s dobrým pocitom a dobrým futbalovým zážitkom. K tomu
nám musia dopomôcť aj samotní hráči
prístupom k svojim povinnostiam. Na poste

trénerov nastala len jedna zmena. V doraste nahradil trénera Jozefa Vicena, ktorému
týmto ďakujeme, Miroslav Vrábel, ktorému
želáme veľa úspechov v ďalšej práci.
FK Košeca ďakuje všetkým trénerom,
vedúcim mužstiev, usporiadateľom, vybe-

I. trieda mladší žiaci
1 Ilava
18
2 N. Dubnica B 18
18
3 Ladce
18
4 L. Rovne B
18
5 Preþín
18
6 Košeca
18
7 Visolaje

13
11
11
7
6
5
3

2
2
0
2
2
4
2

3
5
7
9
10
9
13

96:14
56:36
72:34
34:48
36:40
29:46
12:117

41
35
33
23
20
19
11

I. trieda starší žiaci
1 Košeca
26
2 Orlové
26
26
3 H. Poruba
26
4 Podmanín
26
5 Udiþa
26
6 Preþín
7 Bolešov
26
26
8 Pružina
26
9 Borþice
10 D. Mariková
26
11 Streženice
26
12 Papradno
26
13 Lúky
26
14 Prejta
26

20
18
18
16
13
13
11
10
10
10
7
9
4
0

1
2
1
3
5
4
5
6
5
2
9
2
1
0

5
6
7
7
8
9
10
10
11
14
10
15
21
26

68:15
47:8
54:14
47:10
34:20
34:19
31:33
23:27
28:29
22:35
19:19
20:36
13:59
7:122

61
56
55
51
44
43
38
36
35
32
30
29
13
0

rateľom vstupného, obsluhe v bufete, sponzorom, Obecnému úradu za veľmi dobré
podmienky a spoluprácu v tomto futbalovom ročníku.
Za FK Košeca, Jaroslav Palček

II. trieda Muži
1 Podvažie
2 TuchyĖa
3 N. Dubnica B
4 Streženice
5 Sverepec
6 Lysá
7 Košeca
8 Orlové
9 D. Koþkovce
10 Jasenica
11 Vrchteplá
12 ŠebešĢanová
13 Bolešov
14 Prejta

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
16
14
13
1
11
10
10
10
7
8
6
3

0
3
3
2
4
4
5
4
3
3
5
2
1
1

4
3
7
10
9
10
10
12
13
13
15
16
19
22

77:16
78:19
69:35
63:33
51:56
52:45
67:44
44:57
55:49
55:57
47:61
35:75
24:74
24:120

66
63
51
44
43
40
38
34
33
33
26
26
19
10

V. liga dorast
1 Plevník
2 N. Dubnica
3 Dubodiel
4 St. Turá
5 Beluša

28
28
28
28
28

19
18
18
13
14

6
6
5
8
3

3
4
5
7
11

70:20
107:36
77:40
52:40
58:39

63
60
59
47
45

