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ZO DŇA 25. AUGUSTA 2011
Uznesenie č. 112/2011
OZ nevolí Ing. Miroslava Janca do funkcie
hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2017 s pracovným
úväzkom v zmysle vyhláseného výberového
konania zo dňa 26. 5. 2011 na základe uznesenia č. 82/2011.
Uznesenie č. 113/2011
OZ nevolí Ing. Tibora Gašaja do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2017 s pracovným
úväzkom v zmysle vyhláseného výberového
konania zo dňa 26. 5. 2011 na základe uznesenia č. 82/2011.
Uznesenie č. 114/2011
OZ volí Ing. Katarínu Minárikovú do funkcie
hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2017 s pracovným
úväzkom v zmysle vyhláseného výberového
konania zo dňa 26. 5. 2011 na základe uznesenia č. 82/2011.
Uznesenie č. 115/2011
OZ nevolí Bc. Silviu Sihlovcovú do funkcie
hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2017 s pracovným
úväzkom v zmysle vyhláseného výberového
konania zo dňa 26. 5. 2011 na základe uznesenia č. 82/2011.
Uznesenie č. 117/2011
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok
2011 podľa predloženého návrhu na úpravu
k 25. 8. 2011.
Uznesenie č. 122/2011
OZ schvaľuje v zmysle rozpočtu obce na rok
2011, položka 04.5.1 633006 investíciu na
úpravu cesty k rodinnému domu č. 209/10 a
k rodinnému domu č.208/12, úpravu miestnej
komunikácie pri bytových domoch číslo 316,
317 a 318, úpravu miestnej komunikácie pri
dome č. 339/51 smerom na ulicu Školskú, pri
výpuste kanála pred domom č. 296/42 a pri
prechode z ulice Prúdy na ulicu Sadovú.
Uznesenie č. 123/2011
OZ neschvaľuje výmenu pozemku parc. číslo KN 276/1 za pozemok na parcele č. KN
572/30.
Uznesenie č. 124/2011
OZ
A. schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom:
• Parcelné číslo 1203, časť pozemku ktorú tvorí betónová plocha za kultúrnym
domom
• Parcely vytvorené geometrickým plánom č. 36304425-01/2009 pre k. ú. Košeca
- KNC č. 883/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2
- KNC č. 884/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2
B. Odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja
uvedených pozemkov priamym predajom.

Uznesenie č. 126/2011
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške
50,- € pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých na akciu XVI. ročník športových hier.
Uznesenie č. 127/2011
OZ schvaľuje zakúpenie a montáž rozhlasovej ústredne pre obec Košeca do výšky
1.500,- €
Uznesenie č. 128/2011
OZ schvaľuje zakúpenie programového rozpočtu obce s príslušenstvom.
Uznesenie č. 129/2011
OZ schvaľuje VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Košeca.
Uznesenie č. 130/2011
OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Košeci zo dňa 25. 8.
2011.
Uznesenie č. 131/2011
OZ schvaľuje členov komisie výstavby a
územného plánovania: Odborníkov z radov
obyvateľov obce a iných osôb:
Janka Rafajová, Ing. Jaroslav Pápy,
Ing. Pavol Remšík, Ing. Peter Rafaj.
Uznesenie č. 133/2011
OZ schvaľuje
Ruší sa: - Uznesenie OZ č. 116/2007
- Uznesenie OZ č. 137/2007
- Uznesenie OZ č. 182/2008
- Uznesenie OZ č. 45/2009
- Uznesenie OZ č. 52/2009
- Uznesenie OZ č. 68/2009
- Uznesenie OZ č. 27/2009
Uznesenie č. 134/2011
OZ schvaľuje
Ruší sa: - Uznesenie OZ č. 43/2009
Uznesenie č. 135/2011
OZ schvaľuje
Ruší sa: - Uznesenie OZ č. 44/2009
ZO DŇA 22. SEPTEMBRA 2011
Uznesenie č. 146
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok verejného detského ihriska.
Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podpis zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena
na neknihovaných parcelách KNE č. 347
a 343, táto je prílohou zápisnice.
b) odporúča starostovi obce zmluvu o budúcej zmluve podpísať.
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Košeci
v súlade s §11 ods.4 písm. a) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e v zmysle
§18 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
podnikanie alebo výkon inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra a týmto vyjadruje

súhlas s podnikaním alebo vykonávaním inej
zárobkovej činnosti Ing. Kataríne Minárikovej, narodenej 1. 6. 1982, zvolenej do funkcie hlavného kontrolóra počas výkonu tejto
funkcie.
Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Košeci v súlade s
§11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) S c h v a ľ u j e
doplnenie plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2011 schváleného dňa 20.01.2011 uznesením č.
36/2011 o rokovanie OZ v mesiaci október 2011 (20. 10. 2011).
b) S c h v a ľ u j e
hlavné body rokovania OZ dňa 20. 10.
2011.
1. Prerokovanie Zásad hospodárenia
obce Košeca
Predkladá: starosta obce, hlavný kontrolór
2. Prehodnotenie platných nájomných
zmlúv uzatvorených obcou Košeca
ako „Prenajímateľom“
Predkladá: predseda KFIR
3. Prerokovanie rokovacieho poriadku
OZ obce Košeca
Predkladá: starosta obce
4. Správa HK za III. Q 2011
Predkladá: HK
5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK za druhý polrok 2011
Predkladá: HK
Uznesenie č. 150
OZ
a) schvaľuje zmenu „Príkazu starostu obce
na vykonanie mimoriadnej inventarizácie
majetku a záväzkov obce k 31. 7. 2011“,
schváleného uznesením č. 101/2011 zo
dňa 23. 6. 2011 nasledovne:
- Termín vykonania: do 31. 12. 2011
- Doplniť bod 3.1: správa HK podľa bodu
c) tohto uznesenia do 30.11.2011
- Prerokovania výsledkov ČIK: 15. 1. 2012
- 31. 1. 2012
- Správa ÚIK o mimoriadnej inventarizácii
a vysporiadaní inventarizačných rozdielov: 29. 2. 2012
- Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných
rozdielov na základe schváleného návrhu ku dňu 29. 2. 2012 vykoná účtovníčka obce do 30. 6. 2012
- Odovzdanie dokumentácie: 9. 3. 2012
b) odporúča starostovi obce aktualizovať „Príkaz starostu obce na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 7. 2011“ v zmysle bodu a) tohto
uznesenia.
c) ukladá hlavnému kontrolórovi Obce Košeca preveriť poslednú platnú inventarizáciu
vykonanú v obci Košeca a porovnať ju s inventarizačnými zoznamami predloženými
OZ na vykonanie mimoriadnej inventarizácie vrátane úbytkov a prírastkov.
d) odporúča ekonómke obecného úradu, hlavnému kontrolórovi obce, starostovi obce,
poslancom OZ zúčastniť sa školenia organizovaného Asociáciou vzdelávania samospráv - Regionálnym vzdelávacím centrom
Trenčín dňa 25. 10. 2011 na tému: Inven-

tarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov k 31. 12. 2011.

výstavby a územného plánovania na posledné tohtoročné obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 151
OZ neschvaľuje zakúpenie spomaľovacieho
prahu na ulicu Dolný Majer, resp. poskytnutie
finančného príspevku na jeho zakúpenie.

Uznesenie č. 153
OZ neodvoláva Ing. Kantoríkovú z postu
predsedu komisie výstavby a územného plánovania.

Uznesenie č. 152
OZ neschvaľuje prehodnotenie odvolania
Ing. Kantoríkovej z pozície predsedu komisie

Uznesenie č. 154
OZ schvaľuje
a) prenájom reklamnej plochy v obecných

Mesiac október už tradične patrí medzi mesiace so zvýšenou
pracovnou aktivitou v našej obci.
Týka sa to tak spoločenských, záujmových organizácií ako aj
firiem a organizácií pôsobiacich v našej obci. Činnosť v tomto mesiaci bude zameraná na úpravu a skrášlenie životného prostredia,
hlavne zveľadenia a čistoty verejných priestranstiev. Obecný úrad
vyhlasuje aj tento rok mesiac október za mesiac zvýšenej pracovnej aktivity.
1. Ustanovuje sa technická a organizačná komisia v Košeci:
• Brtáň Radomír - starosta,
• Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu,
• Palček Jaroslav - správa ŠA,
• Hudák Ladislav - správca cintorína,
ktorá bude úzko spolupracovať s:
• Ing. Evou Jurenovou - riaditeľkou ZŠ s MŠ,
• Janou Slávikovou - zást. riad. pre MŠ,
• Miestnymi podnikateľmi
• Ľudmilou Vetríkovou - predsedníčka Únie žien Slovenska.
2. V priebehu tohto mesiaca je potrebné zrealizovať nasledovné:
a. vyhrabať miestny park, upratať plochu pred pamätníkom
SNP, areál ZŠ s MŠ
Z: Ing. Jurenová Eva - riaditeľka ZŠ s MŠ
T: mesiac október 2011
b. vyčistenie a úprava priestorov v správe a vo vlastníctve obce
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2011

Nakoľko v prvej voľbe hlavného kontrolóra vyhovel stanoveným požiadavkám iba
jeden kandidát, ktorý však pre svoje zvolenie do funkcie hlavného kontrolóra nezískal dostatok hlasov, schválili poslanci vyhlásenie novej voľby. Do druhého kola sa
prihlásili štyria kandidáti, spomedzi ktorých
poslanci do funkcie zvolili Ing. Katarínu
Minárikovú z Ilavy. Poprosili sme ju, aby o
sebe napísala zopár slov a predstavila sa
tak našim občanom:
Dobrý deň,
cieľom týchto riadkov je prezradiť občanom
obce Košeca niečo o mojej osobe ako o
hlavnom kontrolórovi obce Košeca zvolenom na obdobie šiestich rokov od 1. 9.
2011. Moje meno je Katarína Mináriková,
rodená Margušová. Narodila som sa v Ilave v r. 1982 rodičom - matke Viere a otcovi
Vladimírovi, ktorý bohužiaľ už nie je medzi
nami od r. 2010. Mám jedného súrodenca
- brata Ľubomíra, ktorý je o dva roky starší.
Navštevovala som ZŠ v Ilave a po ukončení ôsmeho ročníka v r. 1996 som študovala
na SPŠ chemickej v Púchove odbor technicko - informatívne služby. V r. 2000 som
ukončila štúdium strednej školy maturitou
a od 1. 7. 2000 som začala byť zárobkovo

novinách
b) poplatok za prenájom vo výške 5,- € za
každú ¼ strany, maximálny celkový rozsah
reklamy v jednom vydaní je jedna A4.
Uznesenie č. 155
OZ schvaľuje prehodnotenie odvolania Ing.
Kantoríkovej z pozície predsedu komisie výstavby a územného plánovania na zasadnutí
obecného zastupiteľstva v januári 2012.

c. pokračovať v opravách miestnych komunikácií
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac september - november 2011
d. vyčistenie a úprava miestneho cintorína
Z: Ladislav Hudák
T: mesiac október 2011
e. likvidácia nepovolených skládok
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2011
f.

úprava športového areálu, príprava na zimu
Z: Palček Jaroslav
T: mesiac október 2011

g. vyčistenie a úprava predzahrádok, dvorov rodinných domov
Z: občania obce
T: mesiac október 2011
h. úprava areálu osvetovej besedy v časti obce Nozdrovice
Z: Mgr. Palčeková Júlia
T: mesiac október 2011
i.

spracovať a odvysielať reláciu v miestnom rozhlase
Z: Bc. Emília Laskovičová
T: 9. - 10. mesiac 2011

Dňa 3. 9. 2011

činná. V tom istom roku som úspešne vykonala skúšky na Trenčiansku univerzitu
Alexandra Dubčeka, fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, odbor verejná správa,
ktorú som navštevovala popri zamestnaní.
Po trojročnom štúdiu na univerzite som získala titul bakalár a po splnení podmienok
stanovených univerzitou som pokračovala
inžinierskym štúdiom ďalšie dva roky. V
roku 2005 som vykonala štátnu skúšku a
získala titul Ing. v odbore verejná správa.
Sústavne od roku 2000 som sa pracovne
venovala ekonómii, účtovníctvu (jednoduchému, podvojnému ako aj mzdovému) a
personalistike v súkromnom sektore, pracovala som na ekonomických a mzdových
oddeleniach a táto práca je hlavne mojou
záľubou. O to viac ma baví a napĺňa. Od
začiatku roka 2009 podnikám v odbore
ekonómie a účtovníctva až doteraz. Aby
som Vám čo to napísala aj o svojom súkromí, v r. 2003 som sa vydala za môjho manžela Patrika Minárika a v r. 2007 sa nám
narodila dcérka Natália, ktorá je pre nás
oboch zmyslom života. V súčasnosti má
4 roky a robí nám všetkým veľkú radosť.
Bývame v meste Ilava. Z mojich záľub rada
čítam, plávam, lyžujem, ale všetko prispôsobujem svojej rodine a práci. Nástup na

Vypracovala: Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu

funkciu hlavného kontrolóra v obci Košeca
je pre mňa veľkým potešením a zároveň
veľkou výzvou. Naozaj som skutočne rada,
že môžem využiť svoje vzdelanie. Jednu
voľbu do funkcie hlavného kontrolóra som
už absolvovala v meste Ilava, kde som sa
dostala do druhého kola volieb, v ktorom
vyhral kontrolór vykonávajúci funkciu aj
pred voľbou. O to viac ma potešilo zvolenie
do funkcie v obci Košeca. Nebudem dúfam
veľmi sentimentálna ak poviem, že prvá
myšlienka pri zvolení do funkcie hlavného
kontrolóra v obci Košeca patrila môjmu otcovi, ktorý ma vždy podporoval v štúdiu a
viem, že by mal obrovskú radosť z môjho
zvolenia, nakoľko vždy chcel a prial si, aby
som sa venovala tomu, čo robím nielen v
súkromnom sektore, ale aj na úrovniach
verejnej správy, ako som študovala. Každý poznáme samého seba, vieme odhadnúť svoje možnosti a vieme, do akej miery
dokážeme využívať svoj potenciál. Preto
sama za seba viem, že k výkonu funkcie
hlavného kontrolóra budem pristupovať
svedomito, čestne a budem túto prácu vykonávať čo najlepšie a najefektívnejšie.
Ing. Katarína Mináriková

NADJAZD veľkými písmenami, pretože sa nám všetkým zdá, že je naozaj VEĽKÝ. No
matematika a rôzne predpisy nepustia a my si na túto stavbu časom určite zvykneme.
Nadjazd je hotový a od polovice augusta je prístupný nielen tým, čo ho potrebujú, ale aj
tým, ktorí sú na túto stavbu zvedaví. Mnohí z vás si ho zvolili ako netradičný cieľ svojej nedeľnej prechádzky. Okrem nadjazdu sú v prevádzke aj nové nástupištia s novými zastávkami.
Prvý vlak zastavil na novom nástupišti 3. 9. 2011. Bol to vlak 3316 z Ladiec s plánovaným
príchodom do zastávky Košeca o 11.42 hod. Skutočný čas však bol iný, nakoľko vlak meškal
viac ako 15 minút.
Modernizáciou železničnej trate u nás sa vyrovnalo zaoblenie trate, čím sa umožnila
prejazdová rýchlosť vlaku až 160 km za hodinu. Keďže je súčasne výrazne znížená hlučnosť
vlaku a prechod koľajami by bol veľmi nebezpečný, nie je povolené, aby bola trať kdekoľvek
križovaná. Akýkoľvek prejazd musí byť riešený nadjazdom alebo podjazdom. Z tohto dôvodu
sú po celej dĺžke trate v obci osadené protihlukové steny, ktoré okrem tlmenia zvukov majú
zabrániť aj prístupu na trať.
Obec ešte čaká niekoľko administratívnych úkonov a v neposlednom rade aj kontrola
povrchu Železničnej ulice. Ako sme už písali, jej stav pred začatím prác bol podrobne zmonitorovaný a všetky poškodenia spôsobené výstavbou budú staviteľom odstránené.
Na záver... Mnohí z vás sa pýtajú „Prečo nadjazd a nie radšej pojazd?“ Odpoveď je
jednoduchá: „Lebo spodná voda... a Nozdrovický potok“ (Pôvodne totiž pre našu obec bol
plánovaný podjazd, no z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody a nebezpečenstva zaplavenia
podjazdu „teraz suchým“ Nozdrovickým potokom, nebolo možné ho realizovať).
-AB-

VI. B
VII. ročník
VIII.A
VIII.B
IX. A
IX. B
Bez triedy

Dni voľna sa nám zatvorili a oddýchnuté a opálené deti a učitelia zavítali opäť do školy.
V školskom roku 2011/2012 bude Základnú školu s materskou školou
Košeca navštevovať spolu 322 detí, z toho základnú školu 244 detí a materskú 78 detí. Celkový počet pracovníkov je 44, z toho je 27 pedagogických, 12 nepedagogických pracovníkov a 3 externí učitelia náboženskej
výchovy, 1 asistent učiteľa a sezónny kurič.
Materská škola.
V budove MŠ sme upravili elektrické osvetlenie, omaľovali a vymenili
sme okná na jednej strane a plánujeme vo výmene pokračovať. Upravili
sme dvor MŠ novými zostavami na hranie cez projekt z nadácie Pontis
v sume 1000 € . Zabezpečili sme sprevádzkovanie telocvične, upravili a
vymaľovali sme jej priestory. Počas nového školského roka sa bude opäť
vyučovať anglický jazyk. Pre deti sú naplánované rôzne kultúrne a výchovné akcie.
Základná škola
Na základnej škole sme v novom prostredí privítali 27 nových žiakov
prvákov a tiež 10 žiakov zo spádových obcí. V Školskom vzdelávacom
programe sme na prvom stupni posilnili čitateľské zručnosti a cudzí jazyk,
na druhom stupni environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu, informatiku a cudzie jazyky.
Rozdelenie tried
I. A
Mgr. Surová Betka
I. B
Mgr. Palčeková Alexandra
II. ročník
Mgr. Pružincová Michaela
III. ročník
Mgr. Švehlová Miroslava
IV. ročník
Mgr. Pavúčková Zuzana
V. A
Mgr. Čepelová Jana
V. B
Mgr. Galanská Viera
VI. A
Mgr. Rafajová Andrea

14 žiakov
13 žiakov
17 žiakov
20 žiakov
18 žiakov
17 žiakov
17 žiakov
15 žiakov

Mgr. Pálešová Viera
Mgr. Jurenová Eva
Mgr. Pajgerová Jaroslava
PaedDr.Gajdošová Eva
Ing. Bortelová Jana
Mgr. Gregorová Jana

14 žiakov
23 žiakov
19 žiakov
23 žiakov
15 žiakov
18 žiakov

Mgr. Vojteková Eva
výchovný poradca
Mgr. Rafajová Ingrid koordinátor protidrogovej prevencie
Mgr. Mikulová Renáta
Mgr. Lacková Irena
asistent učiteľa

Vyučujúci náboženstva
Mgr. Findura, Mgr. Mišík
Mgr. Peťkovský

rímsko - katolícke
evanjelické

Ďalej ponúkame v tomto školskom roku žiakom niekoľko záujmových
útvarov. Sú to: počítačový, stolnotenisový, futbalový, rybársky, lit.- dramatický, matematický, krúžok slov. jazyka, športový, výtvarný, turistický, florbal, krúžok anglického jazyka.
Na našej škole vyučujeme anglický jazyk už od prvého ročníka a ako
2. cudzí jazyk ponúkame v 6. ročníku NJ, AJ a RJ.
Cez prázdniny sme uskutočnili potrebnú revíziu elektroinštalácie, nové
radiátory. Chceme školu zapojiť do projektu Premena školy na školu modernú. Rada rodičov zakúpila do tried skrinky pre žiakov, a tak sú triedy
vybavené moderným nábytkom.
Po materiálno-technickej stránke je škola pripravená na bezproblémový priebeh školského roka 2011/2012. Už máme doriešenú otázku telocvične základnej školy. Telocvičňa je opravená, sú v nej nové hygienické
zariadenia, ktorých výstavbu financovala škola, taktiež vymaľovanie celej
telocvične. Ostatné drobnosti sa doriešia v priebehu mesiaca - čiary, náter
strechy. Tu by som rada poďakovala všetkým sponzorom, ktorí prispeli k
tomu, aby žiaci nemuseli chodiť do KD.
Na základnej škole budú pracovať 2 oddelenia školského klubu s počtom detí 62. V ŠK budú pracovať vychovávateľky Bc. Melicherová a Bc.
Pružincová.
V školskej jedálni pod vedením vedúcej školskej jedálne pracujú 2 kuchárky a 1 pomocná kuchárka. Počet stravníkov sa ešte počas týždňa a
začiatku školského roka upresní.
Naším spoločným želaním je, aby rodičia mohli vždy a kdekoľvek zveriť svoje deti dobrým učiteľom a aby učitelia dokázali múdro pracovať so
svojimi žiakmi a aby to potom rodičia dokázali aj oceniť.
Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu. (Aristoteles) Takže s chuťou do práce.
Ing. Eva Jurenová - riaditeľka ZŠ s MŠ

Poľovnícke združenie „Kyjovník“ Košeca, ktoré obhospodaruje 2 100 ha poľovných plôch, sa rozhodlo pre občanov
obce Košeca, Nozdrovice a hostí usporiadať a nadviazať na tradíciu v rámci
osvety, posedenie pri dobre pripravenom guláši a príjemnej hudbe, ktorú
zaisťoval DJ Mareček a skupina DUO
Style.
Posedenie sa uskutočnilo dňa 27. 8.
2011 so začiatkom o 15. hod. na štadióne FK Košeca za príjemného počasia a
vyzdobeného poľovníckym nádychom.
Na priebehu tohto podujatia sa podpísala výborná organizácia pod vedením
predsedu PZ pána Vojtecha Čepelu.
Všetci členovia, ktorí boli zadelení a
zodpovední za svoje úseky, svoju prácu
previedli veľmi dobre a zodpovedne.
Pre hostí bol pripravený dobrý guláš
v trojakom prevedení. Guláš bol srnčí,
jelení a diviačí. Prípravou gulášu bol poverený pán Jaroslav Rafaj, ktorý svoju
prácu odviedol dokonale. Boli pripravené 3 kotle gulášu, ktorého bol ku koncu
posedenia nedostatok. Musíme konštatovať, že pred podujatím sme mali obavu, že guláš nám zostane a bude problém ho zužitkovať. Taká veľká účasť na

V týchto dňoch obec dokončuje dve verejné detské ihriská, ktoré urobia radosť deťom a ich mamičkám. Jedno nájdete v Nozdroviciach vedľa budovy osvetovej besedy a druhé na Prúdoch pri asfaltovom ihrisku. Obe ihriská sú vybavením takmer identické. Nájdete na nich vežu so šmykľavkou, prevažovaciu hojdačku, závesnú
dvojhojdačku a dve pružinové hojdačky. Okrem toho na ihriská pribudnú pieskoviská, ktoré obec vyrobí svojpomocne a aj kolotoč.
Samozrejmosťou budú aj lavičky a odpadkové koše a neoddeliteľnou súčasťou ihrísk bude aj nová zeleň. Dúfame, že rodičia si
nájdu nových priateľov a vybudovanie verejných detských ihrísk
prispeje k lepším medziľudským vzťahom. Každé dieťa si tu určite nájde obľúbenú zábavu, kamarátov a bude sa sem rado vracať.
Súčasťou verejného detského ihriska je nasledovný prevádzkový poriadok, ktorý je potrebné dodržiavať v záujme čo najdlhšej
životnosti ihriska. Ďakujeme všetkým, ktorí upozornia na jeho prípadné nedodržiavanie. Je v záujme nás všetkých, aby slúžilo svojmu účelu čo najdlhšie.
-ABPREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÉHO DETSKÉHO IHRISKA
1. Detské ihrisko je určené najmä pre:
• dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti od 3-12 rokov,
• deti od 3-12 rokov.
Deti sa smú na ihrisku hrať len pod dohľadom rodiča alebo inej
zodpovednej osoby!
2. Detské ihrisko je prístupné počas celého roka s ohľadom na klimatické podmienky, t. j. voda, ľad, sneh a pod., kedy je možnosť
úrazu z dôvodu pošmyknutia.
3. Na verejnom detskom ihrisku je prísne zakázané:
• piť alkohol, užívať omamné látky, fajčiť, zakladať otvorený
oheň,
• rozbíjať alebo inak poškodzovať a ničiť zariadenie a zeleň
ihriska,
• mechanicky zasahovať do konštrukcií telies hracích prvkov,
• používať atrakcie v rozpore s pokynmi, ktoré sú pri nich
umiestnené,

•
•
•
•
•

posedení sa po dlhých rokoch ani neočakávala. To znamená, že v budúcnosti, ak sa takéto posedenie uskutoční, sa
musíme pripraviť ďaleko lepšie a zodpovednejšie.
Za výzdobu a zaistenie materiálu pre
tento účel je potrebné poďakovať sa
členom nášho PZ pánom: Schreiberovi,
Pagáčovi, Barényimu a Čepelovi Vojtechovi.
Za výborný a bezchybný guláš sa treba poďakovať šéfkuchárovi Jaroslavovi
Rafajovi, jeho pomocníkom p. Jandovi
Milanovi, Palčekovi Václavovi, Strečkovi Igorovi.
Poďakovať sa patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na prevádzke bufetu, za dokonalú obsluhu pri čapovaní piva, kofoly i
ostatných produktov z bufetu. Poďakovanie patrí všetkým členom PZ, ktorí sa
podieľali na tomto podujatí.
Je veľmi dôležité, že panovala dobrá
zábava a príjemná spoločenská atmosféra. Preto sľubujeme, že túto akciu v
budúcnosti zopakujeme a budeme sa
snažiť ju ešte vylepšiť - zdokonaliť.
Tajomník PZ Ladislav Baška

odpadky a iné predmety hádzať mimo odpadových nádob,
nosiť na ihrisko zbrane, nože a iné nebezpečné predmety,
správať sa hlučne, vulgárne, nemravne a nemorálne,
vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá,
používať nádoby zo skla a iné ostré predmety.

4. Správca ihriska nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na
majetku či zdraví. Aktivity vykonáva každý návštevník na vlastnú
zodpovednosť.
5. Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku vykonávajú osoby poverené obcou Košeca. Porušenie prevádzkového poriadku
môže byť posudzované ako porušenie platných zákonov a nariadení obce, za ktoré môže byť uložená pokuta.
6. Porušenie prevádzkového poriadku sa bude považovať za konanie v rozpore s požiadavkami správcu ihriska. Za takéto konanie môže byť dotyčná osoba z priestoru ihriska vykázaná.
7. Správca ihriska vykoná pravidelné kontroly v zmysle plánu kontrol, ktorý je súčasťou tohto prevádzkového poriadku.
8. Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 146/2011 dňa 22.
septembra 2011.

Prvá Slovenská republika bola vyhlásená 14. marca 1939. Z hľadiska
objektivity je dôležité uviesť aj okolnosti, ktoré predchádzali jej vzniku.
Mníchovský diktát z 29. septembra 1938 znamenal prvý krok k rozpadu Československa. Jeho prezident Eduard Beneš podal demisiu, následne sa stiahol do azylu v Anglicku. V deň jeho demisie Jozef Tiso a Hlinkova slovenská ľudová strana vydala manifest, ktorým vyhlásila, že Slováci na území Slovenska žiadajú zachovanie celistvosti národa, aby mohli
spravovať svoj štát podľa svojej vôle v priateľskej spolupráci so všetkými
susednými národmi. Jozef Tiso túto požiadavku oznámil predsedovi vlády
Jánovi Syrovému. Jozef Tiso bol vymenovaný za ministra pre správu na
Slovensku. Tak sa Československá republika stala federatívnym útvarom
Česko-Slovensko.
Dňa 13. marca 1939 Hitler pozval Jozefa Tisa do Berlína. Tam mu oznámili, že Hitler v najbližších hodinách zlikviduje česko-slovenský štát,
pričom Maďarsko sa chystá obsadiť Slovensko. Jedinou záchranou pre
Slovensko je vyhlásenie samostatnosti, ktorú je Nemecko ochotné garantovať. Tiso na to odpovedal, že Slovensko ešte nie je pripravené na
samostatnosť. Hitler mu ukázal telegram, že maďarské vojsko postupuje
k hraniciam Slovenska, aby ho obsadili. Hitler žiadal od Tisa bleskurýchle
rozhodnutie. Ak Slováci potvrdia, že chcú žiť v samostatnom štáte, on je
ochotný ich v tom podporiť a zaručiť ich samostatnosť. Na to Tiso odpovedal, že nemôže rozhodnúť sám, ale kompetentné slovenské orgány.
Na deň 14. marec 1939 bol zvolaný Slovenský snem, na ňom poslanci
odsúhlasili vznik prvej Slovenskej republiky.
Spracovala: Mgr. Švehlová

V sobotu 17. 9. 2011 sme boli v priestoroch
športového areálu v Košeci opäť svedkami zaujímavého podujatia - v tomto roku už 5. ročníka Veterán Rallye Lednické Rovne - Dulov. Návštevníci mali možnosť obdivovať viac ako 70 posádok s automobilmi i motocyklami rokov výroby 1932 až 1991.
Do Košece sa účastníci rallye dostali počas
tretej etapy, ktorá viedla zo Slávnice cez Nemšovú do Dubnice a následne sa na hodinku zastavili u nás. Príchod posádok bol sprevádzaný
slovom pána Dobrodenku, ktorý predstavil každé vozidlo a každý motocykel i ich majiteľov.

Všetky posádky absolvovali súťaž v presnosti
parkovania medzi dvomi tyčami. Merali sme
vzdialenosť k blatníku auta na jednej i druhej
strane a riadidiel z pravej i ľavej strany motocyklov. Najpresnejší medzi šoférmi áut bol Tomáš
Lazo so svojím miláčikom - Volkswagen Chrobák z roku 1969. Z motorkárov zaparkovali svojich tátošov najpresnejšie až dvaja šoféri: Ján
Jankejech ml. s Jawou 250 Špeciál (1939) a
tiežMichal Dúbravec s ČZ 250 Sport (1965).
Víťazi si od nás odniesli darčeky v podobe
knižných titulov s názvom Trenčianske povesti.
O kultúrny program sa postarali deti zo Základ-

nej umeleckej školy v Košeci pod vedením Evky
Gajdošovej. Veľká vďaka za pomoc pri organizovaní tohto podujatia patrí dobrovoľníkom v
bufete, ďalej ženám - kuchárkam, ktoré napiekli
výborné tvarohové buchty i všetkým ženám, ktoré sa postarali o výdaj občerstvenia účastníkom
rallye a o bufet. Popoludním nás sprevádzalo
príjemné hudobné vystúpenie pána Milana Belka, Jozefa Pavlíka a Anky Skládalovej.
Tešíme sa na ďalšie ročníky a veríme, že
návštevníkov sa príde pozrieť stále viac a viac.
Tohtoročná návštevnosť nás príjemne prekvapila.

Po slávnostnom príhovore pána predsedu, kde nezabudol spomenúť bohatú a dlhoročnú tradíciu záhradkárčenia a zdôraznil význam a prínos zakladateľov a priekopníkov pestovania a záhradky, sa začal pútavý kultúrny program, ktorý pokračoval voľnou zábavou i debatou spojenou s občerstvením. Spomínali sa najmä
úspechy združenia, akým je bez debaty výstava ovocia a zeleniny,
ktorá sa už stala tradíciou a neodmysliteľne patrí u nás k záveru
záhradkárskej sezóny.
Nehovorilo sa však len o úspešných, ale aj o menej úspešných
projektoch, akým bola napríklad letná súťaž o najkrajšiu záhradku
a balkón. Spomínaná akcia sa minulý rok nestretla so záujmom a
pochopením zo strany súťažiacich občanov. To bol hlavný dôvod,
prečo sme túto akciu tento rok vyradili z kalendára akcií a neisté je
aj jej nasledovné zavedenie na budúci rok.
Sme veľmi spokojní, že v tak neistých časoch plných zhonu,
sme my i naši predchodcovia dokázali udržať a snáď aj zveľaďovať
náš spolok. Dúfame, že budúcnosť prinesie zaujímavé nápady a
vízie, ktoré s pomocou našich členov, občanov Košece, či rôznych
inštitúcií dovedieme do úspešnej podoby.
ZZK
Tento rok sme oslávili už 50. výročie založenia nášho združenia, ktoré sa od 15. novembra 2010 oficiálne označuje ako Združenie záhradkárov. Na konci júna tohto roku sa v Kultúrnom dome
v Košeci pri tejto príležitosti konala oslava, na ktorej sa zúčastnila
väčšina našej členskej základne. Sme veľmi radi, že sme mohli privítať aj niektorých pozvaných hostí, či už predstaviteľov obecného
úradu alebo zástupcov ďalších záujmových klubov v obci.

ĎAKUJEME!
Zväz záhradkárov Košeca ďakuje i cestou Košecko - Nozdrovických novín zástupcom obce Košeca za finančný príspevok k 50.
výročiu založenia záhradkárov v Košeci.
ZZK

V poradí tretí septembrový víkend sa uskutočnil už 19. ročník Výstavy
záhradkárov v Košeci. Nielen členovia spolku záhradkárov, ale i široké
spektrum pestovateľov z celej našej obce prezentovalo výsledky svojho
úsilia, umu a ľudskej trpezlivosti. V spolupráci s všadeprítomnou matkou
prírodou a vďaka priaznivému počasiu sa im podarilo vypestovať naozaj
zaujímavé plody z pestrej palety odrôd nielen ovocia či zeleniny, ale aj
obilnín. Naozaj 17. a 18. september v Košeci patril tomuto pútavému festivalu darov záhrady, ktorý kvalitne a na vysokej úrovni pripravili členovia
Združenia záhradkárov v Košeci.

Formálne sa výstava začala 17. septembra 2011. Predchádzali tomu
však dôsledné a zodpovedné prípravy, ktoré vyvrcholili v piatok a sobotu
dopoludnia. Organizátorom veľmi záležalo, aby úroveň a povesť, ktorú si
za niekoľko rokov výstava vydobyla, bola aj tento rok štandardom.
Po slávnostnom otvorení o 16. hodine, ktorého sa zúčastnili aj významní predstavitelia obecnej správy, začali do miesta prezentácie, ktorým
bol Kultúrny dom v Košeci, prúdiť zvedaví a nedočkaví návštevníci. Vstup
bol bezplatný pre každého občana, avšak mnohí neváhali a prispeli dobrovoľným príspevkom na naše združenie. V neistých finančných časoch,
kedy je potrebné obrátiť každú mincu, patrí skutočná vďaka všetkým darcom.

Úctyhodných 48 vystavovateľov prezentovalo svoje výsledky práce
na niekoľkých prehľadne rozmiestnených stoloch, ktoré boli doplnené o
rôznorodé druhy veľmi peknej a vkusnej dekorácie. Je jasne vidieť, že
skúsenosti a postrehy nielen z minulých ročníkov, ale aj z iných väčších
podujatí (Záhradkárska výstava v Nemšovej) skutočne padli na úrodnú
pôdu. Celý priestor vyzeral útulne i slávnostne zároveň. Na akcii sa bolo
možné i občerstviť.
Ocenilo to najmä 213 hostí, ktorí sa podpísali v tradičnej knihe návštev. Počas prehliadky i po jej skončení nemali núdzu o estetický, ale i
spoločenský zážitok. Pre mnohých dospelých, ale aj pre ďalších žiakov,
ktorí si výstavu pozreli v nasledujúci deň po oficiálnom ukončení v nedeľu
o 20:00, to bol určite zaujímavý príklad trávenia voľných chvíľ. Zároveň to
bola i motivácia, ako sa vlastným úsilím dopracovať k takýmto pestovateľským úspechom.
Invenciou, oproti minulým ročníkom výstavy, sa stala sprievodná akcia, ktorá prekonala svojím úspechom očakávania usporiadateľov. Išlo
o novinku, kde sa v rámci férovej súťaže bojovalo o záhradkára, ktorý
vypestoval Najkrajšie jablko Košece. Súťaž prebiehala paralelne s výs-

tavou a návštevníci mohli hlasovať od začiatku podujatia až do nedele
16-tej hodiny. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažiacich, ktorí predviedli 65
svojich najlepších exemplárov. Hlasovaním viac ako 90 % väčšiny hostí sa
s prehľadom a počtom hlasov 79 stalo jablkom Košece jablko vypestované pánom Jaroslavom Bugalom. Druhý skončil pán Václav Novák a tretie
miesto zaujalo jabĺčko pána predsedu Ing. Jaroslava Gábela, ktorý spolu
s ďalšími organizátormi zodpovedne dohliadal na regulárne a transparentné hlasovanie. Víťazi si odniesli odmenu v podobe pohára a domáceho
ovocného destilátu.
Záverom je potrebné poďakovať organizátorom projektu, ktorí odviedli pri príprave podujatia naozaj plnohodnotnú a kvalitnú prácu, ktorej výsledkom bola pomerne vysoká účasť i kladné ohlasy návštevníkov. Všetci
sme veľmi radi, že Záhradkárska výstava sa stala v našej obci dlhoročnou
tradíciou, ktorá už neodmysliteľne patrí k záveru pestovateľskej sezóny v
Košeci. Potešujúcim je i nespochybniteľný fakt, že táto akcia prispieva k
obohateniu kultúrneho vyžitia nielen v komunite záhradkárov, ale aj širšej
spoločnosti v obci.

Žiara lampiónov má odohnať nešťastie, bolesť v srdci a priniesť ľuďom šťastie, lásku, zdravie a prosperitu.
V takomto duchu sme tento rok pripravovali spomienku na 67. výročie SNP.
Lampiónovým sprievodom za doprovodu dychovej hudby Košečanka sme sa premiestnili k pamätníku padlých hrdinov, kde sa konala
samotná oslava SNP.
SNP nemá iba národný význam. Má hlboký medzinárodný charakter.
Bolo súčasťou boja národov Európy proti nacizmu, za jeho porážku.
Povstalecká história je históriou nášho národa, ktorý so zbraňou v ruke
spoločne s ďalšími národmi porazil fašizmus. Naša úcta preto právom patrí
priamym účastníkom a organizátorom SNP, ľuďom zdatným a odvážnym.
V kritických chvíľach sa prejavila ich nesmierna odvaha, láska k rodnej
zemi i ľudská spolupatričnosť.
Ďakujeme im za ich hrdinské životné postoje. Položením vencov k pamätníku padlých hrdinov sme sa poklonili tým, ktorí večne spočinuli na vojenských cintorínoch na celom Slovensku a nedožili sa slobody a demokracie. Nikdy na nich nezabudneme. Ostanú navždy zapísaní v našich
srdciach.

Dňa 22. 6. 2011 sa žiaci 8. ročníka vybrali na koncoročný výlet do hlavného mesta
SR - Bratislavy. Bol krásny slnečný deň a my sme vôbec netušili, že bude pre nás taký výnimočný. Po príchode na hrad Devín sme si prezreli archeologické múzeum, vychutnávali
sme si krásny výhľad z hradu a najviac nás upútala hradná studňa s hĺbkou až 55 metrov. Onedlho sme začínali tušiť, že sa na hrade niečo chystá. Množstvo bezpečnostných
opatrení nasvedčovalo, že čakajú výnimočnú návštevu. A tak sa aj stalo. Na hrad v tom
čase zamieril aj prezident SR, doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. s prezidentom Poľska
J. E. Bronislawom Komorowským. Po prehliadke hradu sa prezident deťom milo prihovoril
a dokonca podal jednej žiačke ruku. Na záver sa spolu na pamiatku vyfotografovali a my
sme sa dozvedeli, že záznam z tejto udalosti bude umiestnený i na stránke www.prezident.
sk v časti videoarchív. Po tomto výnimočnom zážitku sme sa presunuli k Dunaju a vydali
sa na hodinovú plavbu loďou, počas ktorej sme si prezreli historickú časť Bratislavy a jej
nábrežie, Bratislavský hrad, Nový most, most Lafranconi, Starý most a most Apollo. V tento
horúci deň nás na lodi osviežil príjemný vetrík. Výlet sme ukončili nákupmi v obchodnom
centre, na ktoré sa žiaci veľmi tešili. Na výlet budeme dlho spomínať a hlavne na to naše
výnimočné stretnutie určite nikdy nezabudneme.
PaedDr. Eva Gajdošová

LETO, PRÁZDNINY, DOVOLENKA
Letné mesiace sú predurčené na realizáciu
našich turistických plánov. Niekto vyhľadáva
more a kúpanie v slanej vode, iní objavujú dosiaľ nepoznané kúty Slovenska alebo okolitých
krajín. Náš turistický klub OKST Košeca si naplánoval navštíviť susedov v pohraničí z Čiech
a Poľska.
Milo nás prekvapila veľká účasť členov aj
nečlenov OKST na rozhľadni v malej obci Seninka neďaleko moravského Vsetína. Dopravu
sme riešili vlastnými silami, naša minikolóna
bola zložená zo siedmich osobných automobilov. Vyhliadková veža na vrchu Vartovna je modernou stavbou s výškou 37 metrov a kruhovým
výhľadom široko-ďaleko. Na spiatočnej ceste
sme sa ešte zastavili na Pulčínskych skalách,
kde príjemný deň spestrilo posedenie pri ohni
spojené s opekaním.

V posledný augustový týždeň, ktorý už tradične nazývame
Týždňom vysokohorskej turistiky, viedli naše cesty do Pienin a
Červeného kláštora. Pieniny sa
svojimi vrcholmi síce nedotýkajú
oblakov, ponúkajú však nenapodobiteľnú prírodnú scenériu. Počasie ako na objednávku, no potrebuje turista viac? Z masívu
Troch korún a Sokolice sme takmer ako z vtáčej perspektívy pozorovali zákutia rieky Dunajec.
Absolvovali sme aj splav, ktorý
nám skúsení goralskí pltníci spestrili zaujímavým a veselým výkladom. Niektorým z nás, sediacim na kraji plavidla, sa v perejách ušlo aj
priezračnej dunajeckej vody. Obísť historický
kláštor v Červenom kláštore, kde pôsobil legendárny mních Cyprián, by bolo chybou. Pár kilometrov odtiaľto, v poľskom mestečku Niedzica, rodisku Michala
Dočolomanského, nás parník zase preplavil cez jazero k zrúcanine starého hradu. Týždeň to bol
veru fantastický, či už počasím,
ubytovaním, a hlavne zážitkami.
Po dvoch zrušených autobusových zájazdoch, kvôli nepriazni počasia, sa ten tretí už uskutočnil. Naším cieľom bola Babia
hora, majestátny vrch nad Oravskou priehradou. Vrchol vo výške
1725 m. n. m. nás privítal hustou
hmlou. Pri zostupe sa slniečko

Leto končí, znovu je tu farebná jeseň. Po dovolenkách sa oddýchnutí, plní
nových síl vraciame späť do práce.
Základná organizácia únie žien Slovenska však nezaháľala. Cez leto pripravila už tradične výlet pre členky a ich rodinných príslušníkov na termálne
kúpalisko do Podhájskej, ktorého jedinečná termálna voda dosahujúca pri
žriedle až 83ºC je vyhľadávaná najmä pre svoje vlastnosti podobné slanej
vode z Mŕtveho mora. Pomáha pri problémoch s dýchacími cestami, stimuluje
štítnu žľazu, zmierňuje bolesti pohybového aparátu a doliečuje zlomeniny. Pre
ľudí trpiacich kožnými chorobami je táto voda priam zázrakom. Vďaka silnej
mineralizácii a obsahu solí sa v nej neprenášajú žiadne baktérie.
Ďalšou letnou akciou bolo STRETNUTIE TROCH GENERÁCIÍ, ktoré sa
konalo 9.7.2011 v letnom kultúrnom stánku v Košeci. Počasie akcii prialo a
účasť bola veľmi dobrá. Pripravený bol pestrý kultúrny program, ktorý potešil
srdcia všetkých prítomných. Pre deti bola pripravená trampolína a súťaže.
Na začiatku školského roka navštívili členky výboru dve nové triedy prváčikov, ktorým odovzdali darčeky a popriali im krásny a nezabudnuteľný vstup
do sveta vzdelávania a ich učiteľkám veľa trpezlivosti pri vyučovaní a veľa
radosti zo študijných výsledkov ich žiačikov.
Výbor ZO ÚŽS Košeca

ale predsa len ukázalo a my sme mohli vidieť
Oravskú priehradu a okolie.
Pohľad do nášho chotára je tiež pekný, no
niekedy aj smutný. Niektorí ľudia akoby naschvál zanechávali svoj odpad na lúkach a v lese. A ako nazvať človeka či partiu ľudí, ktorí pri
prístrešku v Košeckej doline strieľajú zo vzduchovky do prázdnych sklených fliaš? Hlupák
je slabé slovo... Už len predstava, že niekto sa
môže na vzniknutých črepinách porezať, desí,
zvlášť ak vieme, že na lúke sa hráva veľa malých detí. Lúka je súkromným majetkom a jej
majitelia nám v dobrom úmysle povolili prístrešok postaviť. To platí aj pre prístrešok pri obrázku. My na vlastné náklady udržujeme poriadok,
zbierame a odvážame smeti, ktoré tam nachádzame. Zamyslime sa teda spoločne a vážme si
prácu iných. Spúšť, ktorá tam niekedy zostáva,
o inteligencii a výchove nesvedčí.
Krásnu, všetkými farbami hrajúcu jeseň
Vám praje Výbor OKST Košeca.

V čase, keď si väčšina z hodovníkov
vychutnáva rezne a šalát, prípadne už poobednú siestu, zlietame sa my - zamestnanci obecného úradu v priestoroch športového areálu, aby sme stihli pripraviť všetko
pre tých, ktorí si prídu vychutnať hodové
popoludnie.
Tradičnou súčasťou nášho hodového
bufetu je pivo, ktoré pení... Nuž, krčmárky
z nás asi nikdy nebudú. Okrem tejto nepríjemnosti ešte jednu z nás poštípala osa,
čo bola hodová premiéra, ktorá sa snáď už
nebude opakovať. My za pultom nestíhame

sledovať priebeh futbalových zápasov, no
veľa nám napovie nálada počas polčasu a
po zápase. Tento rok vás muži asi moc nepotešili, pretože na upokojenie sme nalievali „džin“ v decových pohárikoch, čo nás
ale naopak tešilo.
Popri čapovaní sme si stihli troška zatancovať do rytmu Košečanky a neskôr aj
tónov v podaní pána Belka. Ušlo sa nám
aj hodového gulášu, ktorý chutil výborne.
Jedným očkom sme sledovali aj deti na
elektrických autíčkach a na nafukovacích
šmýkačkách či trampolíne. S tými by sme

ENVI-PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v obalovo - odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je profesionálnym partnerom,
ponúka kvalitu a spoľahlivosť. Priamo podporuje a rozvíja separovaný zber odpadov z obalov.
ENVI-PAK podporuje separovaným zberom odpadov z obalov
čistejšie Slovensko pre nás všetkých.

si to rady vymenili, keby sa dal vrátiť čas...
Deň nám ubehol rýchlo a my sme domov
prichádzali až za tmy. Naše rodiny sa na
hody bez nás musia zaobísť. Keďže im doobeda stihneme navariť, tak im to asi ani
príliš neprekáža.
Z nášho „pozapultového“ pohľadu boli
tohtoročné hody dobré a už sa tešíme na
tie ďalšie! Pretože... Na budúci rok oslávi
naša Košeca 740. výročie svojej prvej písomnej zmienky, a to bude dámy a páni iná
paráda! Tešíme sa na Vás!
-AB-

Systém ENVI-PAK funguje na princípe spolupráce všetkých
subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov: od povinných osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu výrobky v obaloch, cez mestá a obce, ktoré sú zodpovedné za zavedenie separovaného zberu na svojom území, zberové spoločnosti,
ktoré zabezpečujú separovaný zber a dotriedenie odpadov až po
spracovateľov odpadov, ktorí z vyseparovaných a dotriedených
druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.
Od uvedenia systému priamej podpory separovaného zberu v
mestách a obciach v septembri 2009 sa do systému zapojilo už
viac než 800 miest a obcí na Slovensku.
Spoločnosť ENVI-PAK každoročne organizuje konferenciu „Samospráva a separovaný zber“, na ktorej prednášajúci odovzdávajú prítomným mnohé cenné rady a informácie. Okrem toho od
minulého roka na tejto konferencii vyhlasujú výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi si rozdelili
finančné ceny v celkovej výške 10.500,- €, ktoré môžu investovať
do rozvoja a podpory separovaného zberu odpadov.
Tento rok sme ocenenie získali aj my! Za umiestnenie v kategórii „Najlepšie mesto/obec v separovaní nápojových kartónov“
sme získali finančnú odmenu vo výške 1.000,- €!
Keďže sme ocenenie získali najmä vďaka žiakom našej školy,
táto finančná odmena bude putovať práve sem na podporu separovaného zberu a osvetu medzi našimi najmenšími.

VÝZVA - VÝZVA -VÝZVA
-------------------------------------------------

„Zaplatili sme miestne dane
a poplatky za rok 2011?“
Obec Košeca upozorňuje, že
dňom 31. máj, resp. 31. augusta
2011 uplynul termín, kedy mali byť
uhradené miestne dane a poplatok
za komunálne odpady.
Žiadame daňovníkov, aby si
dôkladne preverili, či majú miestne
dane, resp. poplatok za komunálne odpady uhradený v plnej výške
podľa výmeru na rok 2011.
Zároveň vyzývame občanov,
ktorí miestne dane a poplatok za
komunálne odpady neuhradili, aby
tak urobili bez zbytočného odkladu. V prípade, že poplatky nebudú uhradené, obec pristúpi k ich
vymáhaniu v zmysle zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Poslanci na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2011 zvolili členov komisie výstavby
a územného plánovania.
Sú nimi: Janka Rafajová, Ing. Peter Rafaj, Ing. Pavol Remšík a Ing. Jaroslav Pápy. Zvolená predsedníčka tejto komisie ju odmietla viesť, a tak jej právomoci prevzal podpredseda
Ing. Peter Rafaj, ktorého si členovia zvolili na ustanovujúcom zasadnutí komisie. Komisia má
obecným zastupiteľstvom určený okruh úloh, ktorým sa má venovať a priebežne bude podľa
doručených žiadostí vykonávať aj poradnú činnosť pre náš stavebný úrad. Dôležitou úlohou
stavebnej komisie je aj kontrolná činnosť, kde sa komisia bude zameriavať najmä na zisťovanie čiernych - nepovolených stavieb na území našej obce.

MATRIKA HLáSI
Aj počas letnej sezóny 2011 sa už tradične v Košeci konali kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré nesú
meno Summer Language Course alebo aj Letná jazyková škola. Toto leto šlo už dokonca o jubilejný piaty ročník, preto by bola škoda neohliadnuť sa nielen za ním, ale aj za celou históriou jazykového vzdelávania v obci.
Celé sa to začalo počas leta v roku 2007. Pôvodný zakladateľský tím lektoriek sa rozhodol urobiť niečo pre
miestny región, a tak sa zrodila prvá letná „jazykovka“. Angličtina a nemčina sa v obci uchytili, preto prišlo ďalšie
leto repete. Neutíchajúci záujem o jazykové vzdelávanie potom vyústil do prípravy prvého ročníka celoročnej jazykovej školy alebo aj Afternoon Language Course. Škola si získala popularitu aj mimo domovskej obce a reportáže o nej bolo možné vidieť v niekoľkých televíziách, rádiách i v novinách a na internete. Snaženie celého tímu
však neutíchlo a prišli ďalšie projekty. Vzdelávanie v obci fungovalo na plné obrátky a k individuálnym kurzom sa
pridali vlastné aktivity ako vývoj jazykového testovania či špecializovaná cudzojazyčná knižnica pre študentov
školy. Šikovní mladí lektori sa z dlhodobého hľadiska venujú nielen snaživcom, ktorí potrebujú jazyk či už kvôli
práci alebo škole, ale aj deťom so špecifickými poruchami učenia alebo žiakom a študentom s horším prospe-chom, ktorí potrebujú vylepšiť študijné výsledky. V roku 2011 sa škola opäť posunula o krôčik ďalej a stala sa
oprávneným prijímateľom 2% z dane, vďaka čomu sa pripravujú ďalšie rozvojové aktivity v oblasti jazykového
vzdelávania.
Piaty ročník letnej jazykovej školy je teda zatiaľ poslednou čerešničkou na torte jazykového vzdelávania v
obci, určite však nie poslednou snahou realizátorského tímu. Piate leto sa nieslo najmä v duchu otvorenia nemeckého a rakúskeho pracovného trhu, vďaka čomu sa zvýšil počet záujemcov o nemecký jazyk. Nezaostávala
však ani angličtina a do tímu pribudla aj nová posila v podobe mladého lektora angličtiny. Koniec leta predznamenal pokračovanie celoročnej večernej jazykovej školy, ktorá sa túto jeseň teší už svojej štvrtej sezóne.
Veríme, že škola bude aj naďalej pokračovať v nastolenom rozvojovom trende a že bude svojou existenciou
prinášať radosť a nové poznatky nielen študentom, ale aj celému regiónu.

V II. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILI:
----------------------------------Marek Palček a Eva Surová.
----------------------------------V III. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILI:
----------------------------------Alexandra Ďurišová, Zuzana
Holá, Patrícia Laskovičová, Soňa
Suchomelová, Alexander Makas.
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI

----------------------------------V II. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILI:
----------------------------------Štefan Turzík a Jozef Kulich.
----------------------------------V III. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILI:
----------------------------------Lýdia Baranová, Pavel
Ševela, Augustín Gábor, Vilma
Belianová, Paulína Chalupková,
Vilma Filová.
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá

----------------------------------70 rokov
Ernest Mucina, Margita
Kalamenová a Mária Remšíková.
----------------------------------75 rokov
Jaroslav Čepák a Milan Resek.
----------------------------------80 rokov
Jozef Slabý, Gizela Fraštacká,
Emília Jancová a Rozália
Hoštacká.
----------------------------------85 rokov
Mária Jancová, Mária Kukučková
a Mária Valentová.
-----------------------------------

V III. ŠTVRTROKU 2011
OSLáVILI
----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia
Emil Berky a Anna,
rodená Palčeková.
----------------------------------50 rokov spoločného života
zlatú svadbu manželia
Ladislav Baška a Antónia, rod.
Lacková a Jozef Kalamen
a Margita, rodená Ďurišová.
----------------------------------55 rokov spoločného života
platinovú svadbu manželia
Štefan Jánošík a Jolana,
rodená Tvrdíková.
-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

MATRIKA HLáSI

Opäť vám ponúkame jeden
osvedčený recept. Dnes je to super
rýchly recept na muffiny, ktorý má
takmer neobmedzené množstvo
rôznych variant.
Základný recept:
;- 1 pudingový prášok nasypať do šálky
- polohrubá múka - dosypať šálku s pudingovým práškom
až po vrch
- ½ prášku do pečiva
- ½ šálky cukru (môže byť práškový aj kryštálový)
- ¼ šálky oleja
- ½ šálky mlieka
- 1 vajce
Jedna dávka vyjde presne na plech s 12 muffinami. Pečieme
cca 25 minút na 180 stupňov. Muffiny sa po vychladnutí dobre
oddeľujú od papierových košíčkov.
Niekoľko variant:
1. Čokoládový puding + lyžica kakaa + nasekaná čokoláda
+ nasekané oriešky + hrozienka
2. Karamelový puding + nasekaná čokoláda biela a tmavá
+ nasekané krowky
3. Kokosový puding + 2 lyžice kokosu + ananás
4. Banánový puding + nasekaná čokoláda + 1 nakrájaný
banán
5. Jahodový puding + nasekaná biela čokoláda + jahody
čerešne
6. Vanilkový/čokoládový puding + ľubovoľné ovocie
(aj čučoriedky)/tvarohová plnka
7. Citrónový puding + citrónová šťava + maková plnka/kandizované ovocie
Fantázii a chuťovým pohárikom sa medze nekladú... nájdite
svoju obľúbenú kombináciu!

VINÁREŇ „PIVNICA“
UL. RUŽOVA Č.112, ILAVA

POZÝVAME VÁS NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE V
PRIESTOROCH NAŠEJ PIVNICE
V rámci jesenného upratovania sa druhýkrát v tomto roku uskutoční
zber objemného odpadu. Odpad pripravte najneskôr v zberový deň ráno
pred svoje domácnosti.
Medzi objemný odpad patria napr. koberce, matrace, nábytok (rozmontovaný alebo porúbaný), umývadlá... Okrem toho sa v tieto dni budú
spred vašich domácností zberať aj pneumatiky, železný odpad a elektroodpad ako napr. chladničky, práčky, televízory...

PONÚKAME VÁM:
-

Zber sa uskutoční počas nasledovných dní na uliciach:
Pondelok

10. 10. 2011 Nozdrovice

Utorok
Streda

11. 10. 2011 Košeca
12. 10. 2011 Košeca

Štvrtok
Piatok
Pondelok

13. 10. 2011 Košeca
14. 10. 2011 Košeca
17. 10. 2011 Košeca

Utorok
Streda

18. 10. 2011 Košeca
19. 10. 2011 Košeca

Horniacka, Na vyhni, Mojtinárska,
Za parkom
Hlavná, Bálentova, Pekárska
Dolný Majer, V Slatinách, Želiarska,
Úzka
Železničná, Továrenská, Krúžok
Bytovky, Nad brehom
Zliechovská, Rudnianska,
Pod Hôrkou
Školská, Prúdy
Sadová, Pri tehelni, Športovcov

-

-

PRÍJEMNÉ POSEDENIE PRI KRBE
POKOJNÁ NERUŠENÁ ATMOSFÉRA
KAPACITA CCA 30 ĽUDÍ
ŠIROKÁ PONUKA KVALITNÝCH ZNAČKOVÝCH
FĽAŠKOVÝCH A SUDOVÝCH VÍN
MOŽNOSŤ USPORIADANIA SÚKROMNÝCH OSLÁV
FIREMNÝCH VEČIERKOV, ŠKOLENÍ...
STRAVA SPÔSOBOM ŠVÉDSKYCH STOLOV
ŠIROKÁ PONUKA STUDENÝCH JEDÁL, OBLOŽENÝCH MÍS
TEPLÝCH JEDÁL (KOMPLETNÉ MENU S PREDJEDLOM)
KVALITNÁ KAPUSTNICA, GULÁŠ...
PRÍJEMNÝ PERSONÁL

INFORMÁCIE PRIAMO VO VINÁRNI PRÍPADNE:
KONTAKT: TEL. 042 4464265, 0905 110 883,
E-MAIL: RN@NEXTRA. SK

Už po ôsmykrát sme sa vo štvrtok 1. septembra 2011 rozlúčili
s prázdninami na tradičnej Baranpajáde. Aj tento rok sme sa stretli
v areáli základnej školy, kde bolo podobne ako po minulé roky pripravených množstvo rôznych športových a vedomostných súťaží za
sladké odmeny, skákacia šmykľavka a samozrejme nechýbalo obľúbené maľovanie na tvár.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili a pripravili túto akciu veľmi pekne
ďakujeme a tešíme sa na Baranpajádu 2012.

Tento rok sa nám po prvýkrát na letnom kúpalisku v Košeci podarilo zabezpečiť pre deti i dospelých nevšedný zážitok. Bol spojený s nádherným športom - potápaním. Za výdatnej pomoci Tomáša Slávika sme zorganizovali deň
s profesionálnymi inštruktormi potápania, ktorí otvorili deťom i dospelým dvere
do zvláštneho sveta pod hladinou, aj keď išlo len o hladinu kúpaliska. Počas
niekoľkých hodín si dýchanie pod vodou vyskúšali desiatky záujemcov a veľmi
sa im to páčilo. Za poskytnutie výstroja ďakujeme potápačom z Trstenej.

