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Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obce dňa 10. 11. 2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce v obci Košeca
1. Radomír Brtáň, Mgr., 40 r., starosta obce, nezávislý kandidát
2. Darius Kutej, 46 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Košeca
Volebný obvod č. 1
1. Dana Bajzíková, Mgr., 30 r., právnička, nezávislá kandidátka
2. Juraj Bartoš, 46 r., vedúci výroby, Kotleba  ľudová strana naše Slovensko
3. Ladislav Bugala, 49 r., živnostník, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
4. Jozef Ďurech, Ing., 54 r., živnostník, nezávislý kandidát
5. Petra Fišerová, 38 r., nezamestnaná, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
6. Božena Gábelová, Mgr., 64 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
7. Andrej Jakuš, Bc., 31 r., analytik, Spolu  občianska demokracia
8. Alena Jáňová, Mgr., 36 r., právnička, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
9. Róbert Jurena, 60 r., sústružník, nezávislý kandidát
10. Mária Kalamenová, 68 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
11. Janka Kantoríková, Ing., 47 r., riaditeľka pobočky banky, nezávislá kandidátka
12. Radovan Kolembus, 42 r., operátor, nastavovač, nezávislý kandidát
13. Miroslav Košút, Ing., 53 r., vedúci pracovník, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
14. Daniela Letková, 47 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
15. Miloš Mucina, 55 r., pracovník SBS, nezávislý kandidát
16. Pavol Ondrejka, Bc., 66 r., dôchodca, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
17. Alena Ondričková, 43 r., živnostníčka, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
18. Pavol Ostrovský, 66 r., dôchodca, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
19. Jana Rýdza, 52 r., konateľka, Sloboda a solidarita
20. Martin Sedláček, Ing., 37 r., obchodný zástupca, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
21. Miroslava Švehlová, PaedDr., 53 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
22. Mária Tarabová, 36 r., personalistka, ekonómka, Smer  sociálna demokracia, Slovenská národná strana
23. Katarína Turzová, 50 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
24. Miroslav Vančík, 54 r., nastavovač CNC strojov, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
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TRIEDENÍM ODPADOV POMÁHAME CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Od roku 2007 sme začali v našej obci venovať zvýšenú pozornosť nakladaniu s odpadmi. Od
roku 2008 sme spustili systém triedenia odpadov, ktorý zvýhodňoval všetky aktívne
domácnosti zapojené do tohto vytvoreného systému. Postupne sme získali rôzne ocenenia za
náš systém odpadového hospodárstva a najmä za dosiahnuté výsledky. Nastal čas na ďalšie
zlepšovanie a z toho dôvodu sme pripravili návrh dodatku k všeobecne záväznému
nariadeniu. Práve v týchto dňoch si ho môžete pozrieť na úradnej tabuli, alebo na
www.koseca.sk. Ďakujeme, že triedite a kompostujete.
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Informácie o aktuálnom hodnotení obce (Zdroj: INEKO)
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
každoročne zverejňuje hodnotenie finančného
zdravia obcí a miest na Slovensku. Veľmi nás teší,
že si držíme výborné finančné zdravie a aj počas
rozpočtového provizória, ktoré trvalo celý rok
2017 sme dokázali vygenerovať prebytok v sume
takmer 200.000, EUR. Postupne sa tieto zdroje
môžu uvoľňovať na potrebné investičné aktivity.
Stále

máme

nižšiu

percentuálnu

hodnotu

celkového dlhu ako je celoslovenský priemer a to
nám umožňuje v prípade potreby čerpať aj
cudzie zdroje financovania (napr. ako tomu bolo
v prípade posledných veľkých investícií, kde sme
okrem vlastných zdrojov využili aj úver). Ďalším
výhodným

zdrojom

financovania

sú

získané

dotácie, z ktorých môžeme realizovať aj finančne
náročnejšie aktivity. Teraz aktuálne sú to projekty
v oblasti školstva a životného prostredia.

Informácia o úspešných žiadostiach obce na získanie dotácií
Obec Košeca má schválený projekt „Odborné učebne a
školská knižnica ZŠ Košeca“, na ktorý získala podporu zo zdrojov
Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROPPO2SC222201613
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základných škôl
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
nadobudla účinnosť dňa 21.7.2018 a schválená výška príspevku
je 180 419,72 EUR.
Začatie realizácie projektu: 11.2018 – ukončenie realizácie
projektu: 2.2019.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie
a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej
školy Základná škola s MŠ, Školská ulica 243/1, Košeca, v súlade s
požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami
trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k
zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno
komunikačných
zručností,
prírodovednej,
čitateľskej
a
technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných
a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie
žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií
žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom
investícií do odborných učební a knižnice ZŠ.
Projekt zahŕňa tieto aktivity:
– Aktivita 1: Biologickochemická učebňa
– Aktivita 2: IKT učebňa (variant notebook)
– Aktivita 3: Polytechnická učebňa
– Aktivita 4: Knižnica
– Aktivita 5: Stavebnotechnické úpravy – IKT učebňa
– Aktivita 6: Stavebnotechnické úpravy – Knižnica

S veľkou radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že naša žiadosť
o získanie nenávratného finančného príspevku s názvom
„Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov
v Košeci“ bola ÚSPEŠNÁ.
Výška získanej dotácie je maximálne 111.337,15 EUR, pričom
celkové náklady na realizáciu projektu budú spolu 117.197,00
EUR.
Starosta obce týmto ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave
žiadosti podieľali. Najmä však patrí vďaka Marekovi Kurincovi –
špecialistovi pre odpadové hospodárstvo obce Košeca, ktorý
žiadosť autorsky a odborne vyhotovil.
Na výsledok sme čakali veľmi netrpezlivo a relatívne dlho, no
čakanie sa nakoniec vyplatilo. O realizácii tohto projektu
(jednotlivých
krokoch)
budeme
obyvateľov
priebežne
informovať.
Samozrejme, nie každá naša žiadosť o dotáciu/grant je úspešná.
Súčasťou života sú aj neúspechy a niektoré žiadosti našej obce neboli
podporené. Sme smutní z toho, že ani havarijná situácia našej
telocvične nedokázala presvedčiť hodnotiacu komisiu na ministerstve
(a vlastne všetkých poskytovateľov dotácií od roku 2008, ktorých sme
žiadali o finančné prostriedky) o naliehavosti opravy strechy tejto
budovy. Sme si vedomí, že takmer 3000 obcí na Slovensku tiež
potrebuje riešiť podobné problémy. Prioritou by však mala byť
bezpečnosť takýchto budov a boli sme nemilo prekvapení, že napr.
riešenie problémov statických konštrukcií ani len nebolo v tejto výzve
zaradené medzi oprávnené aktivity. Tiež je nám smutno z toho, že
takmer každá obec (aj menšie ako Košeca) na okolí už dostala
dotáciu na multifunkčné ihrisko. Od roku 2007 žiadame priebežne na
tento účel a doposiaľ sme sa neobjavili na zozname úspešných
žiadateľov. Tu už je otázne, či sú správne nastavené podmienky výberu
a či štát podporuje obce/mestá podľa správneho kľúča.
O získanie dotácií sa budeme pokúšať v budúcnosti rozhodne aj
naďalej.
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ZREALIZOVANÉ OPRAVY CIEST (uznanie našich reklamácií zhotoviteľom kanalizácie)

ZLIECHOVSKÁ

DOLNÝ MAJER

TOVÁRENSKÁ

ŽELEZNIČNÁ

V SLATINÁCH

NA VYHNI
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INZERCIA

OTVORENIE KANCELÁRIE
ADVOKÁTSKA a MEDIAČNÁ KANCELÁRIA
Ružová 112/18, 019 01 Ilava
poradenstvo a zastupovanie
JUDr. Stanislava ĎURIŠOVÁ
Mobil: 0905 744 230
E‐mail: stanislava.durisova10@gmail.com
Získali sme dotáciu na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice

S veľkou radosťou oznamujeme,
že naša žiadosť „Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice v obci
Košeca“ bola úspešná.
V rámci aktivít projektu sa
zníži energetická náročnosť
starej časti budovy zbrojnice jej
zateplením, zrealizuje sa nová
elektroinštalácia a
zdravotechnika (sociálne
zariadenia, sanita).
Získaná dotácia predstavuje
sumu 3 0 . 0 0 0 ,  E U R .
Informácia o predlžovaní zmlúv o prenájme hrobových miest
Dovoľujeme si Vás informovať, že v roku 2018 končí platnosť veľkej časti nájomných zmlúv na hrobové miesta.
Predĺženie nájomného vzťahu je možné uskutočniť podpisom Dodatku k zmluve o prenájme priamo na
Obecnom úrade v Košeci. V prípade otázok môžete kontaktovať pracovníčku úradu pani Makasovú na
telefónnom čísle 042/4468023. Ďakujeme za pochopenie.

HODY 2018 OBRAZOM (nedeľa)
Program augustových Dní obce v nedeľu sme pripravili aj v spolupráci s Kresťanským spevokolom
z Košece a ďalšími hudobnými/speváckymi zoskupeniami priamo z Košece. Ďakujeme všetkým
účastníkom a návštevníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry.
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HODY 2018 OBRAZOM (sobota)

Hody v Košeci boli tento rok zároveň Dňami obce Košeca. Pristúpili sme k tomuto formátu z viacerých dôvodov a veríme, že
sa augustový víkend páčil všetkým návštevníkom športového areálu aj rímskokatolíckeho kostola. Program "na kľúč" v
sobotu v priestoroch športového areálu zabezpečila MUFUZA (Mužstvo futbalových zázrakov). Súčasťou programu bolo aj
odovzdávanie Cien starostu obce Košeca. V tomto roku boli odmenení títo občania: Pavel Bugala ml., Jozef Šulek, Ing. Eva
Jurenová, Magdaléna Belková, Ing. Ladislav Koňuch, Ladislav Baška, Danica Hrbáčková, Danka Sedláčková, Ladislav
Hudák, Miroslav Suchár st., Anton Beňo, Jozef Sedláček, Ladislav Ďurana, Róbert Jendrol, Viliam Zermegh st., František
Kolembus. Postupne sa plánujeme poďakovať ďalším a dúfame, že aktívnych ľudí v obci bude pribúdať.
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Z galérie rodákov
ThDr. NOZDROVICKÝ, Štefan Augustín (narodený v
Košeci  Nozdroviciach  † 12. 5. 1748)
V tomto roku si pripomíname 270te výročie od úmrtia
nášho
rodáka
ThDr.
Štefana
Augustína
Nozdrovického, ktorý zomrel 12. mája 1748 a je
pochovaný v Nitre. Dátum jeho narodenia nie je
známy.
Príslušník šľachtického rodu s predikátom z Nozdrovíc
(šľachtické rodové meno). Otec Imrich Nozdrovický,
matka Alžbeta rod. Maršovská. Mal dvoch bratov.
Po gymnaziálnych a filozofických štúdiách absolvoval
teológiu ako chovanec Pázmanea na univerzite vo
Viedni. Ako vynikajúceho študenta teológie ho už v
štvrtom ročníku v roku 1706 /počas štúdií/ vysvätili za
kňaza. Pokračoval v štúdiu a získal doktorát teológie.
V pastorácii pôsobil v Horných Kočkovciach /1710
1711/, súčasne bol správcom farnosti v Púchove. V
rokoch 17111719 pôsobil v Dubnici nad Váhom, v r.
1719 ako čestný, potom sídelný nitriansky kanonik. V r.
17201726 rektor kňažného seminára v Nitre, prepošt /
hlava kolégia kanonikov al. kláštora/ Prepoštstva
blahoslavenej Panny Márie, potom za titulárneho
biskupa katarského.
Jeden z popredných cirkevných činiteľov 1. polovice
18. storočia, vynikajúci kazateľ, znalec cirkevného
práva.
Popri
pastoračných
a
duchovných
povinnostiach sa venoval najmä materiálnej podpore
študentov sociálne slabších a chorých, dôraz kládol

na rozvoj farností v diecéze.
V rokoch 17381739, keď Nitru postihla cholera, svojou
dobročinnosťou zmierňoval biedu a podporoval
úradné opatrenia proti rozšíreniu tejto pohromy. Pre
vynikajúce kvality a dôkladnú znalosť práva ho
vymenovali za člena a radcu kráľovského súdneho
tribunálu /sedemčlenná tabuľa/. Bol známy ako
vynikajúci kazateľ. Okrem dobročinnosti sa do dejín
zapísal ako zakladateľ rôznych nadácií: v roku 1743 s
P. Tarnócim zložil 2550 zlatých na omšovú základinu v
katedrálnom chráme v Nitre, v r. 1744 zložil 2000
zlatých v Nitrianskej kapitule ako štipendium pre
študentov pochádzajúcich z príbuzenstva. Dňa 9. 1.
1744 založil 1600 forintový kapitál pre dievčatá z
príbuzenstva, ktoré sa mali vydávať. V bolešovskom
farskom kostole dal na vlastné náklady zhotoviť
bohato zdobený oltár, pre dobro tamojšieho farára
založil 500 forintovú omšovú nadáciu. V závete
zanechal 500 forintov na každoročné anniversarium,
800 forintov na sv. omše slúžené belušským,
dubnickým, kočkovským, púchovským a štiavnickým
farárom, 200 forintov pre Rehoľu piaristov, 200 forintov
na spevácky zbor mládeže a gymnázia.
Buďme vďační a hrdí na významnú osobnosť, nášho
rodáka, ktorý celý svoj život zasvätil duchovnému
povolaniu a má veľmi značné zásluhy aj na verejnom
pôsobení v danom období.
Ladislav Sivák
Literatúra: Biografický lexikón Slovenska

Úspech Vanesky Sabadkovej v JUDE
Dňa 3. 6. 2018 sa vo Zvolene konali majstrovstvá SR
žiakov v Jude. V silnej konkurencii takmer 300
pretekárov si zmerali sily mladí judisti a judistky zo
všetkých
kútov
Slovenska.
Vo
výborne
zorganizovanom turnaji sa predstavili aj štyria
zástupcovia nášho klubu.
Najlepší výkon sa podarilo predviesť práve Vaneske
Sabadkovej, ktorá si postupne poradila so všetkými
svojimi súperkami a po troch víťazných zápasoch si
zaslúžene vybojovala zlatú medailu a titul Majsterky
Slovenskej republiky v jude mladších žiačok vo
váhe do 63 kg pre rok 2018. GRATULUJEM ku
krásnemu úspechu Vaneske Sabadkovej, ktorej sa
po tak krátkej dobe na judistickom tatami
/netrénuje ešte ani rok/ podaril takýto výborný
výsledok. Verím, že tým naznačila svoje možnosti a
do budúcna bude pre ňu tento úspech obrovskou
motiváciou. Takisto verím, že vo svojej tvrdej práci
budú pokračovať aj chlapci a aj ich úspechy na
seba nenechajú dlho čakať.
Všetkým pretekárom za predvedené výkony a
obrovskú snahu ďakujem.
Ivan Rýdzi – Judo club Dubnica nad Váhom
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Ocenenie Ľubomíra Marcinu

V piatok 5. októbra 2018 spoznali prítomní hostia
osudy 21 veteránov protikomunistického odboja z
Trenčianskeho kraja. Tí si za svoju odvahu a obetavosť
prevzali dekréty a Pamätné medaily Ústavu pamäti
národa (ÚPN).
V kongresovej sále župného úradu v Trenčíne sa v
prvý októbrový piatok odovzdávali dekréty a
Pamätné medaily Ústavu pamäti národa účastníkom
boja za budovanie slobodnej a demokratickej
spoločnosti. Veteráni protikomunistického odboja sa
slovami podpredsedu Správnej rady Ústavu pamäti
národa Jána Pálffyho práve svojimi zásadovými
postojmi výraznou mierou zaslúžili o jej vznik. „S
odstupom času, keď na Slovensku vládol totalitný
komunistický režim, prichádzajú nové generácie, ktoré
s ním nemali skúsenosť a ľudia, ktorí tú skúsenosť mali,
postupne umierajú. Našou úlohou ako Ústavu pamäti
národa je preto pripravovať takéto podujatia, ktoré
nedovolia zabudnúť na túto dobu. V rámci
spoločnosti síce nie je možné odčiniť všetky krivdy,
ktoré sa ľuďom v minulom režime stali, ale aspoň
morálne ocenenie a vyzdvihnutie statočnosti
veteránov
protikomunistického
odboja
môže
napomôcť mladým generáciám, aby túto dobu mohli
svojím spôsobom spoznať,“ objasnil Ján Pálffy s tým, že
bývalý režim nedával ľuďom možnosť voľby, všetko
bolo dopredu dané a riadené z jedného centra.
Cieľom ÚPN je prostredníctvom podujatí tohto
zamerania bezprostredné sprostredkovanie krívd,
ktoré sa účastníkom odboja diali, ale i hrdinstva ľudí,
ktorí sa systému neváhali postaviť.
Ocenenia
odovzdáva
Ústav
pamäti
národa
každoročne od roku 2009. Robí tak na základe zákona
o protikomunistickom odboji, ktorý Národná rada
Slovenskej republiky prijala v roku 2006. „Tento zákon
je predovšetkým o tých ľuďoch, ktorí v zápase za
slobodu položili svoje životy, o tých, ktorí boli väznení a
prenasledovaní, ale aj o tých, ktorí vo svojom odpore
proti nemorálnemu a protiprávnemu režimu neváhali
prijať riziko perzekúcií,“ prihovoril sa prítomným

podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Ján Pálffy. Národný parlament dal príslušným
zákonom ÚPN úlohu oceniť ľudí, ktorí spĺňajú príslušné
kritériá – buď boli prenasledovaní alebo trpeli za
bývalého režimu. Do dnešného dňa bolo postavenie
účastníka protikomunistického odboja priznané 804
osobám a postavenie veterána 745 osobám. Od roku
2011 uznáva ÚPN štatút účastníka a veterána
protikomunistického odboja aj in memoriam.
Dekrétom veterána protikomunistického odboja bol v
priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja ocenený Pavol Bellan, Vladimír Jonáš, Marta
Lihotská, Štefan Ružovič, Milan Tunega, Mikuláš Jozef
Lexmann (in memoriam), Michal Ušiak (in memoriam)
a Jozef Žákovič (in memoriam).
Pamätná medaila Ústavu pamäti národa putovala
do rúk Jána Fejfára, Antona Gajdošíka, Martina
Hagaru, Jozefa Kosmála, Ľubomíra Marcinu, Alfonza
Petreja, Pavla Petrovského, Štefana Plesníka, Igora
Reiffa, Jozefa Sliepku, Pavla Šandorfiho, Jána Šebáka
a Miroslava Tuchyňu.
Odovzdávania ocenení, ktoré spoluorganizoval ÚPN
spolu s TSK, sa zúčastnil aj poslanec Zastupiteľstva TSK
Miloš Mičega, predseda Konfederácie politických
väzňov Slovenska Peter Sandtner i spisovateľ Rudolf
Dobiáš. Dôstojnosť slávnostnej chvíle umocnilo
kultúrne vystúpenie tria Komorného orchestra mesta
Trenčín.
Slávnostné
akty
oceňovania
veteránov
protikomunistického odboja sa priebežne uskutočňujú
vo všetkých vyšších územných celkoch na Slovensku.
V tomto roku sa odovzdávanie zatiaľ uskutočnilo len
na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Článok (krátený) a fotografie sú prebraté z tlačových
správ Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Oslavy 130. výročia založenia požiarneho zboru

130 rokov fungovania požiarneho zboru v obci si uctili hasiči z Košece celodennými oslavami.
Program osláv začal omšou a pokračoval pred požiarnou zbrojnicou, kde sa vysväcovala nová prístavba
garáže a vozidlá ŠKODA 706 RTHP, TATRA 815 CAS 32 a protipovodňový vozík. Obradu pred požiarnou
zbrojnicou sa zúčastnili aj zástupcovia ÚzO DPO Ilava a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja TSK
Jaroslav Baška, ktorý hasičom odovzdal dotáciu na nákup slávnostných rovnošiat vo výške 800 €. Po
spoločnom fotení sa všetci prítomní zúčastnili slávnostného obeda.
Následne sa program presunul na športové ihrisko, kde sa oceňovali hasiči za dlhoročné zásluhy, za
vernosť a príkladnú prácu. Medailu dostala aj celá DHZ za mimoriadnu prácu.
Program pokračoval ukážkami od Polície SR, Hasičov HAZZ z Dubnice nad Váhom, ktorí predviedli ukážku
vyprošťovania z automobilu, neskôr nasledoval šťastný zoskok parašutistov. Pre deti už ako tradične bol
pripravený skákací hrad a penová párty. Vo večerných hodinách sa začala tanečná zábava so skupinou
Artex.
Hasiči z Košece ďakujú všetkým, ktorí sa mohli zúčastniť na ich oslavách a aj tým, ktorí ich stále podporujú,
veď už sú tu od roku 1888.

košeckonozdrovické noviny
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Matrika hlási

V I. POLROKU 2018 SA NARODILI:

V I. POLROKU 2018 OSLÁVILI:

Vladimír Rýdzi, Ondrej Mišovec, Matej Bagín, Lukáš Bagín,

25 rokov spoločného života – striebornú svadbu manželia:

Lia Dohnanská, Zoja Remšíková, Alexander Stach,

Jaroslav Bugala a Beáta rod. Bajzíková, Ivan Sabadka a

Tatiana Vlasatá, Ján Daranský, Ján Jankovič, Natália

Elena rod. Šlesarová, Jozef Škorník a Jana rod.

Furičková, Stela Mikulová, Lukáš Vály, Šimon Gajdošík,

Škrovánková.

Emma Toráková, Ema Kaššová, Tobias Baláž, Michal

50 rokov spoločného života – zlatú svadbu manželia:

Remšík, Sára Šišajová.

Karol Chylík a Margita rod. Kukučková.
55 rokov spoločného života – smaragdovú svadbu
manželia: Jozef Repôň a Jana rod. Ševčíková.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ:

65 rokov spoločného života – kamennú svadbu manželia:

70 rokov: Pavol Ferenec, Pavol Chalupka, Augustína

Jaroslav Mišún a Helena rod. Čepelová.

Košíková, Helena Králiková, Anton Mihálik, Helena
Vančíková, Anna Bugalová, Milan Kušnír, Jozef Kováč,

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI:

Oľga Pavlíková, Mária Trpková a Anton Zubo.

V I. polroku 2018: Katarína Čaplová rod. Škrovánková,

75 rokov: Štefan Bachár, Pavol Čepela, Miroslav

Štefánia Kurdajová, Viktória Čepáková rod. Ďurišová,

Zahradník, Mária Pajgerová, Mgr. Irena Gábelová, Oľga

Jaroslav Lacko, Viliam Čepela, Pavlína Poláčková rod.

Fraštíková, Anna Rafajová, Pavol Kutej.

Mikušková, Anna Kučeráková, rod. Predná, Eva

80 rokov: Sidónia Bartošová, Verona Sihlovcová, Anna

Čepáková, rod. Lalíková, Jozef Hoštacký, Zuzana

Šumanová, Zuzana Slugeňová, Vladimír Gajdoš, Mária

Maliariková rod. Černáková, Ivan Brečka, Rozália

Mazáňová, Ing. Ladislav Rafaj, Jozefína Koňuchová,

Krchňavá rod. Komorníková, Agnesa Jankeová, rod.

Margita Eckertová, Helena Meňhartová.

Fúsková, Magdaléna Kuzmová, rod. Bartošová, Anna

85 rokov: Verona Belková, Ing. Mikuláš Rafaj.

Kútna, rod. Živčicová, Vendelín Vaniak, Mária Hrubová,

90 rokov: Rudolf Ferenec, Mária Kantoríková, Alžbeta

rod. Pružincová, Jozef Jánošík, Pavlina Ďurišová, rod.

Surová, Berta Kurdajová.

Gajdošová, Anna Pápyová rod. Bieliková, Anna
Blažejová rod. Zavadilová, František Hudák.

SPOMIENKA

Osud je občas veľmi kr t ,
nevráti, čo vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ...
Dňa 1. 8. 2018 sme si pripomenuli
smut é št r é vý očie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko

V I L I A M C H RO M I A K
S láskou spomínajú manželka Mária,
dcéra s rodinou a sy s rodinou.

košeckonozdrovické noviny
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KRÍŽOVKA (Autor: Ján Čižmár)
Celý text v krížovke

OKOLO KOŠECE 2018
Aj v tomto roku organizoval dňa 13. mája 2018
klub KSTKošeca turistický pochod Okolo Košece.
Bol to v poradí už 8. ročník.
Turisti sa stretali na športovom areáli, kde bol štart
aj cieľ 5, 10 a 20 km trás. Po zaregistrovaní dostal
každý turista účastnícky list, s ktorým sa vydal na
jednotlivé trasy našich hôr. Na kontrolných
stanovištiach sa nachádzali členovia výboru KST
Košeca, ktorí dávali pečiatky do účastníckeho
listu. Počas celého dňa vládla dobrá nálada.
Okrem turistov prišli aj bežci, ktorí si prišli zabehnúť
našu trať. Ako je už tradíciou, tak aj tento rok sa
varil tradičný guláš, o ktorý sa postaral šéfkuchár
Jaroslav Rafaj. Na športovom areáli bol k
dispozícií aj bufet. Ponúkal občerstvenie na
doplnenie energie.
Tento rok nám počasie prialo, takže sa
turistického pochodu zúčastnilo 266 turistov, teda
o 100 turistov viac ako v minulom roku. Okrem
košeckých turistov, sme tu mali turistov z okolitých
dedín a miest a zavítali k nám aj turisti z Moravy.
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