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Zberný dvor
V súvislosti s výstavbou Zberného dvora
obce Košeca sa po dlhšej odmlke veci konečne
pohli dopredu. Ministerstvo životného prostredia
skontrolovalo a odobrilo verejné obstarávanie
na stavebnú časť. Zberný dvor bude zriadený
v zadnej časti športového areálu, prístupný cez
zadný vchod. Veľa občanov sa pýta, prečo práve tam, myslia si, že sa to tam nehodí a obávajú
sa, že to celý areál znehodnotí. Pravdou je, že
sme v minulosti hľadali možnosti, kam zberný
dvor umiestniť. Možné alternatívy však stroskotali na tom, že projekt sme potrebovali pripraviť
rýchlo a pozemok musel byť vo vlastníctve obce.
Tieto podmienky spĺňal športový areál alebo bývalá tehelňa. Športový areál zvíťazil vo výbere
preto, lebo v tehelni by sme výstavbou dvora
narušili použiteľné územie vo veľkosti viac ako
2 hektáre a veľmi ťažko by sa v budúcnosti v
tomto areáli dalo zrealizovať niečo zmysluplné.
Kút športového areálu bol naopak už dávnejšie
využívaný na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a tiež na uloženie veľkoobjemových kontajnerov obce. Preto bolo zámerom
toto zachovať, no dať tomu profesionálnu formu
a prívetivý vzhľad. Po dokončení projektu budete mať možnosť sami posúdiť, že bola výstavba
zberného dvora na ihrisku dobrou voľbou.

nostky a kontakty nájdete aj na našej webovej
stránke. Pani Dianová pracovala niekoľko rokov
na mestskom úrade v Ilave ako právnička mesta
a naposledy bola zamestnankyňou Obvodného
úradu v Trenčíne.
Informácia o začatí kontroly NKÚ
Obecný úrad je v súčasnej dobe podrobovaný kontrole Najvyšším kontrolným úradom SR.
Kontrolovaným obdobím je najmä rok 2011, ale
NKÚ skontroluje aj niektoré veci od roku 2005.
Ukončenie kontroly je plánované na august
2012.
Rozhlasová ústredňa
Sťažností na zlé fungovanie rozhlasu už bolo
naozaj dosť. Aj preto sa v rozpočte našli prostriedky na zakúpenie novej rozhlasovej ústredne. Starú, veľkú a takmer nefunkčnú ústredňu
sme nahradili malou, modernou a výkonnou
zostavou, ktorá umožňuje využívať doteraz ne-

Zmena v organizačnom poriadku
obecného úradu

Uznesenie č. 53
OZ odporúča starostovi obce:
a) dať vypracovať geometrický plán na ulic Rudnianska na rozšírenie miestnej komunikácie
na šírku 6 metrov, medzi parcelami č. 747/1 a
765/13;
b) osloviť vlastníkov dotknutých nehnuteľností;
c) zabezpečiť cenové ponuky na preloženie plynovej a elektrickej prípojky na plánovanú hranicu parcely č. 758/10;
d) pripraviť návrh kúpno-predajných zmlúv.

Kúpalisko 2012
Tak ako po minulé roky, aj toto leto chceme
ponúknuť hlavne deťom možnosť využívať kúpalisko v obci. Keďže objekt nie je majetkom obce,
musí si obec kúpalisko prenajímať. Schválenie
nájomnej zmluvy a cenníka vstupného bolo na
rokovaní obecného zastupiteľstva 29. 6. 2012
(po uzávierke našich novín). Zázraky sa však
niekedy dejú a i keď vybavenie potrebných úkonov na spustenie kúpaliska síce trvá aj mesiace, počas čítania tohto článku je už s najväčšou
pravdepodobnosťou otvorené.
Dotácia na podporu rozvoja
sociálnych služieb

Od začiatku júna sa v štruktúre obecného úradu
objavila nová pozícia - prednosta obecného úradu. Býva pravidlom, že obce túto pozíciu majú
zriadenú najmä z dôvodu neustáleho pribúdania
kompetencií v samospráve. Sledovanie často
meniacich sa zákonov, vyhlášok a nariadení si
zriadenie takejto funkcie vyžiadalo aj u nás. Už
dávnejšie som ako starosta navrhoval, aby sa
pozícia prednostu u nás zriadila. Väčšina poslancov obecného zastupiteľstva bola tiež za to.
Tiež som navrhol, aby mi pri nedávnom schvaľovaní platu poslanci znížili môj plat na minimálnu
úroveň stanovenú zákonom a rozdiel, ktorý by
sa týmto v rozpočte ušetril, by bol priestorom na
plat prednostu bez navýšenia výdavkov v obecnom rozpočte. Tak sa aj stalo. Postupne prednosta preberie agendu riadenia zamestnancov
obecného úradu. Už teraz je pre nás veľkou pomocou pri tvorbe interných smerníc, vypracovaní zmlúv a ďalších súrnych záležitostí. Prednostkou nášho úradu je Mgr. Zuzana Dianová.
Úväzok prednostky je skrátený na 25 hodín týždenne. Podrobnejšie informácie o funkcii pred-

ZO DŇA 19. APRÍLA 2012

možné funkcie, napríklad nahrať a načasovať
vysielanie. Veríme, že bude dlho slúžiť a so zvukom budete všetci spokojní.

Koncom minulého roka sme požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v našej obci. Cieľom žiadosti bolo
rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby
našim občanom, zabezpečenie jej väčšej flexibility nákupom osobného motorového vozidla.
So žiadosťou sme uspeli a ministerstvo nám
schválilo dotáciu vo výške 9.000,- €. Minimálna
spoluúčasť obce je 900,- €, o jej výške ale rozhodnú poslanci na svojom augustovom zasadnutí. Plánujeme zakúpiť vozidlo s väčším batožinovým priestorom a vyšším podvozkom kvôli
jednoduchšiemu nastupovaniu či vystupovaniu.
Automobil bude slúžiť najmä na zabezpečenie
nevyhnutných nákupov a liekov pre opatrovaných občanov, na rozvoz stravy a rozšírenie tejto služby v obci. Vďaka nemu budeme môcť zabezpečiť väčšiu flexibilitu a mobilitu pri výkone
opatrovateľskej služby občanom.

Uznesenie č. 55/2012
OZ schvaľuje:
a) vyradenie dlhodobo nepožičiavaných knižných titulov z obecnej knižnice. Vyradením
poveruje knihovníčku p. Ľudmilu Kozákovú;
b) predaj vyradených kníh za symbolickú cenu
0,50 €/1 ks,;
c) použitie získaných finančných prostriedkov
na nákup nových knižných titulov.
Uznesenie č. 59/2012
OZ:
a) schvaľuje prípravu projektových štúdií na vybudovanie multifunkčného športového ihriska

v areáli základnej školy.
b) odporúča starostovi obce osloviť špecializované firmy na výstavbu športových ihrísk s
umelým povrchom, aby posúdili vhodnosť lokality na výstavbu ihriska a odporučili vhodné
alternatívy povrchov a predložili cenové ponuky.
Uznesenie č. 61/2012
OZ schvaľuje:
a) schvaľuje odstránenie čiernych skládok v
zmysle nariadenia Úradu životného prostredia v Ilave,
b) schvaľuje použitie prostriedkov vo výške do

5.000,- € z výdavkovej kapitoly na odpadové hospodárstvo na zabezpečenie nariadeného odstránenia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu podľa
nariadenia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne,
c) ukladá redakčnej rade zverejniť článok o nákladoch na odstránenie čiernych skládok v
najbližšom čísle obecných novín v rozsahu
dvojstrany.

OZ odporúča starostovi obce osloviť minimálne
tri odborné projekčné kancelárie zaoberajúce sa
prípravou územných plánov obcí a obstarať od
nich zaslanie záväzných ponúk pre vypracovanie prvých dvoch etáp 1. Prieskumy a rozbory /oznámenie o strategickom dokumente, prieskumy a rozbory, krajinnoekologický plán
2. Zadanie (vypracovanie zadania vrátane spoluúčasti na prerokovaní).

ku v sume 140 191,- € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
619,- € navrhujeme použiť na:
- vykrytie rozdielu finančných operácií vo výške 46 793,- €
- tvorbu rezervného fondu vo výške 93 398,- €

Uznesenie č. 62/2012
OZ na základe prerokovaného materiálu a žiadosti Mgr. Aleny Jašurkovej, Hviezdoslavova
323/14, 019 01 Ilava, zo dňa 1. 12. 2011, registratúrne číslo OcÚ Košeca 998/2011.
a) berie na vedomie, že lokalita obce Košeca
„Pod Sadom“ je učená na zástavbu IBV v súlade s platným územným plánom obce Košeca,
b) odporúča umiestniť súkromnú prístupovú komunikáciu žiadateľov po severo-východnej
až východnej strane pozemku (opačne ako v
predloženom variante), z dôvodu rovnocenného využitia aj pozemkov susediacich s
predmetnou zastavovacou štúdiou, najmä parciel č. 649/1, 649/2, 649/3
c) odporúča pred vydaním územného rozhodnutia pre žiadateľa upresniť (dohodnúť) požiadavky investora z hľadiska verejno - technického vybavenia územia z nárokmi na rozpočet obce (napr. verejné osvetlenie, rozšírenie siete plynovodu, dobudovanie miestnej
komunikácie).

Uznesenie č. 69/2012
OZ odporúča starostovi obce zistiť podmienky
prenájmu letného kúpaliska v Košeci na leto
2012.

Uznesenie č. 103
OZ schvaľuje, že po kolaudácii stavby „Prístupové komunikácie - IBV Košeca - Rudé Nadzábrehy“ , stavebné povolenie č. j. 244/2010-002DG2-A/10 zo dňa 15. 4. 2010 vstúpi do rokovania o majetkovom vysporiadaní pozemkov pod
touto stavbou s navrhovateľom.

Uznesenie č. 63/2012
OZ schvaľuje
Vysporiadanie časti parcely č. 887/2, registra C,
k. ú. Košeca na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Košeci č. 30/2012 zo dňa 22. 3.
2012 o výmere 7m x 13 m, t. j. 91 m2, ktorá je
vo vlastníctve obce Košeca. Vysporiadaná časť
parcely č. 887/2 bude použitá na výstavbu čistiarne odpadových vôd (ČOV) a to po vyhotovení geometrického plánu (GP), ktorý bude zabezpečený na náklady záujemcu o túto časť pozemku. Po predložení GP, obecné zastupiteľstvo rozhodne o spôsobe odpredaja parcely vyčlenenej GP pod ČOV, určí podmienky odpredaja, cenu, využitie pozemku.
Uznesenie č. 64/2012
OZ schvaľuje investíciu vo výške 3000,- € na
realizáciu novej rozhlasovej ústredne pre obec
Košeca.
Termín: do 30. 6. 2012
Zodpovedný: starosta obce
Uznesenie č. 66/2012
OZ
a) odporúča stavebnej komisii vykonať pasportizáciu stavu miestnych komunikácií,
b) odporúča starostovi obce zabezpečiť opravu
výtlkov na komunikáciách po zimnom období
Uznesenie č. 67/2012
OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť zamedzenie vstupu do areálu bývalej tehelne výstražnými páskami a oznámeniami o zákaze vstupu
a nebezpečenstve úrazu.
Uznesenie č. 68/2012
OZ schvaľuje začatie prác na obstaraní nového
územného plánu obce.

ZO DŇA 29. MÁJA 2012
Uznesenie č. 81/2012
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1,50
€ na žiaka, t.j. 400,50 € pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ na realizáciu a prípravu MDD darček a výchovný koncert.
Uznesenie č. 82/2012
OZ odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o
dielo č. R57/2012 medzi obcou Košeca a Organizáciou pre informatiku verejnej správy IVeS,
IČO 00163957.
Uznesenie č. 83/2012
OZ schvaľuje zvýšenie poplatku za službu poskytovanú obcou vývoz fekálii na sumu 30,- € za
vývoz 8 m3, za každý nevyvezený m3 zníženie
poplatku o 1,20 € a úpravu tejto položky v cenníku. Účinnosť od 1. 6. 2012.
Uznesenie č. 84/2012
Obecné zastupiteľstvo
a) určuje plat starostovi obce Košeca Radomírovi Brtáňovi vo výške 1 556,28 € mesačne s
účinnosťou od 1. 6. 2012 v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest podľa § 3
ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona.
b) ukladá zrealizovať schválenú úpravu platu
starostu obce v zmysle bodu a)
ZO DŇA 7. JÚNA 2012
Uznesenie č. 90
OZ
a) odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvu
na vykonanie audítorských služieb účtovnej
závierky za rok 2011 s firmou DCA Audit, s. r. o.
zastúpenou Ing. Zuzanou Šelingovou. Predpokladané náklady na audit sú vo výške
1.700,- €.
b) Z predložených troch ponúk nevybralo najnižšiu ponuku z dôvodu:
• Ponuka p. Chalányho nevyhovuje z dôvodu neskorého termínu ukončenia auditu
(31. 7. 2012)
• Ponuka Ing. Márie Duvačovej nebola akceptovaná z dôvodu nespokojnosti poslancov s vykonanou službou v minulých obdobiach.
• Uvedené ponuky sú prílohou zápisnice.
ZO DŇA 29. JÚNA 2012
Uznesenie č. 99/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebyt-

Uznesenie č. 105
OZ
a) prerokovalo návrh Zmluvy o nájme kúpaliska
medzi SlovZink, a.s. a SLOVLAK Košeca, a. s.
ako prenajímateľov a obcou Košeca ako nájomcu;
b) schvaľuje Zmluvu o nájme medzi prenajímateľmi SlovZink, a.s. so sídlom Továrenská
545, Košeca a SLOVLAK Košeca, a. s. so sídlom Továrenská 545, Košeca a nájomcom
Obec Košeca, so sídlom Hlavná 36/100, Košeca, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľností špecifikovaných v článku I. v bodoch
1 a 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
1. 7. 2012 do 3. 9. 2012 s celkovou výškou
nájmu 1.800,- €. Návrh zmluvy je prílohou zápisnice;
c) odporúča starostovi obce podpísať Zmluvu o
nájme v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
Uznesenie č. 106
OZ schvaľuje:
a) otváracie hodiny letného kúpaliska v Košeci
pre rok 2012 nasledovne:
Pondelok - Nedeľa: od 10.00 do 19.00 hod.
b) cenník vstupného na obecné kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov:
celý deň 1,80 € po 16-tej hodine 0,90 €
Deti do 15 rokov:
celý deň 0,90 € po 16-tej hodine 0,50 €
Uznesenie č. 109/2012
OZ
a) prerokovalo návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
b) schvaľuje dokument Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Košeca, ktorý je
prílohou zápisnice, s účinnosťou od 1. 7. 2012
Uznesenie č. 115/2012
OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský
zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia SZZP, 018 31 Košecké Podhradie vo výške 50,- €. Príspevok bude vyplatený až po úprave rozpočtu v auguste.
Uznesenie č. 116/2012
OZ schvaľuje finančný príspevok pre FS Strážov so sídlom Farská 1, 019 01 Ilava v zastúpení Milanom Jakúbkom na pokrytie nákladov na
realizáciu akcie „Pálenie Ďura na počesť Paľa
Demitru“ vo výške 200,- €. Príspevok bude vyplatený až po úprave rozpočtu v auguste.

Našu malebnú obec Košeca a časť obce Nozdrovice stále trápia skládky odpadu. Vznikajú a
narastajú rýchlosťou, že ich obec nestíha odstraňovať. Najviac je ich v okrajových častiach obce,
sú však i v blízkosti centra. Pritom, podľa slov pána
starostu obce Radomíra Brtáňa, by nevytváranie
nelegálnych skládok odpadov v obci mohlo znížiť
výšku smetného v obci, čo by určite všetci uvítali.
Obec by nemusela vynaložiť úsilie na mapovanie
skládok, ich monitorovanie, hľadanie vinníkov, majiteľov pozemkov a odstraňovanie divých skládok.
Len za obdobie posledných troch mesiacov musela
obec prispieť na likvidáciu skládok sumou 5000,- €.
Nakoľko bol na Obvodný úrad životného prostredia
v Trenčíne doručený podnet od OZ Tatry o porušení ustanovení zákona o odpadoch na odstránenie
skládok, v lehote do 30. 4. 2012 bola obec povinná vykonať nápravné opatrenie: odstrániť nepovolené skládk komunálnych a drobných stavebných
odpadov z lokalít v areáli družstva PD Košeca,
medzi diaľnicou a riekou Váh a v priestore starého futbalového ihriska medzi PD Košeca a firmou
Slovzink a.s. Jedným z ďalších nápravných opatrení je zabrániť opätovnému ukladaniu odpadov
na spomínané skládky, čo je úloha dlhodobá. A
pri plnení tohto opatrenia vás občania žiadame o
pomoc. Jedine keď spojíme svoje sily a budeme
všetci uvedomelí, môžeme dosiahnúť vytúžený
cieľ. Žiadame vás o aktívnu pomoc pri odhaľovaní
vinníkov zakladania nových a zväčšovania starých
čiernych skládok ako i pri prípadnom opätovnom
čistení intravilánu a extravilánu obce.
Kontaktovať v tejto veci môžete členov komisie
ŽP pri OÚ v Košeci a pracovníkov OÚ Košeca.
komisia životného prostredia

Skládka na družstve pred

Skládka na družstve po

Skládka pri Váhu pred

Skládka pri Váhu po

Obecný úrad v Košeci v spolupráci s obecnými úradmi v Košeckom Podhradí a Zliechove
zorganizoval v sobotu 5. mája ekologickú akciu
na vyčistenie Podhradského potoka. Zúčastniť
sa mohli všetci dobrovoľníci a organizácie pôsobiace v obci. Potok o pomoc sám požiadať
nemôže, no ako videli všetci účastníci, súrne
ju potreboval. V rámci tejto akcie boli vyčistené
brehy a koryto potoka od naplaveného odpadu a
nahádzaných odpadkov. Naši dobrovoľníci naplnili vlečku prevažne naplavenými PET a sklenými fľašami. Týmto ďakujeme štyrom chlapom z
fotografie a pánovi starostovi, ktorý ich fotografoval za ich účasť. Len pre porovnanie v Košeckom Podhradí sa zapojilo približne 20 ľudí...

Komisia školstva, športu a mládeže pracuje na základe plánu práce a podľa požiadaviek členov komisie, poslancov, starostu obce a jednotlivých organizácií v obci Košeca.
Zasadnutia komisie sa uskutočňujú pravidelne raz za mesiac medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva. Na zasadnutiach riešime
rôzne aktuálne problémy, prípadne požiadavky týkajúce sa košeckých
škôl, mládežníckych a športových organizácií. Pomáhame realizovať
rôzne zaujímavé aktivity, ktorých sa zúčastňujú deti a mládež v Košeci.
Teší nás spolupráca s kultúrnou komisiou. Spoločne sme zorganizovali pri príležitosti Dňa učiteľov stretnutie bývalých učiteľov a zamestnancov košeckých škôl. Toto milé stretnutie spríjemnil kultúrny
program našich najmenších. Určite chceme v tejto tradícii pokračovať. Ďalšou spoločnou aktivitou je príprava a realizácia obľúbeného
rozprávkového lesa pre deti i rodičov k MDD. Teší nás záujem o spoločenský život v Košeci.
Radi privítame nové podnety, nápady, inšpirácie od občanov a
hlavne mládeže. Plán práce, činnosť komisie sú zverejnené na internetovej stránke obce.

Často sa konajú udalosti, ktoré majú niekedy menší a inokedy zasa väčší
význam pre náš život. Sú však udalosti, ktoré pre duchovný život človeka sú
zvlášť dôležité. Pre veriaceho kresťana katolíka je to prijatie dvoch sviatosti Eucharistie a birmovania.
V priebehu mesiaca sa v našej farnosti slávili obidve. Sviatosť birmovania,
ktorú prijalo vo farskom kostole 69 birmovancov z rúk vdp. Ladislava Stromčeka, generálneho vikára Žilinskej diecézy sa konala dňa 13. mája. Je to sviatosť kresťanskej dospelosti. Títo mladí ľudia ňou prijali Ducha Svätého i jeho
dary, aby mali vnútornú silu a odhodlanie zodpovedne svedčiť pred ľuďmi o
svojej viere. O tri týždne neskôr, dňa 3. júna, sa konala slávnosť Prvého svätého prijímania. Bola to radostná chvíľa najmä pre našich tretiakov, ktorí sa
na ňu dôkladne pripravovali. V tento deň malo 21 detí prvý raz účasť na celej
svätej omši. Prvý raz prijali Eucharistiu, aby následne mohli znova prijímať
tento duchovný pokrm a tak sa posilňovať vo viere na životnej ceste k Bohu.
Všetci títo mladí ľudia niečo začali, ale je dôležité, aby v tom aj vytrvali. Ak
majú vytrvať v tom, čo začali, je aj našou úlohou im v tom pomáhať, úlohou
nás, ktorí si uvedomujeme zodpovednosť z prijatia týchto sviatosti. Nech je
nám k tomu povzbudením myšlienka z duchovného života sv. Kataríny Sienskej, ktorá povedala: „Neodmeňuje sa začínanie, ale jedine a len vytrvalosť“.

Obec Košeca v tomto roku získala ďalšie finančné prostriedky na riešenie problémov v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR
- ČR na roky 2007 - 2013, z Fondu mikroprojektov, ktorého správcom je Trenčiansky samosprávny kraj, získala finančnú podporu vo výške
11 565,- €. Projekt bude realizovaný v období od
júna 2011 do konca apríla 2012, v spolupráci s
českou partnerskou obcou, Štítná nad Vláří - Popov. Spoluprácou na riešení závažných problémov sa vytvorí potenciál aj pre získavanie vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi a možnosti pre vypracovanie ďalších spoločných cezhraničných projektov.

odpadu, o kompostovaní biologicky rozložiteľných odpadov, o používaní rôznych poplatkov
za odpad, ktoré môžu byť dobrým motivačným
faktorom pre zvýšenie efektívnosti triedeného
zberu. Dve prednášky už obce zrealizovali, prvá
sa konala v Košeci, v mesiaci jún a zúčastnilo
sa na nej viac ako 50 obyvateľov a samozrejme
zástupcovia partnerskej obce Štítná nad Vláří Popov. Druhé stretnutie občanov sa konalo na
začiatku júla na českej strane hranice - v obci
Štítná, kde zas starosta Košece hovoril o skúsenostiach s odpadmi na Slovensku.
Jednou z najhlavnejších aktivít projektu je
vybudovanie obecného kompostoviska v obci
Košeca, ako vzorového zariadenia na vermi-

Obe obce majú záujem o vytvorenie partnerského vzťahu nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v iných sférach života - v kultúre, školstve, športe a podobne. V súčasnej dobe sú vo
fáze intenzívneho riešenia problematiky odpadového hospodárstva - zavádzajú nové opatrenia k predchádzaniu vzniku odpadov, k intenzívnemu znižovaniu množstva odpadov ukladaného na skládky a v oblasti výchovy a osvety.
Obec Košeca a obec Štítná nad Vláří-Popov
stoja pred dôležitou výstavbou. V Košeci sa pripravuje výstavba zberného dvora, v Štítnej nad
Vláří - Popov sa spustila do prevádzky komunitná kompostáreň. Aj to je jedným z dôvodov,
prečo sa obe obce rozhodli spolupracovať, vzájomne si pomáhať výmenou skúseností v oblasti
nakladania s odpadom a výmenou skúseností
v oblasti osvety a výchovy obyvateľov. Cieľom
pripraveného a schváleného projektu je vzdelať
aj vlastných, kompetentných zástupcov a pracovníkov úradu a byť vzorovým príkladom v oblasti nakladania s komunálnym odpadom aj pre
susedné prihraničné obce a celý región pozdĺž
česko-slovenskej hranice. Zároveň je v centre
záujmu aj vytvorenie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca nielen verejnej správy, ale aj
obyvateľov v oblasti nakladania s odpadom a v
oblasti zvyšovania verejného ekologického povedomia.
Obe obce si počas projektu budú vymieňať
skúsenosti. V rámci vzdelávania verejnosti budú
organizovať spoločné prednášky pre verejnosť
o rôznych spôsoboch triedenia komunálneho

kompostovanie (kompostovanie s použitím kalifornských dážďoviek) na území Slovenskej republiky a to za účelom propagácie ekonomicky
a environmentálne vhodného spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na slovenskej strane hranice to bude pilotný projekt,
prvýkrát sa takýmto spôsobom bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad vo väčšom
množstve, ako je domáce kompostovisko. Zariadenie bude slúžiť ako školiace zariadenie pre
ostatné mestá a obce z oboch strán hranice. Zároveň bude slúžiť na porovnanie dvoch spôsobov - klasické kompostovanie v obci Štítná nad
Vláří-Popov a vermikompostovanie v Košeci.
Obce si v projekte navrhli aj spoločný prístup
k vzdelávaniu zodpovedných zástupcov verejnej správy a pracovníkov obcí v oblasti triedenia komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním

A nám sa to aj dňa 24. marca 2012
podarilo. Jej krásu mali možnosť obdivovať žiaci turistického krúžku pri ZŠ s MŠ
v Košeci spoločne aj s rodičmi. Počas exkurzie sme prešli 54 poschodí, viac ako
400 schodov a videli snáď všetko, čo baňa
Wlieliczka (Poľsko) turistom ponúka - banské stroje, ťažobné komory, podzemné
jazierka so slanou vodou... Upútali nás
podzemné kaplnky so sochami vyrobené
samozrejme zo soli. Zaujímavé boli i sochy pápeža Jána Pavla II., Mikuláša Koperníka, kráľa Kazimíra Veľkého a kráľovnej Kingi. Okrem toho sme videli aj reliéf
Posledná večera, ktorý je tiež vytesaný zo
soli.
V závere exkurzie sa nám o dobrú náladu postaral 700-ročný duch bane Skarbnik (Pokladník). Na stretnutie s ním a na
krásu bane budeme dlho spomínať.
Mgr. Švehlová Miroslava

tak, aby sa využili teoretické a praktické schopnosti a skúsenosti z oboch strán hranice. Pripravia a uskutočnia sa dve školenia, jedno v Košeci a druhé v Štítnej nad Vláří - Popov, ktoré sú
určené zamestnancom obce, starajúcim sa o
obsluhu kompostovacích zariadení. Zúčastnia
sa ich aj zástupcovia z okolitých obci, ktorí potrebujú vyškoliť personál, prípadne môžu prísť
aj obyvatelia iných obcí z oboch strán hranice.
Personál kompostovacích zariadení bude starostlivo zaškolený, nakoľko je dôležité, aby na
modelových miestach, ktorými sa má Košeca a
Štítná nad Vláří -Popov stať, prebiehalo kompostovanie správne.
Počas realizácie projektu plánujú obe obce
zrealizovať dva semináre spojené s exkurziou,
ktoré budú určené pre zástupcov verejnej správy a podnikateľov - producentov odpadu zo zelene z oboch strán hranice. Účastníci exkurzie
navštívia obce a mestá, ktoré čoraz lepšie riešia
problematiku odpadov. Na Slovensku to bude
napr. obec Košeca, mesto Dubnica nad Váhom,
Stará Turá a pod. V Čechách navštívia obec
Štítnú nad Vláří - Popov, Jablunku a Luhačovice.
Prínosom realizácie projektu bude nielen rozvoj ľudských zdrojov - zvýšenie kvalifikácie a odborného potenciálu zamestnancov obcí, ale aj
propagácia územia oboch obcí - ich prírodného,
kultúrneho a infraštruktúrneho potenciálu. Realizované aktivity čiastočne prispejú aj k prílevu
návštevníkov do regiónu, k využitiu poskytovaných služieb a tým i k zvýšeniu ich tržieb.
Ing. Danka Palkechová

Dňa 30. mája 2012 sme za neutíchajúceho potlesku privítali štyroch
hokejových reprezentantov SR z majstrovstiev sveta v zložení - Marek
Hovorka, Ivan Baranka, Mário Bližňák a Tomáš Tatar. Po privítaní hostí
starostom obce Radomírom Brtáňom sa predstavili malé roztlieskavačky
ZUŠ Košeca. Atmosféru nám spríjemnila aj hokejová hymna. Hostia ochotne odpovedali na otázky žiakov.
Po besede nasledovala autogramiáda, ktorej sa už všetci nevedeli
dočkať. Hokejisti podpisovali pamätníky, dresy, hokejky, prilby i plagáty.
Niektorí žiaci mali podpisy i na rukách. Nasledovalo prekvapenie pre hokejistov - floorbal s našimi žiakmi. Všetci sme povzbudzovali obe družstvá.
Víťazmi sa stali naši strieborní medailisti, ale ani naši žiaci sa nedali zahanbiť.
Na záver tohto stretnutia sme sa spoločne vyfotografovali s chlapcami
a ich krásnymi medailami. Pre všetkých zúčastnených to bol nezabudnuteľný zážitok.
PaedDr. Eva Gajdošová

22. apríl je od roku 1970 Svetovým dňom Zeme. Tento sviatok bol
pôvodne venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. Dnes ide
o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý by mal upozorňovať ľudí na dopady
ničenia životného prostredia. Aktivity, zamerané na ochranu našej planéty
sa u nás presunuli na 25. apríla. Naše environmentálne dopoludnie sme
otvorili dvomi hodinkami rozličných tvorivých činností v budove našej základnej školy. No ako správni aktivisti sme sa čoskoro presunuli do terénu,
kde sme sa venovali najmä úprave okolia základnej a materskej školy, parku, štadiónu a ulíc obce Košeca v rámci akcie Vyčistime si Slovensko.
Podstatná časť aktivít pri príležitosti Dňa Zeme prebehla v priestoroch
a v areáli miestnej základnej školy. Menší žiaci pozerali rozrávku, tvorili výtvarné práce na tému Život na lúke, vypĺňali pracovné listy k téme Zem a jej
hranice, vyrábali obrázky z druhotných surovín.
Starší žiaci sa venovali iným činnostiam. Z vrchnáčikov PET fliaš vyrobili obrázky s prírodným motívom, ktoré odvtedy zdobia chodby školy, z
odpadového materiálu zhotovovali rozličné spoločenské hry, vyhotovovali
modely, ktoré stvárňujú vybavenie a techniku našich domácností. Ďalšími
aktivitami žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka bolo sledovanie výchovnovzdelávacieho pásma o živote v lesoch Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách, diskusia na tému Život v rôznych ekosystémoch a ochrana
prírody na Slovensku, literárna tvorba Oči na stopkách o správaní sa človeka k prírode. Téma odpady zaujala a motivovala tiež žiakov deviatych
ročníkov k vytvoreniu dvoch postavičiek z plastu v životnej veľkosti - ideálneho muža a ideálnej ženy.
Už niekoľko rokov je pre nás samozrejmosťou aj starostlivosť o zelený
areál školy - o trávnaté plochy, zeleň a záhony kvetov. Areál školy upratovali a skrášľovali žiaci 9. tried a 8. B triedy. Priestory pred budovou školy
sa čistili od rôznych smetí, v areáli sa hrabal trávnik, plela burina, strihali
a upravovali kríky a kvety, sadili slnečnice, priesady zeleniny a upravovalo
doskočisko spolu so športovými ihriskami.
Spomenutými aktivitami sme aspoň čiastočne odbremenili naše okolie
od odpadového materiálu, rozšírili a skrášlili plochu zelene, ktorá spracúva
nemalé množstvo vyprodukovaného oxidu uhličitého. Deň Zeme bol pre žiakov nielen poučný, ale i tvorivý a užitočný pre naše životné prostredie.
Všetkým ďakujeme za ochotu a dobre vykonanú prácu.
Mgr. Jana Voleská, koordinátorka ENV na ZŠ v Košeci

Túžbou každého rodiča je, aby jeho dieťa dostávalo len to najlepšie,
aby sa z neho stal úspešný a produktívny človek. Keďže aj cieľom materskej školy je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rodičia aj učitelia sú spoluzodpovední za vytvorenie čo najlepších podmienok na dosiahnutie tohoto cieľa. Vo vývoji osobnosti má rozhodujúci vplyv práve prvých šesť rokov
života. V materskej škole dieťa nadobúda nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach.
V našej materskej škole sa snažíme čas, ktorý tam dieťa strávi využiť
tak, aby to boli pre deti chvíle radostné, zaujímavé, činnosti príťažlivé,
ale zároveň aj poučné. V školskom roku 2011/2012 sme pre deti pripravili
množstvo zaujímavých akcií.
Hneď na začiatku školského roku sme pasovali pomocou meča predškolákov.
Veľkým zážitkom pre deti bola návšteva bábkového divadla zo Žiliny.
V novembri sme otvárali „Čarovnú záhradu“.
Snažíme sa o návrat ľudových tradícii. Veľkej obľube sa tešia stretnutia s Mikulášom, tradičné Pochovávanie basy, spojené s karnevalom, pečenie medovníkov, uskutočnili sme vychádzku k potoku spojenú s „Pálením Morény“. V materskej škole sme privítali členky ZUŽS a členov Klubu
dôchodcov, ktorí deťom zaspievali a porozprávali o ľudových tradíciách
obce. Pozvali sme medzi deti vynikajúceho hudobníka a zberateľa ľudových piesní A. Budinskeho z Očovej, ktorý svojou hrou a spevom prispel
k vynikajúcej nálade. Deti sa oboznámili s menej známymi hudobnými nástrojmi ako sú - fujara, gajdy, heligónka, cimbal....
Pripravovali sme s deťmi kultúrne programy k slávnostným príležitostiam v obci.
1. jún - Deň detí sa konal na miestnom štadióne, kde si deti zahrali
rozprávku „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, predstavili sa nám policajti a
na záver nám naše kuchárky doniesli obed a opekali sme si špekačky.
V areáli materskej školy sa konali preteky na kolobežkách, deti boli
ocenené medailou a sladkosťou.
11. 6. - 15. 6. sme sa zúčastnili predplaveckého výcviku, na ktorom sa
deti naučili základy plávania. Na konci školského roka sme pripravili „noc v
škôlke“, počas ktorej sa deti zúčastnili zaujímavých aktivít: Jazda na koni,
Brušné tanečnice, Opekanie, Hľadanie pokladu, Vypúšťanie balónov šťastia, Pyžamová diskotéka... Noc v škôlke bola pre deti veľkým zážitkom.
Pripravili sme pre predškolákov tablo.
V materskej škole chodili deti - predškoláci na krúžky: anglický jazyk,
výtvarná výchova, tanečný krúžok. Pri ich rozlúčke s materskou školou v
závere školského roka si slávnostne prevzali osvedčenia a vysvedčenia.
Na prácu učiteliek materskej školy sú kladené vysoké požiadavky.
Našťastie v kolektíve našej školy pracujú učiteľky, pre ktoré je ich práca
zároveň koníčkom. Vkladajú do nej celú svoju dušu a svedomite k nej
pristupujú.
V školskom roku 2011/2012 sme pracovali v štyroch triedach, s ôsmimi kvalifikovanými učiteľkami. Celodennú starostlivosť sme venovali 84
deťom vo veku od 2 do 6 rokov. O čistotu a poriadok v škole sa starali
pani upratovačky. V kuchyni pracovali 3 kuchárky pod vedením vedúcej
školskej jedálne.
Efektívnou spoluprácou s OcU, ZŠ a rodičmi sa nám podarilo udržať
MŠ na dobrej úrovni. Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám
pomohli plniť úlohy počas školského roka či už, dobrou radou, povzbudivými slovami alebo finančnou pomocou.
V popredí výchovy vždy ostáva láska k deťom. Správajme sa preto
k nim tak, ako chceme aby sa oni v budúcnosti správali k nám.
Sláviková Jana, ZRŠ pre MŠ

Uvítanie detí do života je jednou z najmilších
činností ZPOZ-u. V obradnej sieni obecného úradu sme 23. mája 2012 uvítali 10 najmladších
občanov našej obce.
Boli to:
Ján Rafaj, Nikola Babiková,
Samuel Baška, Lukáš Lagin,
Eliška Kulichová, Hana
Chudá, Marek Koňuch,
Róbert Rexa, Desiree
Canins, Adrián Gajdoš

Krásny úspech dosiahla žiačka 8. A triedy Ivka Bortelová v súťaži Literárna Ilava 2012. So svojou vlastnou
tvorbou získala v kategórii próza nádherné 1. miesto.
Predstavila sa dielom Temná krajina, ktoré sa dalo prirovnať k profesionálnym literárnym dielam. Dňa 30.
marca 2012 sa zúčastnila slávnostného odovzdávania
cien v KD v Ilave, kde mala možnosť porozprávať sa
i so skúsenými autormi literárnych diel. Úspech nás teší
o to viac, že to bola súťaž celoslovenská, takže konkurencia bola veľká. Ivke prajeme ešte veľa takýchto úspechov a ešte väčšiu chuť do ďalšej vlastnej literárnej tvorby.
PaedDr. Eva Gajdošová

Základná organizácia únie žien Slovenska v
Košeci má 300 členiek a preto naďalej rozvíja a
uskutočňuje bohatú činnosť.
V dňoch 24. 2 a 2. 3. 2012 sa uskutočnil
kurz pletenia košíkov pod vedením školiteľky
Lenky Kútnej. Kurz bol veľmi zaujímavý a podnetný a záujem žien veľký. Mnohé ženy kurz
zaujal natoľko, že v pleteniu košíkov pokračujú
doma. Výsledky bolo možné pozrieť na výstave
ručných prác, ktorá sa uskutočnila dňa 26. 3. v
priestoroch obecného úradu. Na výstave bolo
veľa pekných a hodnotných výrobkov našich
žien aj detí.
11. 3. sme pre ženy v našej obci pripravili
oslavy MDŽ s bohatým kultúrnym programom
žiakov ZŠ s MŠ a ZUŠ. 12. 3. naše členky navštívili MŠ, kde deti zaspievali, zatancovali, povedali básničky. Ženy im odovzdali darčeky a
spokojnosť bola na oboch stranách.
Dňa 15. 3. sme sa zúčastnili obvodového
kola recitačnej súťaže Vansovej Lomnička, ktoré sa uskutočnilo v Ilave. Reprezentovala nás
naša predsedkyňa. Do krajského kola však nepostúpila. Zúčastnili sme sa aj výročných schôdzí ZO v Košeckom Podhradí a v Bolešove.
Na 26. 4 sme dostali pozvanie od krajskej
organizácie na hudobno - poetickú akciu Kultúrnu jar. Vystúpenia boli veľmi pekné a umelecky
hodnotné. Naše členky podporujú a zúčastňujú
sa akcií, ktoré usporadúva obecný úrad a iné
organizácie v obci - stavanie mája, Deň matiek,
Okolo Košece, MDD.
4. 6 sa uskutočnila veľmi poučná a podnetná beseda s MUDr, Marcinkovou na tému Cukrovka - civilizačná choroba. Téma všetkých zaujala a tešíme sa na ďalšie s pani doktorkou. V
spolupráci s charitou Broumov sme uskutočnili
v dňoch 8. 6. a 9. 6. zber obnoseného šatstva,
obuvi, domácich potrieb. Občania našej obce
priniesli dosť vecí a zato im ďakujeme.
Aby si naše členky oddýchli, pripravili sme
pre ne výlet do Podhájskej. Počasie sa vydarilo
a boli sme spokojní.
Veľkou akciu našej ZO je vždy Stretnutie
troch generácií, na ktoré všetkých pozývame.
Uskutoční sa 30. 6. na miestnom štadióne.
ZO Únie žien v Košeci má bohatú tradíciu
a budeme preto robiť všetko, aby činnosť organizácie neupadla. Ďakujem všetkým členkám,
ktoré pomáhajú spĺňať naše plány a nájdu si
voľný čas v tomto uponáhľanom svete na podujatia, ktoré organizujeme.
Jurenová

Pred 67. rokmi sa začala písať povojnová história
európskeho kontinentu. Nemeckí fašisti boli prinútení
v ich dovtedajšej pýche, v
hlavnom meste fašistickej
únie v Berlíne, podpísať kapituláciu. Druhá svetová vojna sa zapísala do
svetových dejín mimoriadne krvavými písmenami. Medzi 50 - 62 miliónmi obetí bolo až 37
miliónov civilistov.
Vtedajšie Československo prišlo približne o
350 tisíc obyvateľov.
Mgr. Švehlová, zdroj internet

I keď Deň matiek pripadá na druhú májovú
nedeľu, my sme si tento krásny sviatok pripomenuli až o týždeň neskôr - 20. 5. Najskôr sa mamám prihovorila predsedníčka komisie Katarína
Turzová, potom dostali priestor deti. Pod vedením
svojich pani učiteliek, ktorým za túto ich prácu ďakujeme, si pripravili tance, básničky i pesničky. Na
pódiu sa vystriedali deti z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy. I keď sa v
ich vystúpeniach našli sem-tam nejaké tie chybičky, radi sme im ich prepáčili. Veď „ kto nič nerobí,
nič nepokazí“. Po skončení asi hodinového programu, ktorým potešili mamičky i babičky, dostali
od nás, organizátorov malú pozornosť. Dúfame, že
spolu oslávime tento krásny sviatok aj o rok.
O dva týždne neskôr - 2. 6. sme zase oslávili
Medzinárodný deň detí. Usporiadali sme pre deti
ROZPRÁVKOVO.
Keďže po iné roky k nám počasie nebolo príliš zhovievavé a vždy po obede sa na nás spustil
dážď, rozhodli sme sa prekabátiť prírodu a začali
sme už dopoludnia o pol desiatej. Ukázalo sa, že
sme urobili dobre. Všetky rozprávkové bytosti našli cestu do nášho Rozprávkova a dokonca si pripravili rôzne úlohy, aby deťom ich prechádzku cez
les spestrili. A tie ich určite milo prekvapili. Deti si
pri plnení úloh potrápili svoje hlavičky, ukázali svoju obratnosť, presnosť, zručnosť a pri niektorých
úlohách veru museli prekonať aj svoj strach. Preto
od princezien, zvieratiek, vodníka, pirátov, či iných
ďalších, dostali na každom stanovišti odmenu v
podobe písmenka. Ak prešli celé Rozprávkovo a
poskladali slovo PERNÍKOVO, dostali od kráľa a
kráľovnej sladkú odmenu.
Po príjemnej prechádzke, počas ktorej mali
krásny výhľad na Košecu, si oddýchli v športovom
areáli. Tu sa spolu so svojimi rodičmi, mamičkami,
babičkami mohli občerstviť v bufete. A keď znovu
nabrali silu, mohli sa vyskákať na trampolíne, alebo zapojiť do športových súťaží o pekné ceny. Hasiči z DHZ v Košeci im umožnili, aby si vyskúšali,
aké ťažké je uhasiť oheň. Postupne sa však brány
Rozprávkova zatvorili a rozprávkové postavičky sa
vrátili do svojich rozprávok. Odišli však s prísľubom, že o rok sa vrátia, aby sa znovu stretli s našimi šikovnými a nebojácnymi deťmi a ich rodičmi.
Preto i my dúfame, že o rok sa nám opäť podarí
spolu s Komisiou športu, školstva a mládeže a
OcÚ, takúto akciu zorganizovať.
Pod jej úspech sa však podpísali aj mnohí
ďalší, ktorým touto cestou ďakujeme. Sú to všetci
tí, ktorí ochotne priložili ruku k dielu pri príprave
alebo samotnej realizácii akcie i naši sponzori. A
nemôžeme zabudnúť ani na tých, ktorí nás podporili tým, že prišli a svojou dobrou náladou a slovami chvály nás utvrdili v tom, že brány do sveta
rozprávok sa oplatí otvoriť aj o rok.
Kultúrna komisia

V školskom roku 2011/2012 končí v našej základnej škole povinnú školskú dochádzku 33 žiakov 9. ročníka a 1 žiak nižšieho ročníka. V štúdiu na 8-ročnom gymnáziu bude pokračovať 1 žiačka 5. ročníka.
Žiaci budú ďalej pokračovať v štúdiu na
stredných školách, ktoré si vybrali. Medzi
hlavné kritéria prijatia žiakov na stredné školy patrili i v tomto školskom roku výsledky Testovania 9 z matematiky a zo slovenského jazyka
a literatúry a samozrejme vyučovacie výsledky
žiakov za jednotlivé ročníky.

Žiaci boli prijatí a následne zapísaní na
stredné školy nasledovne:
Gymnázium
2 žiaci
Obchodná akadémia
10 žiakov
PaSA
1 žiak
SPŠ
3 žiaci
SZŠ
1 žiaci
SOŠ 5. ročné
4 žiaci
SOŠ 4. ročné
6 žiakov
SOŠ 3. ročné
7 žiakov
8-roč. gymnázium
1 žiak
Všetkým absolventom želám veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby vykročili správnou
nohou a pamätali na to, že „len ten, kto neprestane kráčať, dosiahne svoj cieľ“.
Mgr. Eva Vojteková, výchovný poradca

Turistika je snáď najmasovejšia pohybová
aktivita, ktorej sa venuje veľká časť obyvateľstva.
Mladí, starší aj tí najstarší vás úsmevom a
pozdravom povzbudia na turistickom chodníku.
Niet víkendu, aby sa niekde v našom okolí nekonala turistická akcia.
V našom OKST Košeca máme schválený
celoročný plán turistických podujatí, na ktorých
sa zúčastníme a niektoré aj sami usporiadame.
Jar už niekoľko rokov vítame na Pancieri. Akcia
je už zaradená v okresnom turistickom kalendári a dá sa tam dostať po troch trasách:
z Košeckého Podhradia, Košeckého Rovného
a vyznačený je aj chodník z Mojtína. Obľúbená
akcia, na ktorej zúčastnení dostali za vynaloženú
námahu odznak a maličkú sladkosť. Súčasťou a
spestrením podujatia je opekanie a hod šípkami
na cieľ. Najmä tí najmladší pri súťaži zabudnú
aj na boľavé nôžky. Veľký obdiv patrí všetkým,
ktorí pešo z Panciera prídu až do Košece.
Naši členovia v apríli nemôžu chýbať na
Jilemnického 25-tke v Považskej Teplej, či na
Dubnickej 30-tke. Že sme tam boli, si môžete
pozrieť v galérií fotografií na našej internetovej
stránke. Ilavská 25-tka začiatkom mája preverila našu fyzickú aj psychickú výdrž. Sokol, Vápeč
a do tretice Vlčinec dali zabrať aj natrénovaným
borcom.
Máj je pre turistiku veľmi vhodný mesiac, my
z OKST sme v ňom usporiadali 2. ročník pochodu Okolo Košece. Ešte iba začíname, učíme sa,
ale o to svedomitejšie sme sa pripravovali.
„Výborníci“ aj “nevýborníci“, všetci, ktorí ste
nám pomohli - boli ste výborní! Tento rok nám
prialo počasie, kto na akciu prišiel, nemôže ľutovať. Vybrať sa dalo podľa svojich schopností z
10, 15 a najdlhšej 20-kilometrovej trasy. Išlo sa
po chodníčkoch a cestičkách nášho chotára,
ktoré dobre poznáte. Podľa ohlasov „vydarené
podujatie“, ktoré sa páčilo.Touto cestou chceme
poďakovať miestnemu Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu, Lesnému pozemkovému spoločenstvu, že nám vyšli v ústrety v našej snahe

rozvíjať pohybovú kultúru v našej obci.
Ďakujeme aj Obecnému úradu Košeca za poskytnutie športového areálu,
kde sa realizoval štart aj cieľ.
Časopis Krásy Slovenska organizuje vždy v poslednú májovú sobotu
tradičný turistický zraz na niektorom
pamätnom turistickom mieste. Tento
rok bol cieľom Kľak nad Fačkovským
sedlom. Ako dobrý nápad sa ukázalo
zabezpečiť autobusový výjazd. Dobrá
nálada počas cesty a samotný výstup
na Kľak patria k najkrajším zážitkom v
tohtoročnej turistickej sezóny. Výstup
nie je namáhavý a vidieť z vrcholu je
široko ďaleko. Ako tip na nedeľný výlet
vám tento neďaleký skalný masív môžeme iba odporučiť.
Výbor OKST Košeca

Výbor ZO ÚŽS v Košeci i tento rok zorganizovalo pre našich občanov
stretnutie troch generácií, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 6. 2012 v miestnom
letnom kultúrnom stánku.
Program tohto stretnutia bol veľmi bohatý a pripravili ho žiaci ZUŠ Košeca, spevácky súbor našich žien a folklórny súbor Vretienko z Ilavy, ktorí
potešili prítomných starkých, rodičov i svojich rovesníkov pásmom hudby a
tanca. Po malom občerstvení bolo toto popoludnie sprevádzané spevom a
hudbou dychového súboru Medňanka. I napriek veľmi horúcemu počasiu
si účastníci zaspievali, zatancovali a príjemne sa zabavili.

CELOÚRADNÁ
DOVOLENKA

23. - 27. 7. 2012
VO VÁŽNYCH
PRÍPADOCH
VOLAJTE NA ČÍSLO

0918 461 201
MATRIKA HLáSI

MATRIKA HLáSI

Práca s mládežou v FK Košeca je v rámci
Oblastného futbalového zväzu PB bez zveličovania na vysokej úrovni. Dôkazom toho je aj
existencia dvoch žiackych družstiev v rámci FK,
s čím sa mnohé iné kluby nedokážu pochváliť. Účinkovanie družstiev žiakov v súťažiach
OBfZPB v uplynulej sezóne sa musí hodnotiť
vysoko pozitívne.
Kolektívu mladších žiakov pod vedením trénerského triumvirátu Strečko, Solík, Fusko sa
darí vhodne dopĺňať a rozširovať hráčsky káder,
čo je pre budúcnosť klubu veľmi dôležité. Výsledky v tejto vekovej kategórii nie sú podstatné,
oveľa podstatnejšie je u chlapcov a už aj dievčat

rozvíjať lásku k športu, k pohybu a pocit zodpovednosti voči spoluhráčom. Práca s touto kategóriou hráčov je veľmi dôležitá a zodpovedná,
vyžaduje si plné nasadenie klubu a aj trénerov.
Kategória starších žiakov je v našom klube jednou z najúspešnejších. V tejto sezóne naši starší žiaci suverenným spôsobom vyhrali svoju súťaž. V 18 majstrovských zápasoch prehrali len
raz, nastrieľali cez 100 gólov a dostali len 7.
Medzi najlepšou štvoricou strelcov v tejto súťaži
sú traja hráči tohto družstva. Ich kvalitu dokazuje
aj to, že prvú a jedinú prehru utrpeli po 20 víťazných majstrovských zápasoch v rade. Hráči sú
pozývaní aj do rôznych regionálnych výberov,

kde sa aj úspešne presadzujú. Na poslednom
halovom turnaji výberu OBfZPB v Prievidzi sme
mali až 5 odchovancov.
Tento úspešný kolektív tvorili hráči a hráčky:
Brankári A. Chalúpka, A. Vladar, hráči J. Junko,
M. Kutej, O. Pecka, D. Vráblik, L. Mihálik, R.
Lacko, E. Masár, M. Jarník, M. Karlík, L. Belková, N. Rýdza, D. Belian, M. Remšik, P. Baláž
ml., tréneri P. Baláž, T. Kašša a v jesennej časti
ešte pôsobil pri družstve aj P. Hanko.
Sme na našich mladých pyšní! Držíme im
palce a veríme v ďalšie úspechy.
Patrik Baláž

