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zo dňa 30. august 2012
Uznesenie č. 122/2012
OZ odporúča starostovi obce v spolupráci s geodetom pripraviť návrh vysporiadania a rozčlenenia pozemkov dotknutých žiadosťami p. Jankea
Silvestra, p. Hantáka Ivana a p. Jany Canins.
Návrh predložiť na októbrovom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 128
Prerokovalo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
o podmienkach poskytovania dotácie z
rozpočtu obce
Schvaľuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
o podmienkach poskytovania dotácie z
rozpočtu obce s účinnosťou od 1. 10. 2012
Uznesenie č. 129
Prerokovalo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi občanovi Obce Košeca
Schvaľuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanovi Obce Košeca s účinnosťou od 1. 10. 2012
Uznesenie č. 130/2012
OZ Prerokovalo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
o podmienkach držania psov na území obce Košeca, na základe pripomienky bol doplnený článok VIII., bod 2 o starostu obce
Schvaľuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
o podmienkach držania psov na území
obce Košeca s účinnosťou od 1. 10. 2012
v znení pripomienky k VZN
Uznesenie č . 132/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť o prenájom časti nehnuteľnosti a to,
prízemie budovy podlahová plocha o výmere
54,85 m2 /z toho 51,62 m2 prevádzkové priestory a 3,23 m2 spoločné priestory/ súp. č. 36,
orientačné číslo 100, postavená na pozemku
parc. č. KNC 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1007 m2, nachádzajúcu sa v k.ú.
Košeca, zapísanú na Správe katastra Košeca
na LV č. 1 a 12 m2 spevnenej plochy pozem
ku parc. č. KNC 1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1007 m2 pre nájomcu
Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
DIČ: 2021879959 za účelom prevádzkovania pobočky Slovenskej pošty a.s..
B: Odporúča
Starostovi obce rokovať so Slovenskou poštou, a. s. o výške nájomného 20,00 €/m2/rok
za prevádzkové priestory, 6,00 €/m2/rok za
spoločné priestory a 4,00 €/m2/rok za spevnené plochy.
Uznesenie č. 134/2012
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A. Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku parc. č. KNC 887/12 - orná
pôda o výmere 92 m2, ktorý vznikol oddelením
od pozemku parcela č. KNC 887/2 orná pôda
o výmere 929 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Ko-

šeca, zapísaný na Správe katastra Ilava,
na LV č. 1, na základe geometrického plánu
č. 45/2012 zo dňa 17. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou, geodetom
a úradne overeným Správou katastra Ilava
dňa 22. 5. 2012, pod číslom 181/2012, kupujúcemu Stredisko evanjelickej DIAKONIE Košeca, so sídlom Bytovky 898/16, 01864 Košeca, IČO: 31116981 za celkovú kúpnu cenu
vo výške 1,- €. Prevod nehnuteľnosti sa schvaľuje ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) a bod 7 písm. c)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 85/2012 a
bol zverejnený dňa 21. 6. 2012. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Prevod nehnuteľnosti je schválený ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že Obec má záujem podporiť Stredisko evanjelickej diakonie, ktorá na predmetnej parcele plánuje vybudovať čistiareň odpadových
vôd, pričom stredisko je účelovým cirkevným
zariadením typu domov dôchodcov, kde je aktuálne umiestnených 52 klientov, z toho 30
občanov Košece a zamestnáva 30 zamestnancov, z toho 22 občanov obce Košeca.
B. Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a
to pozemku parc. č. KNC 887/12 - orná pôda
o výmere 92 m2, ktorý vznikol oddelením od
pozemku parcela č. KNC 887/2 orná pôda o
výmere 929 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Ilava, na LV
č. 1, na základe geometrického plánu č.
45/2012 zo dňa 17. 5. 2012, vyhotoveným
Ing. Bronislavou Filiačovou, geodetom a úradne overeným Správou katastra Ilava dňa
22. 5. 2012, pod číslom 181/2012, kupujúcemu Stredisko evanjelickej DIAKONIE Košeca, so sídlom Bytovky 898/16, 01864 Košeca, IČO: 31116981 za celkovú kúpnu cenu
vo výške 1,- €. Poplatky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Uznesenie č. 141/2012
OZ schvaľuje spoluúčasť k dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup
osobného automobilu vo výške 3 000,- €.
Uznesenie č. 143/2012
OZ schvaľuje na základe vykonaného prieskumu
trhu výber odborne spôsobilej osoby na obstarávateľské práce pri obstaraní územného plánu
obce Košeca v zmysle ustanovení príslušných
paragrafov zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení - Ing. Teréziu Davidovú, číslo preukazu odbornej spôsobilosti 270, za najnižšiu predloženú
cenovú ponuku vo výške 6 100,- €.
zo dňa 20. septembra 2012
Uznesenie č. 151/2012
OZ schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu strechy budovy obecného
úradu, súp. číslo 36, kritériom bude najnižšia
cena a použitý krycí materiál pálená škridla.
Uznesenie č. 152/2012
OZ schvaľuje opravu strechy na budove garáží
na športovom areáli a strechy na budove Osve-

tovej besedy v Nozdroviciach v rámci schváleného rozpočtu obce.
Uznesenie č . 157/2012
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
Kúpnu zmluvu medzi Obcou Košeca ako predávajúcim a Kampala s.r.o., so sídlom Boženy
Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 45433585,
DIČ: 2022991828 ako kupujúcim, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti a to pozemku:
- diel č. 56 parc. č. KNC 438/137 - zast. plocha
o výmere 48 m2,
- diel č. 57 parc. č. KNC 436/30 - zast. plocha
o výmere 57 m2,
- diel č. 58 parc. č. KNC 438/147 - zast. plocha
o výmere 105 m2
nachádzajúce sa v intraviláne v k.ú. Košeca,
spolu vo výmere 210 m2 , odčlenené z neknihovanej parcely č. KN-E 469, zamerané geometrickým plánom č. 39/2012 zo dňa 3. 5. 2012,
vyhotoveným geodetom Ing. Bronislavou Filiačovou. Kúpna cena je stanovená vo výške
10.- €/m2, celková kúpna cena je vo výške
2 100,- € /slovom dvetisícsto eur/a bude splatná
pri podpise zmluvy v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Prevod nehnuteľností sa schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9 a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6
bod 6 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Kúpna zmluva
bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa
jej schválenia.
Uznesenie č . 158/2012
obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:
a) schvaľuje prenájom nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2, ktorý vznikol zameraním
pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy o celkovej výmere 4671 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Košeca, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 v zmysle uznesenia č. 131/2012,
b) schvaľuje zmenu návrhu nájomnej zmluvy v
článku II. bod 1 a to tak, že pred slová „za účelom“ sa vkladá slovo „výhradne“,
c) schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako prenajímateľom a p. Máriom Bartošom, trvale bytom Košecké Podhradie č. 340,
018 31 Košecké Podhradie ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľnosti a to
pozemku parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2, ktorý vznikol zameraním
pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy o celkovej výmere 4671 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Košeca, zapísaného na
Správe katastra Ilava na LV č. 1. Prenajímaná časť pozemku bola zameraná geometrickým plánom č. 66/2012 zo dňa 18. 7. 2012,
vyhotoveným geodetom Ing. Bronislavou Filiačovou. Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu neurčitú, za účelom prevádzkovania
novinového stánku. Nájomné bolo stanovené vo výške 6,25 €/m2 ročne, t.j. celkové ročné nájomné predstavuje 100,- €/rok a bude
splatné vždy k 31. 1. bežného roka na účet
Obce Košeca. Nájomné za rok 2012 bude
uhradené v pomernej výške 24,99 € na účet
prenajímateľa najneskôr do 15. októbra 2012.
Nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade

s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 7 ods. 5 písm.
a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že prenajímaný majetok obec nevyužíva a žiadateľ na prenajatom pozemku bude poskytovať službu - a to
prevádzkovanie novinového stánku, ktorá bude prospešná pre všetkých obyvateľov. Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do
15 dní odo dňa jej schválenia.
Uznesenie č . 160/2012
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej
predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku:
parc. č. KNC 417/4 - vodná plocha o výmere
72 m2, ktorý vznikol zameraním neknihovanej parcely KN-E 345 - podľa registra parciel
vedená ako potok, bez výmery na základe
geometrického plánu č. 49/2012 zo dňa
17. 5. 2012, vyhotoveným Ing. Gabrielom Vankom ml., geodetom a úradne overeným Správou katastra Ilava dňa 28. 5. 2012, pod číslom 196/2012, nachádzajúcej sa v intraviláne
k.ú. Košeca, vo vlastníctve Obce Košeca ako
povinného z vecného bremena, strpieť stavbu malá vodná elektráreň v prospech oprávneného z vecného bremena p. Jozef Pagáč,
trvale bytom Hlavná 411, 018 64 Košeca. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú. Poplatky spojené so zriadením

Dňa 22. septembra 2012 sa uskutočnil VI. Ročník Veterán ralley Lednické
rovne - Dulov, ktorý usporiadal člen asociácie historických vozidiel SR Automoto
klub - SDF Dulov.
Išlo o jednodňové stretnutie milovníkov historických vozidiel a propagačnú
jazdu s plnením súťažných úloh.
Podujatia sa mohli zúčastniť len vozidlá vyrobené do roku 1980.
Dĺžka trate bola 120 km.
Časový harmonogram účastníkov bol:
I. etapa Lednické Rovne - Červený Kameň
II. etapa Červený Kameň - Slávnica
III. etapa Slávnica -Košeca
IV. etapa Košeca - Dúlov

vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. Zmluva o zriadení vecného
bremena bude podpísaná najneskôr do 15
dní odo dňa jej schválenia.

Uznesenie č. 162/2012
OZ schvaľuje zmenu plánu práce OZ na rok
2012 a stanovuje termíny zastupiteľstiev na
8. 11. 2012 a 6. 12. 2012.

Uznesenie č. 161/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Konštatuje, že
1. bola predložená a následne prerokovaná
Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a
nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov,
parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej
správy, organizácií a občanov v obci Košeca.
2. Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly.
B: Berie na vedomie
Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií,
poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných
a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií
a občanov v obci Košeca a opatrenia k Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy. O
plnení prijatých opatrení bude obecné zastupiteľstvo priebežne informované.

Uznesenie č . 164/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh zmluvy o predaji motorového vozidla
č. 122100221 od predávajúceho Prvý Trenčiansky Autoservis s.r.o., so sídlom Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín, predmetom ktorej
je kúpa motorového vozidla značky Škoda
ROOMSTER na sociálne účely za kúpnu
cenu 11 990,- € s DPH.
B: Schvaľuje
Zmluvu o predaji motorového vozidla č.
122100221 uzatvorenú medzi kupujúcim
Obec Košeca a predávajúcim Prvý Trenčiansky Autoservis s.r.o., so sídlom Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín, IČO: 36308994,
DIČ: 2020176631, predmetom ktorej je kúpa osobného automobilu značky Škoda ROOMSTER, s motorom 1,2 TSI, číslo motora
CBZA503919 za celkovú kúpnu cenu 11 990,- €
s DPH. Kúpna cena bude zaplatená vo výške
9 000,- € z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a vo výške 2 990,- €
ako spoluúčasť Obce Košeca k dotácií. Osobný automobil bude slúžiť na sociálne účely
za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie č. 301/2012-I/81. Zmluva o predaji motorového vozidla bude podpísaná do
15 dní od jej schválenia.

V Košeci sme účastníkov privítali za
slnečného počasia o 14.45 hod.
Vjazdom do priestorov ŠA sa nám
predstavili historické vyblýskané vozidlá v plnej paráde. Šoféri svoju zručnosť
ukázali v súťaži v parkovaní na presnosť.
Pre účastníkov bol pripravený bufet s
občerstvením. Program spestrili svojim
vystúpením miestny spevokol.
O obľúbenosti tohto podujatia svedčí
bohatá účasť veľkých aj malých občanov
našej obce.
Tešíme sa na ďalší ročník tohto pekného
podujatia.

Kde sa deti super majú,
kreslia, cvičia a sa hrajú?
Kde aktívne tvoria,
kde s radosťou chodia?
Do materskej školy, tam sa darí
a nie sú v tom žiadne čary.
Tak tam spolu nažívajú,
kamarátov spoznávajú
a pritom sa vzdelávajú!
Na začiatku školského roku 2012 - 2013 nastúpilo do našej materskej školy 80 detí. Rozdelené sú do štyroch skupín, podľa veku.
I. trieda - 2 - 4 ročné „žabky“,
tr. učiteľky:
Jana Sláviková, ml.
Eva Kormendyová
II. trieda - 3 - 4 ročné „lienky“,
tr. učiteľky:
Jana Sláviková, zástupkyňa RŠ
Mária Kalamenová
III. trieda - 4 - 5 ročné „včielky“,
tr. učiteľky:
Mgr. Eva Pavlíková
Katarína Sieklová

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa
uskutočnila dňa 26. 9. 2012 v našej škole akcia
s názvom Európsky deň jazykov.
Cieľom podujatia bolo, aby získali naši žiaci
nové vedomosti o iných európskych krajinách,
pripomenuli si dôležitosť výučby cudzích jazykov a ich bohaté využitie nielen v pracovnom,
ale aj v súkromnom živote.
Mladší žiaci, žiaci 1. stupňa, sa naučili novú
pesničku v angličtine, oboznámili sa s tradičnými jedlami európskych krajín a pozreli si krátke
národné rozprávkové príbehy v jazykoch jednotlivých národov.
Starší žiaci, žiaci 2. stupňa, si pripomenuli
Európsky deň jazykov formou súťaže o najlepšiu triedu. Súťaž bola rozdelená na dve časti
- vedomostnú a tvorivú. V rámci vedomostnej
časti žiaci odpovedali na súťažné otázky na štyroch stanovištiach:

IV. trieda - 5-6 ročné „motýle“,
tr. učiteľky:
Martina Pavlíková
Alena Melicherová
Chutnú a zdravú stravu zabezpečujú:
Jana Gábelová /ved. ŠJ/,
Ľudmila Hnáthová,
Jarmila Kezniklová,
Miroslava Miháliková.
O čistou a poriadok sa starajú:
Helena Hudáková,
Oľga Brtáňová,
Jana Vrábliková.
Prevádzka MŠ je od 6.oo do 16.oo hodiny.
Spoločenské požiadavky koncipované v Štátnom vzdelávacom programe ISCED-O, máme
rozpracované v našom školskom programe
„KÚZLO DETSTVA“ s tematickými okruhmi „Ja
som“, „Ľudia“, „Príroda“, „Kultúra“.
Predprimárnym vzdelávaním deti získavajú
“kľúčové kompetencie“ /spôsobilosti/ a základy
pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať po
celý život.

1.
2.
3.
4.

Jedlá európskych krajín
Cudzie slová
Reálie Európy
Skratky v komunikácii

V rámci tvorivej časti si každá trieda zvolila
jedného zástupcu, na ktorom pomocou jednoduchých materiálov zhotovila kostým predstavujúci typický národný odev ľubovoľnej krajiny.
Podujatie bolo ukončené besedou s americkou študentkou, ktorá študuje na Slovensku
len krátko, takže nevie po slovensky... Žiaci mali
možnosť vypočuť si reč rodenej Američanky,
otestovať si svoje vedomosti pri počúvaní a porozumení i pri kladení otázok študentke v anglickom jazyku.
Žiaci sa svojich úloh ujali s veľkým nadšením, čím prispeli k úspešnosti celej akcie.
Ing. Bortelová

V materskej škole nie je zavedený hodinový
systém pedagogickej činnosti. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako nepretržitý
sled pedagogických činností v priebehu dňa.
Rozvíjať záujmy, nadanie a schopnosti detí
pomáha krúžková činnosť výtvarný krúžok, literárno-dramatický, oboznamovanie s cudzím jazykom.
V tomto školskom roku máme v pláne nahradiť vekom poškodenú preliezku na dvore novou, pokračovať v starostlivosti o „ Čarovnú záhradu“ a výmenu ležadiel v jednej triede.
Aktuálne sa pripravujeme na imatrikuláciu
predškolákov, rytierske „pasovanie“ na predškoláka v triede najstarších detí.
Materská škola je zapojená do národného
projektu Vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako súčasti reformy vzdelávania.
Našim zámerom je, aby sa dieťa cítilo zdravé, šťastné, úspešné a aby sa mohlo učiť pre
seba čo najefektívnejším spôsobom, tempom,
metódou, prostredníctvom ktorej môže získať
čo najviac na úrovni svojho maxima.
A. Melicherová, uč. MŠ

Rok sa stretol s rokom, autobus sa opäť naplnil poznávania chtivými cestujúcimi a vyrazil
na cesty. Tentoraz nabral južný kurz - smer Maďarsko s jeho hlavným mestom Budapešťou.
Cesta ubehla veľmi rýchlo, ranné skoré vstávanie dalo zabrať snáď všetkým prítomným, takže mnohí sa prebudili až tesne pred príchodom
do mesta. Základné informácie o Maďarsku a o
Budapešti nám podala pani sprievodkyňa ešte
počas cesty. Prvou zastávkou bolo Tropikárium,
ojedinelé zariadenie v strednej Európe, kde sme
sa stretli so živočíchmi tropických oblastí celého
sveta. Našťastie nás od nich oddeľovali dostatočne hrubé sklá alebo vyvýšeniny. Najzaujímavejším miestom bolo určite obrovské akvárium.
Bolo vybudované v podobe tunelu tak, že keď

Hodové slávnosti u nás tradične spájajú
futbal a kultúru. Tento rok bolo futbalové popoludnie spestrené ženským futbalom, ktorý
sme u nás dlho nevideli a na štadión prilákal
prvých „hodovníkov“. Dievčatá a ženy previedli svoje schopnosti v priateľskom zápase
a určite potešili oko nejedného chlapa.
O kultúru sa počas celého dňa postarala dychová hudba Košečanka pod vedením
pána Milana Belka. Hudobne sprevádzali aj
vystúpenie nášho ženského speváckeho súboru. Osud zariadil, že pripravované netradičné hudobné vystúpenie sa nemohlo usku-

sme ním prechádzali, nad hlavami nám plávali
mnohé morské živočíchy. Mohli sme ich teda
pozorovať v plnej veľkosti a kráse. Žraloky, raje
i prapodivne vyzerajúce druhy rýb boli skutočne
obdivuhodné. Po ubytovaní v centre Budapešti
a krátkom oddychu sa celá skupina na čele so
sprievodkyňou vydala spoznávať zákutia hlavného mesta. Navštívili sme všetky chrámy i významné historické budovy v centre mesta. Škoda, že mnohé krásne historické stavby postupne chátrajú, že sa už nedostatok finančných prostriedkov podpísal na ich vzhľade.
Druhý deň si účastníci výletu mohli zvoliť
vlastný program i trasu poznávania mesta. Niektorí sme sa prešli niekoľko kilometrov až k rozsiahlemu komplexu maďarského parlamentu. Pre
návrate pozdĺž nábrežia sme narazili na pietne

točniť. Naši vystupujúci riešili smutnú rodinnú
udalosť, takže nemohli prísť. Určite k nám ale
prídu, dúfame, že ich privítame najneskôr na
hodoch v roku 2013. Aby sme potešili všetky
vekové kategórie, pre najmenších boli opäť
pripravené nafukovacie atrakcie, maľovanie
na tvár a elektrické autíčka. Najväčším lákadlom bol podvečerný koncert skupiny Starmania so speváčkou Barborou Balúchovou,
ktorá bola vo finále speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar. Ich repertoár tvoria
najznámejšie české a slovenské hity najmä
z 80-tych rokov. Odohrali viac ako dvojhodi-

miesto pri Dunaji označené kovovými topánkami rôznych veľkostí. Má byť spomienkou na násilný čin spáchaný počas druhej svetovej vojny,
kedy bolo na tomto mieste postrieľaných a zhodených do Dunaja niekoľko desiatok ľudí. Popoludní sme navštívili hradný komplex, sídlo uhorských panovníkov. Celý komplex je udržiavaný
a umožňuje nádherný pohľad na veľkú časť
Budapešti. A ocitli sme sa tam, ako sa hovorí
„v správnom čase na správnom mieste“, takže
sme videli i nezvyčajnú výmenu hradných stráží. Unavení celodenným putovaním po Budapešti sme v podvečerných hodinách nasadli do
autobusu a vrátili sa plní krásnych zážitkov domov.
Zostáva už len otázka - kam na budúci rok?

nový koncert s piesňami od Elánu, Olympicu, Heleny Vondráčkovej, Lucie
Bílej, Mariky Gombitovej, Miroslava Žbirku a pod. Známe texty si pospevovali všetci prítomní.
Hody nemôžu byť bez dobrého gulášu a presne taký nám aj tento rok
pripravil p. Silvester Janke s pomocou svojej rodiny a priateľov. Za mäso
ďakujeme Poľovníckemu združeniu Kyjovník. Aj keď boli pripravené dva
plné kotle, guláš sa rýchlo minul a nie každému sa ušlo.
Súčasťou hodových slávností bola aj oslava 740. výročia od prvej písomnej zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli oceniť

MACOCHA - priepasť ležiaca neďaleko Brna
je viac ako 138 metrov hlboká a je najväčšou
priepasťou v strednej Európe.
Jej krásou boli nadšení aj žiaci tunajšej základnej školy, ktorí koncom septembra spolu s
rodičmi a učiteľmi toto malebné miesto navštívili. Prehliadku jaskyne a plavbu na člnoch po rieke, ktorá preteká jej dnom si budú určite všetci
dlho pamätať.
A nezabudnú ani na povesť, podľa ktorej
bola priepasť pomenovaná.

ľudí, ktorí sa významným spôsobom podieľali na jej napredovaní v rôznych oblastiach. V spolupráci s komisiou sociálnou a ZPOZ a s kronikárkou obce sme vybrali 30 ľudí, ktorých sme na oslavy pozvali a udelili im
pamätný predmet ako poďakovanie za ich prácu. Výber ľudí nebol jednoduchý a určite sme na niekoho zabudli. V takomto oceňovaní plánujeme
pri oslavách výročí obce pokračovať aj v budúcnosti. Preto ak máte tip,
nebojte sa dať nám vedieť. Vopred ďakujeme!
Ďakujeme všetkým za pomoc, podporu a účasť! Tešíme sa opäť o rok!
Kolektív OcÚ

Poznáte ju?
„V neďalekej dedinke žila v minulosti rodina - otec, syn Martin a jeho nevlastná mama macocha. Táto nemala rada malého Martinka, a
preto sa ho chcela zbaviť. Jedného dňa ho zhodila zo skaly do priepasti. Našťastie sa chlapcovi pri páde podarilo zachytiť o stromy vyrastajúce z brala priepasti. Jeho srdcervúce volanie o
pomoc počuli neďaleko pracujúci drevorubači
a Martinka zachránili. Nahnevaní išli do dediny
a rozhodli sa macochu za jej zločin potrestať.

Zhodili ju so skaly do priepasti. Jej krik nik nepočul, jej ruky sa nezachytili konárov... Spadla na
dno priepasti a zabila sa. Odvtedy sa priepasť
volá MACOCHA.“
Výlet do jaskyne iste patril k tým vydareným
a určite všetkým deťom spestril začiatok školského roka.
Mgr. Miroslava Švehlová

... pod týmto názvom sa každoročne organizuje turistický výstup na
hrady a ich zrúcaniny po celom Slovensku.
Aj turisti, žiaci, rodičia a učitelia Základnej školy s materskou školou v
Košeci sa jedného z týchto výstupov zúčastnili. Samozrejme, vydali sa na
výstup na pozostatky hradu, ktorý sa nachádza v najbližšom okolí - na skalách nad Košeckým Podhradím. Pod zrúcaninami hradu čakalo všetkých
účastníkov milé prekvapenie - ohník, súťaže, špekáčiky, kofola, príjemné

Dni voľna sa nám zatvorili a oddýchnuté a
optimizmom naplnené deti zavítali opäť do školy.
V školskom roku 2012/2013 bude Základnú
školu s materskou školou Košeca navštevovať
spolu 326 detí, z toho základnú školu 246 detí
a materskú 80 detí. Celkový počet pracovníkov
je 44, z toho je 28 pedagogických a 12 nepedagogických pracovníkov a 3 externí učitelia náboženskej výchovy a sezónny kurič.
Materská škola.
V materskej škole budú pracovať 4 triedy a
to nasledovne 4. trieda - 21 detí (budúci prváci),
3. trieda - 21 detí a 2. trieda - 19 a 1.trieda 19 detí. Pod vedením ZRŠ p. Slávikovej bude
pracovať 10 pracovníkov - 7 pedagogický a 3
nepedagogický.
V budove MŠ sme upravili elektrické osvetlenie a omaľovali, vymenili sme okná na jednej
strane a plánujeme výmenu i naďalej Upravili
sme dvor MŠ novými zostavami na hranie cez
projekt z nadácie Pontis v sume 1100,- €, zakúpili a nainštalovali sme novú interaktívnu tabuľu
pre deti MŠ. Upravili a svojpomocne vymaľovali dve triedy. Počas nového školského roka sa
bude opäť vyučovať anglický jazyk. Pre deti sú
naplánované rôzne kultúrne a výchovné akcie.
Počet detí v MŠ narastá
Základná škola
Na základnej školu , v novom prostredí sme
privítali 30 nových žiakov prvákov a tiež 7 žiakov zo spádových obcí. Prajem im dobré pani
učiteľky, veľa kamarátov, pohodu v škole.
V ZŠ máme na ročníkoch 1.- 4. 96 žiakov a
na 5.- 9. - 150 žiakov. Žiaci sú rozdelení do 13
tried. Počet pracovníkov je 29, z toho je 20 pedagogických, 6 nepedagogických a 3 vyučujúci
náboženstva. Neprijali sme nijakú novú pracovnú silu.

posedenie a zaujímavé vystúpenie sokoliarov. Po výstupe k zrúcaninám
hradu, občerstvení... sa všetci ako správni turisti - cez hory - vrátili spokojní a mierne unavení do svojich domovov.
Všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia podieľali patrí srdečné poďakovanie.
Mgr. Miroslava Švehlová

Vyučovať budeme podľa nasledovných variantov:
I. ročník až IV. ročník
Školský vzdelávací
program ISCED 1

Vyučujúci náboženstva:
Mgr. Čepela, Mgr. Mišík,
Mgr. Tomanová - rímsko-katolícke
Mgr.Palčeková - evanjelické

V. ročník až IX. ročník

Ďalej ponúkame v tomto školskom roku žiakom záujmových útvarov. Sú to: strelecký futbalový, rybársky, matematický, krúžok slov. jazyka, športový, výtvarný, turistický, pohybové hry,
krúžok anglického jazyka, šikovné ruky.
Na našej škole vyučujeme anglický jazyk už
od prvého ročníka a ako 2 cudzí jazyk ponúkame v 6. ročníku NJ, AJ a RJ.

Školský vzdelávací
program ISCED 2

V Školskom vzdelávacom programe sme
na prvom stupni posilnili čitateľské zručnosti a
cudzí jazyk, na druhom stupni environmentálnu
výchovu, regionálnu výchovu a cudzie jazyky.
Rozdelenie tried:
I. A
I. B
II. A
II. B
III. ročník
IV. ročník
V. ročník
VI. A
VI. B
VII. ročník
VIII. ročník
IX. A
IX. B

Mgr. Pavúčková Zuzana
Mgr. Lacková Irena
Mgr. Surová Betka
Mgr. Palčeková Alexandra
Mgr. Pružincová Michaela
Mgr. Švehlová Miroslava
Mgr. Vojteková Eva
Ing. Bortelová Jana
Mgr. Galanská Viera
Mgr. Rafajová Andrea
Mgr. Jurenová Eva
Mgr. Pajgerová Jaroslava
PaeDr.Gajdošová Eva

ŠKD:
Pružincová Dana
Melicherová Dana

Cez prázdniny sme uskutočnili potrebnú revíziu elektroinštalácie. Škola získala v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 1200,- €
a projekt sa bude realizovať v tomto školskom
roku. Rada rodičov zakúpila do tried skrinky pre
žiakov a tak všetky triedy na strednej chodbe sú
vybavené moderným nábytkom. Pribudla nám
nová interaktívna tabuľa do triedy, je nainštalovaná v triede 9. A
Na základnej škole budú pracovať 3 oddelenia školského klubu s počtom detí 78. V ŠK
budú pracovať vychovávateľky Bc. Melicherová
a Bc. Pružincová a na skrátený úväzok bude
pracovať Mgr. Rafajová I.
V školskej jedálni pod vedením vedúcej
školskej jedálne pracujú 2 kuchárky a 2 pomocné kuchárky. Počet stravníkov je 226.

Bez triedy:
Mgr. Gregorová Jana
Mgr. Mikulová Renáta
Mgr. Rafajová Ingrid
Vedenie školy:
Ing. Eva Jurenová - RŠ
Mgr. Miroslava Poliaková - ZRŠ

Na záver, čo si zapriať - Veľa trpezlivosti, kopec dobrej nálady, množstvo kreativity a hlavne ľudskosti.
Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody. (Aristoteles) Takže s chuťou do práce.
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Je potrebné vážiť si doterajšiu históriu. Pripomínať si to, čo nás formovalo, čo utváralo
našu podstatu a čo nás doviedlo medzi vyspelé
štáty civilizovaného sveta.
Stali sme sa súčasťou európskeho celku,
ktorý postavil svoje základy na hodnotách slobody, demokracie a spravodlivosti.
Stali sme sa súčasťou európskeho celku,
pretože sloboda, demokracia a spravodlivosť sú
aj našimi hodnotami. Boli hodnotami mnohých
statočných ľudí, ktorí pre slobodu, demokraciu a
spravodlivosť žili aj umierali pred nami a ktorým
vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne a
so vztýčenou hlavou.
Mier je dnes základom života a šťastia ľudského pokolenia. Len v mieri sa môžu rozvíjať a
v praxi uplatňovať tie ušľachtilé myšlienky, ktoré
viedli povstalcov do boja proti porobe a bezpráviu.
V kritických chvíľach títo ľudia prejavili nesmiernu odvahu, lásku k rodnej zemi i ľudskú
spolupatričnosť. Takýmito slovami vďaky a úcty
sme si pripomenuli v našej obci 68. výročie SNP,
slovami vďaky a úcty tým hrdinom, ktorí večne
spočinuli na vojenských cintorínoch na celom
Slovensku a nedožili sa slobody a demokracie.
Nikdy na nich nezabudneme. Ostatnú navždy
zapísaní v našich srdciach.

Dňa 8. 5. 2012 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili celodennej exkurzie do poľského Osvienčimu a Brezinky. Výlet pozostával z dvoch častí a to: prvá
časť - návšteva Osvienčimu, teda miestnych budov a priestorov, ktoré sa zachovali. Tuto sme
pobudli asi 2,5 hodiny, počas ktorých nám robila
spoločnosť sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala. Na každom mieste nám povedala, kde sa
práve nachádzame, čo sa tam dialo a pod.
Druhá časť výletu - Brezinka, vzdialená od
Osvienčimu 3 km. Tu sme mali možnosť vidieť

Poľovnícke združenie Kyjovník dňa 1. 9. 2012 zrealizovalo II. ročník
posedenia pri guláši. Po minuloročných skúsenostiach sme príprave venovali zvýšenú pozornosť, čo sa prejavilo na spokojnosti všetkých prítomných občanov. Pán Jaroslav Rafaj v spolupráci s našimi členmi pripravil
veľmi chutný diviačí, srnčí a jelení guláš. Zabezpečené bolo i občerstvenie a živá hudba - Duo style z Trenčianskych Teplíc. I napriek nie celkom

domy, resp.“Búdy“, ktoré slúžili ako obydlia väzneným ľuďom. Okrem toho sme si tam pozreli i ukážku vagónu, v ktorom boli ľudia prevážaní. I keď názory na výlet boli rôznorodé, všetci sme sa zhodli v jednom - obe mestá museli byť skutočným
„peklom na Zemi“, miestom, ktoré predstavuje
neskutočné ľudské utrpenie, bolesť a zúfalstvo.
Exkurzia v nás zanechala hlboké osobné zážitky, vďaka ktorým si uvedomujeme, aké máme
šťastie, že žijeme tak, ako žijeme.
Žiaci 9. ročníka

vydarenému počasiu sme boli prekvapení početnou účasťou našich spoluobčanov. Pri tejto príležitosti si dovoľujem poďakovať za spoluprácu starostovi našej obce a FK Košeca ako i všetkým členom PZ Kyjovník. Tešíme sa na spoločné stretnutie v roku 2013
Mgr. Čepela Vojtech, predseda PZ

V dňoch 22 - 24 septembra usporiadalo Združenie záhradkárov Košeca tradičnú výstavu ovocia a zeleniny.
V tieto dni sa priestor Domu kultúry zmení na peknú jesennú záhradu,
v ktorej nechýbali veľké tekvice, strapce hrozna, ale ani kvety cínie, georgine a astry.
Dominantné však boli jablká. Tento rok sa na výstave už druhý krát
uskutočnila súťaž Jablko roka. Do súťaže sa prihlásilo 20 vystavovateľov
so 60-timi exponátmi. Trojčlenná porota, ktorej predsedom bol pán Ing. Jaroslav Bajza z Beluše nemala ľahkú úlohu vybrať tri najkrajšie.

Pod dlhom zvažovaní určila nasledovné poradie:
1. miesto:
jablko č. 26 p. Jaroslava Bugalu
2. miesto:
jablko č. 40 p. Jána Drábika
3. miesto:
jablko č. 28 opäť p. Jaroslava Bugalu.
Výhercom srdečne gratulujeme. Na záver ďakujeme žiakom ZŠ, našim občanom, ktorí priniesli svoje exponáty, ale i tým, ktorí sa na výstavu
prišli pozrieť.
výbor ZZK

Mužstvá starších žiakov, dorastu a mužov hrajú
najvyššiu súťaž v okrese. Želáme im veľa úspechov,
málo zranení a aby im futbal chutil. Bližšie sa im budeme venovať v ďalšom vydaní našich novín.
Čo je pre náš klub novinka? Oblastný zväz Považská Bystrica musel zrušiť súťaž mladších žiakov
z dôvodu malého počtu narodených chlapcov v tom
období. Po prieskume a záujme klubov bola novozaložená súťaž prípraviek, t. z. roč. 2002 - 2006. Náš
FK sa do súťaže prípraviek zapojil s perspektívou vychovávať mladých futbalistov a rozvíjať ich talenty.
Len pre zaujímavosť, do dnešného dňa sa nám
prihlásilo 19 chlapcov. Vieme, že to bude náročná a
zároveň aj zodpovedná práca. Budeme úzko spolupracovať aj so ZŠ s MŠ Košeca a prostredníctvom
futbalových krúžkov viesť a získavať žiakov pre šport,
futbal...

Naše deti a občania môžu náš športový areál využívať. Bol vybudovaný a je udržiavaný na to, aby sme
sa v ňom cítili všetci dobre. FK Košeca želá všetkým
občanom pevné zdravie a pozýva všetkých občanov
do nášho areálu povzbudiť našich futbalistov.
Rozpis domácich zápasov prikladáme..
Za FK Jaroslav Palček
Popis k FOTKE:
1. Rad: Jaroslav Palček, tréner; Róbert Škrovánek,
tréner brankárov; Igor Štepanovič, tréner
2. Rad: Róbert Škrovánek ml., Jakub Kormendy,
Peter Kolesányi, Daniel Pánek, Ivan Adamec,
Ivan Frýdecký, Peter Lagin
3. Rad: Adam Keznikl, Samuel Jašurek, Marek Šupák, Matej Mojto, Matúš Palček, Matej Ondlevec,
Richard Pagáč
4. Rad: Daniel Belian, Alexej Batka

V III. ŠTVRTROKU 2012
SA NARODILI
----------------------------------Viktória Kolembusová, Tomáš
Taraba, Bianka Fajlerová
a Vojtech Vytlačil
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
V II. ŠTVRTROKU
----------------------------------Rozália Ševčíková
a Mária Ďuranová.
-----------------------------------

V III. ŠTVRTROKU

----------------------------------Stanislav Bůžek, František
Matuščin, Augustín Galko,
Milan Kulich, Ing. Ľudovít
Čepela, Karol Caban, Jozefína
Ďurikovičová, Jaroslav Bachár
a Jozef Kozák.
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá

----------------------------------70 rokov
Pavol Bugala, Jozef Gombár,
Anna Kovačíková, Rudolf Litvík,
Ladislav Pavlík, Anna Rafajová
a Anna Reseková.
----------------------------------75 rokov
Matúš Hrubo a Irena Trpková.
----------------------------------80 rokov
Mária Slabá
----------------------------------85 rokov
Jarmila Belková, Margita
Gábelová a Agáta Turzová.
-----------------------------------

V III. ŠTVRTROKU 2012
OSLáVILI

----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:
Jozef Strečko a Anna rod. Behanová a Bc. Pavol Ondrejka a
Vlasta rod. Valjentová.
----------------------------------50 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:
Ing. Imrich Krupička
a Ľubomíra rod. Remšíková.
-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

