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V médiách máme možnosť sledovať správy o rôznych problémoch
obcí. Tieto často súvisia s podpísaním Memoranda medzi ZMOS-om
a Vládou SR.
Aj keď tento dokument nemá legislatívne záväzný pôvod, obce a mestá sa k nemu postavili čelom a snažia sa ho dodržať.
To však niekedy v obciach spôsobuje veľké problémy udržať služby pre
občanov na požadovanej kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni.
Vedenie našej obce robí všetko preto, aby občania nepocítili toto „nariadené“ šetrenie. Nikdy sme nepristúpili k vypínaniu nočného verejného
osvetlenia, nezvyšovali sme výrazne ani dane a ani poplatky, ktoré občania
platia do obecnej kasy. Dokonca sme zvládli investovať do zlepšenia infraštruktúry. Je pravdou, že niektoré obecné problémy nedokážeme s ohľadom na nastavenie rozpočtu riešiť promptne (to sa týka napr. opráv miestnych komunikácií), ale hľadáme možnosti, ako veci posunúť dopredu.

ZO DŇA 28. AUGUSTA 2013
Uznesenie č . 101/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce
Košeca.
Uznesenie č. 104/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť firmy Sestav s.r.o., J.L.Bellu 34/809,
019 01 Ilava o odkúpenie časti pozemku parc.
č. KNC 683/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4687 m2, zapísaný na LV č. 1. Žiadateľ
má záujem o 1 176 m2 za účelom výstavby
bytových domov.
B. Schvaľuje:
Zámer využitia časti pozemku parc. č. KNC
683/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 4687 m2, nachádzajúci sa v k.ú Košeca, zapísaný na LV č. 1 vo výmere 1 176 m2 na
účely hromadnej bytovej výstavby a vypracovanie geometrického plánu za účelom odčlenenia časti pozemku vo výmere 1 176 m2 z pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 4687 m2. Na
účely možného odpredaja pozemku bude vyhotovený znalecký posudok na odčlenený pozemok vo výmere 1 176 m2.
Uznesenie č. 108/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu:
633006 08.3.0 rozhlas - všeobecný materiál
zníženie vo výške 600,- €
637005 06.3.0 chemický rozbor vody zníženie o 300,- €
633006 06.3.0 všeobecný materiál - zásobovanie vodou - 100,- €
t.j. Presun v celkovej výške 1 000,- € na stredisko Dobrovoľný hasičský zbor 0320.
Schválená zmena bude zapracovaná do zmenového listu č. 9.
ZO DŇA 19. SEPTEMBRA 2013
Uznesenie č. 119/2013
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého materiálu:
A: Prerokovalo
Zámer na bezodplatné prenechanie majetku
vo vlastníctve obce Košeca a vyhlásenia zámeru na vypožičanie majetku vo vlastníctve obce

Čaká nás zima a s tým súvisiaca údržba miestnych komunikácií. Opäť
budeme robiť všetko čo je v našich silách, aby chodníky a cesty v našej
správe boli zjazdné.
Ešte v tomto roku sme stihli vymeniť staré svietidlá popri hlavnej ceste
za modernejšie a úspornejšie. Veríme, že to zlepší bezpečnosť a aj táto
aktivita dokazuje, že sa obec snaží stále niečo robiť.
Do budúceho roka pripravujeme práve v týchto týždňoch návrh rozpočtu. Tu je priestor na to, aby občania aktívne do tohto procesu vstúpili
svojimi požiadavkami. Môžu ich smerovať priamo na e-mailovú adresu
podatelna@koseca.sk, starosta@koseca.sk prípadne osobne starostovi
obce alebo poslancom obecného zastupiteľstva.
Ďakujeme, že spoluvytvárate priestor pre Váš život.

Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Košeca pre Futbalový klub Košeca,
so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO:
420222428, zastúpený Ladislavom Bugalom,
predsedom. Ide o nasledovný majetok:
- Futbalové ihrisko - nachádzajúce sa na
pozemku parc. č. KNC 271/1 - ostatné
plochy o výmere 21049 m2.
- Budova súp. č. 20 - sociálne zariadenia
postavená na pozemku prac. č. KNC
271/2 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 303 m2
- Letný kultúrny stánok - postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 - ostatné plochy o výmere 21049 m2.
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na
Správe katastra Ilava, na LV č. 1.
B: Schvaľuje
Zámer bezodplatného užívania majetku vo
vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky a vyhlásenia zámeru na vypožičanie majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
pre Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca
7, 018 64 Košeca, IČO: 420222428, zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom. Ide o nasledovný majetok:
- Futbalové ihrisko - nachádzajúce sa na
pozemku parc. č. KNC 271/1 - ostatné
plochy o výmere 21049 m2.
- Budova súp. č. 20 - sociálne zariadenia
postavená na pozemku prac. č. KNC
271/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2.
- Letný kultúrny stánok - postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 - ostatné plochy o výmere 21049 m2.
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na
Správe katastra Ilava, na LV č. 1.
Doba užívania: neurčitá
Zámer bezodplatného užívania majetku vo
vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky
ako prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním
výpožičky na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Celý text Zámeru č. 1/ZoV/
2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia
a je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný
majetok obce je prednostne určený na verejnoprospešné účely vo forme konania športových

Radomír Brtáň, starosta obce

a kultúrnych podujatí. Obec uvedený majetok
nevyužíva celoročne, a podporuje občianske
združenia na území obce, ktorých činnosťou je
športová, kultúrna alebo výchovno - vzdelávacia
činnosť. Občianske združenie, ktorému bude
majetok prenechaný združuje mladších aj starších občanov obce a svojou činnosťou prispieva
k zabezpečeniu vytvárania verejnoprospešných
aktivít.
Uznesenie č. 120/2013
A1: Prerokovalo
Vyjadrenie p. Miroslava Slimáka, trvale bytom
Bytovky 479/1, Košeca k výške nájomného za
prenájom obecnej garáže za účelom využívania garáže na parkovanie osobného motorového vozidla zo dňa 12. 9. 2013.
A2: Prerokovalo
Vyjadrenie p. Juraja Ištvánika, trvale bytom
Bytovky 480/3, Košeca k výške nájomného za
prenájom obecnej garáže zo dňa 12. 9. 2013.
A3:Prerokovalo
Zámer prenajať dočasne prebytočný majetok
vo vlastníctve obce Košeca a vyhlásenia zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod
5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca p. Jurajovi Ištvánikovi, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca. Ide
o nasledovný majetok:
- Prefabrikovaná garáž - sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená na štrkovom lôžku.
- Cena nájmu je stanovená vo výške
150,- €/ročne.
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na
dobu neurčitú.
Celý text Zámeru č. 1/PN/2013 je uvedený
v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
B: Schvaľuje
Zámer prenajať dočasne prebytočný majetok
vo vlastníctve obce Košeca a vyhlásenia zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7
bod 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca p. Jurajovi
Ištvánikovi, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca. Ide o nasledovný majetok:
- Prefabrikovaná garáž - sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, po-

stavená na štrkovom lôžku.
- Cena nájmu je stanovená vo výške
150,- €/ročne.
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na
dobu neurčitú
Zámer prenájmu majetku obce Košeca ako
prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce. Celý text Zámeru č. 1/PN/2013 je
uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Predmetný majetok obec dlhodobo nevyužíva
a v zmysle čl. 7 bod 5/ písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
prenájom nebytových priestorov do výmery 100
m2 vrátane sa považuje za prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 121/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku vo výške

Mesiac október bol aj tento rok vyhlásený za mesiac 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 k úprave a skrášleniu životného prostredia, hlavne zveľadenia a čistoty verejných priestranstiev.
1. Ustanovuje sa technická a organizačná komisia v Košeci:
• Brtáň Radomír - starosta,
• Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu,
• Palček Jaroslav - správa ŠA,
• Trpka Silvester - správca cintorína,
Ktorá bude úzko spolupracovať s:
• Ing. Evou Jurenovou - riaditeľkou ZŠ s MŠ,
• Janou Slávikovou - zást. riad. pre MŠ,
• Miestnymi podnikateľmi a predsedníčkou Únie žien Slovenska
2. V priebehu tohto mesiaca je potrebné zrealizovať nasledovné:
a. Úprava miestneho parku, vyhrabanie lístia, odstránenie suchých
konárov
Z: Ing. Jurenová Eva - riaditeľka ZŠ s MŠ a KZ
T: mesiac október 2013
b. Vyčistenie a úprava priestorov v správe a vo vlastníctve obce
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2013
c. Vyčistenie a úprava miestneho cintorína
Z: Silvester Trpka a ÚŽS
T: mesiac október 2013
d. Likvidácia nepovolených skládok
Z: Radomír Brtáň - starosta a Jozef Surový
T: mesiac október 2013
e. Úprava športového areálu - príprava na zimu
Z: Palček Jaroslav
T: mesiac október 2013
f. vyčistenie a úprava predzáhradok, dvorov rodinných domov
Z: občania obce

To je názov projektu, ktorý sme na druhý pokus úspešne podali cez
Nadáciu Pontis, nadačný fond Slovenskej sporiteľne.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť bezpečné a hygienické zariadenie, ktoré by vyhovovalo všetkým vekovým kategóriám no najmä našim najmenším hráčom - prípravkárom a starším žiakom.
Klasické zmiešavacie batérie osadené privysoko, zariadenie bolo staré
a náročné na údržbu.
Búracie a drobné ukončovacie práce realizovali dobrovoľníci z radu mužov a rodičov - hráčov - svojpomocne. Odborné práce, ako položenie obkladov a montáž nových zariadení, boli realizované vďaka sponzorom.
Všetok potrebný materiál bol zakúpený z grantového príspevku.
Na základe projektu sl. Behanovej nám bol poskytnutý v plne požadovanej výške 2 620,77 EUR.
Súčasťou rekonštrukcie boli osadené zmiešavače vody pre automatické batérie, v ktorých je nastavená potrebná teplota vody a sprchy sú
vybavené tlačnými ventilmi. Vďaka tomu šetríme nielen vodu ale aj spotrebu energie na jej ohrev.
Nové, čisté a bezpečné sprchy si už všetci hráči naplno užívajú. Na
nutnú hygienu po zápase sa môžu všetci tešiť.
Veríme, že im nová vybavenie bude dlho a dobre slúžiť.

200,- € na základe predloženej žiadosti zo dňa
7. 8. 2013 pre Klub dôchodcov.
Uznesenie č. 124/2013
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo
list od nespokojných občanov obce Košeca
vo veci prešetrenia správania neprispôsobivých
občanov rómskeho etnika, ktorí sa nasťahovali
do rodinného domu na ul. Želiarskej.

T: mesiac október 2013
g. Úprava areálu Osvetovej besedy v časti obce Nozdrovice
Z: Mgr. Palčeková Júlia
T: mesiac október 2013
h. Spracovať a odvysielať reláciu v miestnom rozhlase
Z: Silvia Makasová
T: mesiac október 2013
Vypracovala: Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu

Žiadame Vás, aby ste na oddeliteľné časti svietnikov a kahance využívali zvonové kontajnery na to určené a nevhadzovali všetok odpad do kovových nádob na komunálny odpad.
Namiesto na skládke odpadov tak môže sklo a plasty skončiť
ako druhotná surovina na opätovné využitie pri výrobe iných potrebných vecí.
Do nádoby na plasty môžete vhadzovať aj jednoducho oddeliteľné časti z kytíc a vencov /plastové stuhy, celofánové obaly, plastové prvky z vencov bez kovových výstuh,.../.
Vence a kytice, ktoré obsahujú kovový drôt patria do kovových
nádob na komunálny odpad.
Biologicky rozložiteľné odpady /tráva, burina, živé kvety, hlina z
črepníkov,.../ je možné uložiť do drevených síl na kompostovanie rozmiestnených na viacerých miestach cintorína. Pred tým je však potrebné z kytíc živých kvetov odstrániť rôzne plastové časti.
Ďakujeme za pochopenie.
ZNÍŽENIE MNOŽSTVA A TÝM AJ NÁKLADOV
NA ULOŽENIE ODPADU NA SKLÁDKE
SA PREJAVÍ POZITÍVNE NA KVALITE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TIEŽ PRI URČOVANÍ VÝŠKY
POPLATKU ZA ODPADY.
TEN VO VEĽKEJ MIERE ZÁVISÍ OD SUMY, KTORÚ MUSÍME
ZAPLATIŤ ZA ODPAD KONČIACI NA SKLÁDKE.
SKÚSME POROZMÝŠĽAŤ, ČI JE NUTNÉ PLNIŤ SKLÁDKY
VECAMI, KTORÉ SA DAJÚ ZRECYKLOVAŤ.

Dobrovoľný hasičský zbor Košeca organizoval v sobotu 14. 9. 2013 verejné oslavy 125. výročia svojho založenia. Program osláv začal
o 10. hodine slávnostnou omšou v Rímsko-Katolíckom kostole v Košeci, súčasťou ktorej bola
aj vysviacka novej slávnostnej zástavy DHZ Košeca.
O 11hodine privítal predseda DHZ na slávnostnom obede v priestoroch pohostinstva
BOWLING čestných hostí, funkcionárov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
a predsedov ostatných záujmových, kultúrnospoločenských, cirkevných a športových organizácií so sídlom v našej obci. Po celý čas v priestoroch pri kostole a potom pred budovou Hasičskej zbrojnice sprevádzala program osláv
Dychová hudba Košečanka. Presne na poludnie
pred budovou Hasičskej zbrojnice slávnostne
nastúpila jednotka DHZ a táto sa opäť v doprovode dychovej hudby odobrala pochodom k
miestnemu športovému areálu, kde pokračoval kultúrny program príhovormi predsedu DHZ
a starostu obce. Po príhovoroch prišlo na rad
odovzdávanie vyznamenaní dlhoročným členom
hasičskej organizácie, ktoré na návrh Výboru
DHZ udelil OV DPO SR a vyznamenaným odovzdal jeho zástupca. Súčasne s bohatým kultúr-

nym programom nasledoval aj pohárový pretek
v hasičskom útoku družstiev, ktorého sa zúčastnilo celkom 17 družstiev z okresov Ilava, Trenčín
a Púchov. Aj navzdory nepriaznivému počasiu
si prišiel pozrieť program osláv značný počet
občanov našej aj okolitých obcí. Pre mnohých
bola lákadlom najmä prezentácia hasičského
športu, vystúpenie folklórneho súboru Považan
z Považskej Bystrice, ako aj vystavená hasičská
technika a zástava DHZ Košeca spolu s pamätným tablom všetkých jeho členov. Niekoho možno neupútal samotný program osláv, prišiel však
prežiť neopakovateľný gurmánsky zážitok, ktorý
ponúkal sortiment, po celý čas intenzívne obliehaného bufetu. Na výber mal z dvoch druhov guláša z diviny, zabíjačkovej kapustnice, držkovej
polievky, cigánskej pečienky v žemli a nespočetného množstva alkoholických aj nealkoholických
nápojov. Po vyhodnotení hasičskej súťaže a odovzdaní cien víťazom, pokračoval program tanečnou zábavou pod taktovkou hudobnej skupiny
A-Je-To. Vo večerných hodinách teplota už vôbec nepripomínala nedávno pokorené letné teplotné rekordy, no napriek tomu si zúčastnení
nenechali pokaziť náladu a zábava pokračovala
v plnom prúde až do skorých ranných hodín.

Nedá mi ešte nespomenúť to obligátne „Kto
neprišiel, môže ľutovať“, ale pre mňa osobne,
ako určite aj pre mnohých ďalších, nadobúda
táto ošúchaná veta po absolvovaní týchto osláv
úplne nový rozmer.
Záverom by som chcel ešte v mene svojom,
ako aj v mene DHZ Košeca poďakovať organizáciám a jednotlivcom, bez podpory ktorých by
sa dôstojné pripomenutie si výročia založenia
najstaršej organizácie v obci nemohlo uskutočniť.
Neoceniteľnú podporu a nielen v rámci
týchto osláv, poskytol našej organizácii p.
Bartoš Juraj a firma MERIOT s.r.o. Ďalej naša
veľká vďaka patrí firme DREVOPAL s.r.o.,
Mgr. Turčíkovi Rastislavovi a projekčno-obchodnej spoločnosti TRA PLUS s.r.o., firme
VH TECH SK s.r.o., firme DRAKOstav, firme
PEKMIC s.r.o. - ADVERTISEMENT, p. Šulekovi Jozefovi a firme Kalište, firme ADLA s.r.o.,
Bc. Ondrejkovi Pavlovi, Obecnému úradu
v Košeci a starostovi a ďalším jednotlivcom,
ktorých mená neuvádzam.
Ešte raz všetkým ďakujeme!
Ľudovít Čepela
tajomník DHZ Košeca

Písal sa školský rok 1963/1964, keď si žiaci prvýkrát zasadli do školských lavíc v novej budove Základnej školy Košeca. Uplynulo odvtedy už
50 rokov, počas ktorých sa v škole vystriedalo množstvo žiakov, riaditeľov,
učiteľov aj nepedagogických zamestnancov.
Je 50 rokov veľa alebo málo? V živote človeka znamená päťdesiat
rokov obdobie istoty a čerpania množstva získaných skúseností. Aj keď
ľudia vekom starnú škola nie. Môže síce čerpať silu z tradícií a poznatkov,
ktoré tu zanechali učitelia počas desaťročí, noví žiaci však školu robia vždy
mladou a rozvíjajúcou sa . Žiaci sú stále vnímavejší a náročnejší, čo školu
posúva vpred.
Nie je náhoda, že sme 50 výročie oslávili v jubilejnom roku príchodu
Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, veď títo položili základy vzdelania a kresťanstva a škola toto kultúrne dedičstvo ďalej rozvíja.
Od otvorenia novej budovy školy sa udialo veľa zmien. Boli však uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám
žiakov i spoločnosti. Práve výsledky žiakov určujú úspešnosť školy. Škola
má právo byť hrdá na žiakov, ktorí získali rôzne stupne vzdelania, uplatnili
sa v rôznych odboroch spoločenského a kultúrneho života, v športe, ale
i vo vede. Práve naši bývalí aj súčasní žiaci šíria dobré meno školy aj
vďaka dobrej a zodpovednej práce bývalých aj súčasných pedagogických
pracovníkov.
50 rokov nie je tak veľa, aby sme si nepamätali ľudí, ktorí tu zanechali
kus svojho života, či už tých, ktorí tu prežili svoje detstvo, alebo mnoho
učiteľov, školníkov, kuchárok, upratovačiek a kuričov, ktorí tu pôsobili.
Pri príležitosti výročia školy chcem i touto cestou vzdať úprimný hold
tým pedagógom, kňazom a ostatným zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania, výchovu detí v našej obci, zveľaďovali školu a pracovali
v prospech našich detí. Samozrejme nezabúdam ani na rodičov a sponzorov, ktorí sa osobne angažovali v mimoškolskej činnosti pri organizovaní
aktivít a podieľali sa na zveľaďovaní školy. Vďaka patrí aj všetkým tým,
ktorí pracovali v tejto škole a nie sú už medzi nami. Osobitne ďakujem sa
spoluprácu a pomoc obecnému zastupiteľstvu, obecnému úradu a v neposlednom rade pánom starostom.
Našej „jubilantke“ prajem do ďalších rokov výborných pedagógov, šikovných žiakov, obetavých rodičov, dostatok financií, pochopenie a pomoc
kompetentných pri riešení jej problémov a všetkým nám veľa optimizmu
a trpezlivosti.
Eva Jurenová, Ing.
riaditeľka školy

Už 7. ročník prehliadky krásnych starých automobilov a motoriek si
urobil zastávku aj v našej obci na športovom areáli. Aj keď to zrána nevyzeralo moc dobre, popoludní sa predsa vyčasilo a súťaž o presnosť
medzi bránami sa mohla začať. Na štart bolo prihlásených 68 automobilov a 23 motoriek, ktorí si u nás tradične zasúťažili v parkovaní na presnosť. Ocenený boli traja najpresnejší, najkrajší veterán a najstarší účastník
veteránov.
Toto podujatie bolo spestrené spevom speváckej skupiny pri Obecnom úrade Košeca a malým občerstvením. Celú prehliadku sledovalo aj
veľa našich občanov a našiel by sa medzi nimi nejeden, ktorý by si vedel
takéhoto veterána predstaviť ja doma.
Veríme, že takáto prehliadka bude aj o rok a priláka ešte viac divákov.

Klub dôchodcov sa aj v letnom období snaží
robiť pre svojich členov zaujímavé akcie a zapojiť sa aktívne do akcií, ktoré sú usporiadané obecným úradom, alebo inými organizáciami v dedine.
Dňa 19. 6. 2013 sme zorganizovali pre utuženie zdravia našich členov zájazd do termálneho
kúpaliska Podhajská. O toto kúpanie bol veľký
záujem, o čom svedčí plne obsadený autobus.
Bola to vydarená akcia. Členovia si pochvaľvali, vracali sa domov spokojní a celou cestou sa
spievalo.
Naša účasť bola viditeľná skoro na všetkých
podujatiach. Členky klubu tvorili súťažné tímy
pri súťaži varenia gulášov na štadióne, kde sa

umiestnili na 3. mieste. Na Košecké hody naše
speváčky prispeli do kultúrneho programu a svojou účasťou veľa našich členov svojou účasťou
podporilo túto akciu na miestnom štadióne.
Už tradične dôchodcovia podporujú oslavu
SNP a kladenia vencov k pamätníku padlých hrdinov. Je na škodu, že si mladšie generácie nevážia, čo slovenský národ musel riskovať a vytrpieť pri porážke fašizmu, koľko obetí si vyžiadalo besnenie fašistov na našom národe. V spolupráci s Úniou žien podporili naše členky aj program pri vítaní veteránov. Vydarená akcia bolo
septembrové posedenie členov klubu dňa 3. 9.
2013 na miestnom štadióne, ktorého sa zúčastnilo 60 členov klubu. Zhodnotili sme letnú aktivi-

Slovenské národné povstanie nemalo iba národný význam. Má hlboký
medzinárodný charakter. Povstanie bolo súčasťou boja národov Európy
proti nacizmu za jeho porážku. Nacizmus porazili demokratické sily. A práve Slovenským národným povstaním prispel slovenský národ k porážke
nacizmu.
SNP je neustále živým a inšpirujúcim odkazom, ku ktorému sa budeme
vracať nielen v dňoch sviatočných. Robíme tak i preto, aby bola demokratizácia u nás pokračovaním toho najlepšieho, čo sme od tých slávnych

Poľovnícke združenie „Kyjovník“ Košeca obhospodarujúce 2 100 ha poľovných plôch katastra obcí Košeca a Nozdrovice. Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach sa združenie rozhodlo usporiadať pre občanov obce Košeca,
Nozdrovice, hostí a okolie posedenie pri dobre
pripravenom poľovníckom guláši a príjemnej reprodukovanej a v neskorších večerných hodinách aj živej hudbe.
Príprava posedenia pri guláši začala rozdelením úloh na pracovnej členskej schôdzi. Samozrejmosťou tejto prípravy boli aj úlohy k lovu zvere a príprava diviny na akciu. Nie všetkým členom sa napriek snahe podarilo prispieť svojím
uloveným kusom zveri do guláša. Je potrebné
poďakovať všetkým a najmä úspešným lovcom,
pretože ak by nebola nalovená zverina, tak by
posedenie nebolo!
Posedenie sa uskutočnilo dňa 31. 8. 2013
o 15. hodine na štadióne FK Košeca. Počasie bolo
príjemné, výzdoba... s poľovníckym nádychom.
Pre hostí bol pripravený dobrý guláš v štvorakom
prevedení - srnčí, jelení, mufloní (mladá muflónica) a diviačí. O prípravu guláša bol požiadaný
osvedčený pán Jaroslav Rafaj, ktorý svoju prácu
odviedol dokonale. Napriek povinnostiam a oslave v rodine sa poľovníckemu posedeniu venoval
do večerných hodín. Bolo pripravených celkovo
6 kotlov guláša. Musíme však priznať aj drobné
zaváhanie - posledný kotol sme začali pripravovať o hodinu neskôr - nečakali sme takú účasť!

tu klubu a vytýčili sme ďalší program. Hoci nám
neprialo počasie, bolo trochu chladno, rozohrial
nás rezkými melódiami harmonikár Vendel, ku
ktorému sme sa pridali a na štadióne sa veselo
spievalo. Na tomto posedení bol navrhnutý termín kúpania sa vo Veľkom Mederi, ktoré sme
uskutočnili 10. 9. 2013. Väčšina členov si podujatie pochvaľovala a akcia bola hodnotená kladne. Všeobecne bolo konštatované jedine to, že
je to veľká diaľka.
A na záver, nemožno nespomenúť účasť našich členiek pri čistení Domu smútku po maľovaní.
Za Klub dôchodcov Drábik

dní urobili v prospech človeka. Zveľaďovať dielo účastníkov Slovenského
národného povstania, z ktorých mnohí svojím životom zaplatili za našu súčasnosť, je našou svätou povinnosťou.
Ich pamiatku sme si uctili položením vencov k pamätníku padlých hrdinov. Na znak úcty a vďaky sme sa poklonili tým hrdinom, ktorí večne spočinuli na vojenských cintorínoch na celom Slovensku a nedožili sa slobody
a demokracie.
Mária Kalamenová

Tak ako v minulých rokoch, i teraz sme mali
obavy, že nám guláš zostane a bude problém
ho zužitkovať. Nestalo sa tak, čo nás všetkých
veľmi potešilo
K zdarnému priebehu podujatia prispela výborná organizácia podujatia pod vedením predsedu pána Vojtecha Čepelu a samozrejme zodpovedné plnenie úloh jednotlivých členov na
úsekoch, ktoré im boli pridelené.
Za výzdobu a zaistenie materiálu pre tento
účel je potrebné poďakovať členom nášho PZ
pánom: Schreiberovi, Pagáčovi, Barényimu, Koňuchovi a Čepelovi Vojtechovi, za výbornú a bezchybnú prípravu guláša šéfkuchárovi Jaroslavovi Rafajovi, jeho „smene v kuchyni“ pomocníkom
pánom Jandovi, Krupičkovi, Palčekovcom V a J.,
Šimáčkovi, Strečkovi. Poďakovať sa patrí všetkým, ktorí sa podieľali na prevádzke bufetu pod
vedením Miloslava Baláža, 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 na podujatí panovala
zábava a príjemná atmosféra umocňovaná vľúdnym počasím. Preto sľubujeme, že ak počasie,
„Diana“ a „sv. Hubert“ dovolia, túto akciu v budúcnosti pre občanov Košece a okolie zopakujeme a budeme sa snažiť ju ešte vylepšiť a zdokonaliť.
Milan Janda

V nedeľu 30. 6. 2013 sme sa v skorých ranných hodinách vydali do Bratislavy, kde sa konali Majstrovstvá Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti. Z OKST Košeca sa týchto majstrovstiev zúčastnilo 6 pretekárov, ktorí si na náročnej trati zmerali sily so súťažiacimi z celého
Slovenska.
Dvom našim členom sa podarilo postaviť sa
na stupne víťazov. Samuel Pružinec obsadil v kategórii mladších žiakov 3. miesto a Michaela
Pružincová v kategórii ženy A 2. miesto. Tieto
umiestnenia ich dostali do nominácie za Slovenskú republiku na Medzinárodné preteky turistickej zdatnosti v Orlovej v Českej republike.
OKST Košeca
MEDZINÁRODNÉ PRETEKY
V ČESKEJ REPUBLIKE
Medzinárodným pretekom turistickej zdatnosti
predchádzalo trojdňové sústredenie na Čertove,
ktorého sme sa zúčastnili aj my. Necelá stovka
pretekárov , vedúcich a ľudí ochotných venovať

svoj čas deťom, mládeži, ale i dospelým zdokonaliť sa a čo najlepšie uspieť na pretekoch. Pod
ich vedením sme sa poctivo pripravovali na všetky disciplíny. Deň pred pretekmi sme sa previezli
na miesto konania medzinárodných pretekov do Orlovej v Čechách. Dva dni pred pretekmi pršalo a inak to nebolo ani v deň nášho príchodu.
Ubytovaní sme boli v telocvični základnej školy
a celú noc sme okrem odfukovania osadenstva
telocvične počúvali aj bubnovanie kvapiek na jej
strechu. Ráno sa počasie trochu umúdrilo a my
sme sa po raňajkách presunuli na štart. Prekrásne prostredie prímestského parku nás nielen
očarilo, ale aj prekvapilo svojou náročnosťou
a to hlavne blatistým terénom, ktorý dal všetkým
súťažiacim riadne zabrať. Niekoľko kilometrová
trať v kopcovitom teréne preverila nielen našu
kondíciu, ale i naše poznatky a zručnosti. Na trati sme plnili rôzne disciplíny. Hneď po štarte na
nás čakala lanová lavička, ktorú po niekoľko
minútovom behu vystriedalo viazanie uzlov. Po
hode na cieľ nás čakalo určovanie rastlín na-

... neodmysliteľne patriaca k záveru záhradkárskej sezóny v našej
obci, prebehla opäť úspešne.
Dlhoročnou obecnou tradíciou v našej dedine sa stali výstavy záhradkárov a pestovateľov. Každoročne vzbudzujú značný záujem nie-

chádzajúcich sa na trati. Nasledovali azimutové
úseky, ktoré sme museli pomocou buzoly zvládnuť, aby sme mohli prejsť na odhad vzdialenosti,
ďalej na určovanie turistických značiek, na orientáciu mapy a poslednou disciplínou bolo poznávanie svetových metropol.
Napriek tomu, že sa ani jeden z nás nepostavil na stupne víťazov (umiestnili sme sa na 9.
a 11. mieste vo svojich kategóriách), stali sme sa
víťazmi nad svojou pohodlnosťou a lenivosťou.
Prekonali sme sami seba a popritom spoznali
veľa úžasných ľudí a zažili mnoho nádherných
zážitkov.
13. september 2013 sa stal dňom, kedy sa členovia OKST Košeca po prvý razvo svojej histórii
zúčastnili na Medzinárodných pretekoch turistickej zdatnosti. Pevne veríme, to nebolo poslednýkrát. Dovidenia o rok.
Michaela Pružincová
vedúca TOM OKST Košeca

len širokej verejnosti, ale i vystavovateľov, ktorí s veľkou radosťou
a zároveň patričnou hrdosťou vystavujú svoje dopestované produkty.
Bez výstavy ovocia a zeleniny, ktorá je už po mnohé roky spájaná
s koncom letnej sezóny v našej obci, by si nadšení i priaznivci pestovania a záhradkárčenia, ktorí sa prezentovali v telocvični základnej
školy našej obce, nevedeli toto odmeňujúce obdobie zberu darov prírody ani len predstaviť. Práve tam mohli zvedaví návštevníci a hostia
vidieť, čo všetko sa podarilo dopestovať v záhradách nielen v Košeci,
ale i blízkom okolí.
Výstava sa konala už po minimálne 26 krát (história konania expozícii
dopestovanej úrody ma v obci niekoľko desiatok rokov trvajúcu nadväznosť). Hlavnými organizátormi, už tradične bolo Združenie záhradkárov pôsobiace v Košeci. Prehliadka sa uskutočnila v polovici septembra, v hlavnom čase zberu tohtoročnej úrody, konkrétne od 14 do 15 septembra, kedy
bola otvorená širokej verejnosti a hneď nasledujúci deň si mohli prítomné
exponáty prezrieť aj žiačikovia a žiaci všetkých ročníkov našej základnej
školy spolu s pani učiteľkami vykonávajúcimi dozor.
Výstava sa z praktických a technických dôvodov po prvýkrát presunula z priestorov kultúrneho domu do priestorov areálu základnej školy - telocvične. I napriek tejto zmene si do týchto pre tradičnú výstavu úrody atypických priestorov našlo cestu viac ako 150 návštevníkov, ktorí si mohli
prezrieť a obdivovať výsledky snaženia takmer 40 vystavovateľov. Pokochať sa mohli nielen zaujímavými a pútavými pestovateľskými produktmi,
ale i čarokrásnymi dekoráciami vytvorenými žiakmi našej školy. Celkový
estetický zážitok bol umocnený veľmi kreatívnym naaranžovaním dekorácií i výstavných exponátov, členmi Záhradkárskeho združenia, do jedného

Po vyhodnotení nasledovalo malé občerstvenie poroty s neformálnou
debatou týkajúcou sa nielen problematiky starostlivosti a pestovania jabĺk,
ale i ďalších tém súvisiacich so záhradkárčením a aktivitami s ním spojenými.
Ceny, v podobe slávnostne vyhotoveného pamätného pohára Združenia záhradkárov i menšej praktickej drobnosti, odovzdala víťazom Súťaže
o jablko Košece, predsedníčka Združenia záhradkárov p. Dana Hrbáčková.
GOLDEN DELICOUS
Ide o jeden z celosvetovo veľmi populárnych dezertných kultivarov
jablka a úzko súvisí s odrodou Red Delicious. Plody sú velké a do žlta
sfarbené s výrazne sladkou delikátnou chuťou. Pretože je náchylný
k tvorbe modrín a chrást je potrebné jemné a opatrné zaobchádzanie.
Odroda je vhodná nielen na skladavanie, či priamu konzumáciu, ale i k
výrobe jablečných šalátov a jablečného pyré. V súčasnosti prichádza
k rozširovaniu jeho klonov napr. Golden B, Reinders, Golden Delicous
Smoothie.
kompaktného a ladného celku. Napriek harmonickému dielu však predsa
musíme vyzdvihnúť aspoň jeden stôl, ktorý pútal oči divákov najväčšmi.
Po neoficiálnej dohode sa ním stal stôl Novákovcov, ktorý vynikal najmä
svojou oku lahodiacou úpravou.
Expozíciu slávnostne otvoril náš pán starosta spolu s predsedníčkou
usporiadateľskej organizácie v sobotu o 16 - stej hodine, za prítomnosti
ďalších členov záhradkárskeho združenia. Príjemnú atmosféru dotvorila
ľubozvučná hudba v kombinácii s možnosťou drobného občerstvenia priamo na mieste výstavy.
Pre verných návštevníkov a skalných vystavovateľov iste nebolo žiadnym prekvapením, najvýraznejšia sprievodná akcia posledných ročníkov
- súťaže o Jablko Košece. V tomto už 3. ročníku tohto obľúbeného a populárneho zápolenia medzi sebou v konkurencií 35 súťažiacich jabĺk bojovalo
takmer 10 druhov veľmi kvalitných šľachtiteľských odrôd. Jabĺčka, ktoré
boli z dôvodu nestranného a objektívneho hodnotenia anonymné, si mohli
návštevníci dôkladne poobzerať od začiatku výstavy.
K samotnému hodnoteniu a vyhláseniu víťazov, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu popoludní, bola prizvaná odborná a skúsená porota zložená
z predsedu záhradkárskeho spolku z Beluše p. Ing. Bajzom i nášho pána
starostu. Po veľmi starostlivom a nezávislom posúdení, hodnotení a i vyčerpávajúcom odbornom odôvodnení, sa víťazom stali jablká „zlatej“ odrody Golden Delicious p. Stanislava Vozatára. Po 2 rokoch hegemónie na prvých priečkach obsadilo jablko rovnakej odrody Golden Delicous p. Bugala
aj tak pekné 2 miesto. Tretie miesto získali jablká odrody Jonathan p. Jara
Mosného. Všetkým 3 finalistom patrí vďaka za účasť a zároveň gratulácia
za výborné umiestnenie.

OTVORENIE
KANCELÁRIE
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
poradenstvo a zastupovanie

JUDr.
Stanislava ĎURIŠOVÁ
Mobil: 0905 744 230
E-mail:

stanislava.durisova10@gmail.com

JONATHAN
Poskytuje plody s výbornými chuťovými vlastnosťami. Jablká sa
zberajú veľmi neskoro a vydržia až do konca mája. Základná farba je
slamovožltá, s jemne karmínovočerveným líčkom. Dužina je bieložltá,
veľmi šťavnatá, pevnej konzistencie, krehká ale veľmi rozplývavá sladkovínovastej aromatickej chuti. Je odolný voči mrazu a čiastočne aj
voči monilióze, no je náchylný na múčnatku a chrastavitosť.

Zlatistá jeseň otvára náruč, so slnečným letom sa musíme rozlúčiť. Po
dovolenkách sa oddýchnutí, plní nových síl vraciame späť do práce.
Základná organizácia únie žien Slovenska však celé leto nezaháľala
a pripravila už tradične výlet pre členky a ich rodinných príslušníkov na
termálne kúpalisko do Podhájskej, ktorého 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.
Ďalšou letnou akciou bolo podujatie Varí guláš celá rodina, ktoré sa konalo 29. 6. 2013 v letnom kultúrnom stánku v Košeci. Počasie akcii prialo,
nálada bola výborná a guláš veľmi chutný. Prvého ročníka súťaže o najlepší guláš sa zúčastnilo 9 družstiev. Porota starostlivo ochutnávala a vyhral
najlepší guláš, ktorý varilo družstvo pána Švehlu.
Na začiatku školského roka navštívili členky výboru novú triedu prváčikov, ktorým odovzdali darčeky a popriali im krásny a nezabudnuteľný vstup
do sveta vzdelávania a ich pani učiteľke veľa trpezlivosti pri vyučovaní
a veľa radosti zo študijných výsledkov žiačikov.
Dňa 7. 9. 2013 sa ženy obliekli do pracovného odevu, do rúk vzali metly,
handry, vedrá a pustili sa do upratovania domu smútku, ktorý bolo treba
očistiť po maľovaní.
V spolupráci s Diakoniou Broumov sme v dňoch 18. 9. 2013 až 20. 9.
2013 zorganizovali charitatívnu zbierku šatstva pre ľudí z povodňových oblastí a sociálne odkázaných.
V mesiaci september naše členky navštívili najstaršie a choré členky
v našej obci ako aj v penziónoch v Košeci a v Dubnici nad Váhom.
Aktivít únie žien je za nami pomerne mnoho a zostáva nám len s chuťou
sa pustiť do ďalších, ktoré nás ešte v nasledujúcich mesiacoch čakajú.
Výbor ZO ÚŽS Košeca

Školský rok pomaly naberá na obrátkach. Vstupné písomky napísané,
prvé známky zapĺňajú riadky v žiackych knižkách. Blíži sa i koniec prihlásenia sa na rôzne druhy súťaží - vedomostných, s umeleckým zameraním
alebo najviac očakávaných a obľúbených - športových. Aj športové súťaže
majú svoju akoby vstupnú previerku, ktorej sa zúčastňujú len tí najlepší,
fyzicky zdatní športovci. Cezpoľný beh, ktorý sa každoročne so železnou
pravidelnosťou realizuje na začiatku školského roku, dôkladne preverí
bežeckú zdatnosť účastníkov a odhalí kvalitu reprezentantov jednotlivých
škôl. Náročná trať v dubnickom parku so svojim stúpaním i klesaním dala
zabrať i tento rok všetkým prihláseným najlepším žiakom a žiačkam základných a stredných škôl. Tento školský rok sa však s podmienkami
a obtiažnosťou trate vysporiadali ( na veľké prekvapenie súperov) najlepšie
naši reprezentanti - Matej Remšík a Lukáš Mihálik žiaci 9. ročníka a Patrik
Marko, žiak 8. ročníka. Získaním prvého miesta prelomili hegemóniu dubnických škôl. Prekvapenie umocnili ešte viac i víťazstvom jednotlivcov, kde
v súboji o prvé miesto so súperom z Bolešova bol tým úspešnejším práve
reprezentant našej školy Matej Remšík. Ako víťazné družstvo zaslúžene
postúpili do krajského kola (uskutočnilo sa 11.10.), kde získaním výborného 3.miesta len potvrdili, že účasť v kraji si zaslúžili a víťazstvo v okresnom
kole nebola len náhoda.
V.G.

Kultúrna komisia nezaháľala ani cez prázdniny a na futbalovom štadióne v Košeci pripravila na sobotu 27. 7. 2013 dve akcie.
Prvá začala o 10. hodine a bola určená deťom. Tie mohli počas zábavného športového dopoludnia ukázať svoju šikovnosť pri plnení súťažných
zábavných disciplín. Po ich zvládnutí boli odmenení sladkým balíčkom. Ak
mali ešte chuť baviť sa, mohli využiť trampolínu, maľovanie na tvár, chodúle
a popritom všetkom sa spolu s rodičmi občerstviť v bufete alebo opečeným
špekáčikom. No a večer sa mohli rodičia a všetci dospelí zabaviť na „Anna“
bále. Okrem tanca bola tradične pripravená tombola a guláš.
Kultúrna komisia ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii týchto akcií. Poďakovanie patrí taktiež tým, ktorí naše aktivity podporili svojou účasťou. Ďakujeme a tešíme sa, že sa stretneme na ďalšej
akcii.
Kultúrna komisia

VINÁREŇ
„PIVNICA“
ul. Ružova č.112, Ilava
POZÝVAME VÁS NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE
V PRIESTOROCH NAŠEJ PIVNICE
Ponúkame Vám:
- príjemné posedenie pri krbe
- pokojná nerušená atmosféra
- kapacita cca 30 ľudí
- široká ponuka kvalitných značkových fľašových a sudových vín
(Malokarpatská oblasť)
- možnosť usporiadania súkromných osláv, firemných večierkov,
školení...
- strava spôsobom švédskych stolov- široká ponuka studených
jedál, obložených mís, teplých jedál
(kompletné menu s predjedlom)
- príjemný personál
Ponúkame kvalitné fľaškové, sudové vína na spoločenské akcie
(svadby, oslavy, plesy, recepcie) za výhodné ceny.

Kontakt: tel. 0905 110 883, rn@nextra.sk,
alebo priamo vo Vinárni v Ilave

Po krátkej letnej prestávke sa opäť začalo 18.
augusta 2013 bojovať o majstrovské body hodovými
zápasmi. FK Košeca prihlásil štyri družstvá.
Muži pod vedením realizačného tímu - trénera Jaroslava Vojteka a vedúceho družstva Ladislava Bugalu sa po 8. kole pohybujú na popredných miestach
v majstrovstvách oblasti.
Dorast pod vedením trénera Patrika Baláža a vedúceho družstva Petra Ondrejku je rovnako ako muži
v hornej polovici tabuľky.
Žiaci začali budovať nové družstvo pod vedením
trénera Tomáša Kaššu a vedúceho družstva Petra
Kolesányiho. Po odchode najstaršieho ročníka žiakov
do dorastu to nie je jednoduché.
Zvláštnou kategóriou sú naši najmenší prípravkári, ktorí už svoju súťaž skončili na 1. mieste. V súťaži
odohrali 4 turnaje, t.j. spolu 12 zápasov.
Konečná tabuľka:
1. Košeca
2. Borčice
3. Ilava
4. Košecké Podhradie

33 bodov
19 bodov
19 bodov
0 bodov

Prípravkári hrajú svoje zápasy na šírku futbalového ihriska a na menšie brány. Pre veľký záujem mladých hráčov (máme prihlásených 24 chlapcov a 2
dievčatá) sme zostavili dve družstvá. Druhé družstvo,
ktoré hralo pod hlavičkou Košeckého Podhradia je
vytvorené zo začínajúcich malých hráčov, ktorí si na
svoje úspechy ešte musia počkať. Prípravkári Košece nastrieľali svojim súperom úctyhodných 91 gólov.
Podelili si ich hráči: Palček A. (27), Palček M. (19),
Ondlevec (16), Kolesányi (8), Keznikl (8), Frýdecký
(8), Toman (2), Lagin (2) a Belian (1). Za družstvo Košeckého Podhradia dal 4 góly Richard Pagáč.

Pre realizačný tím prípravkárov, trénerov Jaroslava Palčeka a Igora Štepanoviča a trénera brankárov
Róberta Škrovánka, boli najväčšou odmenou úsmevy
a šťastie na tvárach mladých futbalistov po zavesení
zlatých medailí na ich hrude. Odovzdal im ich pán Jozef Jurena, ktorý dlhé roky pracuje s mládežou v slovenskom futbale.
Všetkým družstvám prajeme, aby úspešne reprezentovali našu obec a aby im šport prinášal radosť.
Podmienky na to majú vďaka vedeniu našej obce starostovi a obecnému zastupiteľstvu, ako aj dobrovoľným funkcionárom klubu a sponzorom. V mene
všetkých futbalistov im ďakujeme a občanov našej
obce pozývame na naše futbalové zápasy.
Za FK Košeca, Jaroslav Palček

V I. POLROKU 2013
SA NARODILI EŠTE AJ:
----------------------------------Eliška Koňuchová
a Karolína Bohovičová.

----------------------------------V III. ŠTVRTROKU 2013
SA NARODILI:
----------------------------------Patrik Sedláček,
Tobias Lacko,
Damien Hanajík,
Karin Mikušková,
Matej Šmatlák,
Vanesa Machovičová,
Ema Pagáčová,
Lucia Mojtová,
Nina Barényi
a Sebastián Tužinčin.
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------V II. ŠTVRTROKU 2013 AJ:
----------------------------------Štefánia Piačková.

----------------------------------V III. ŠTVRTROKU 2013
----------------------------------Katarína Šlesarová,
Margita Chalupková,
Milan Jurský,
Anna Dlhá,
Anton Trpka.

-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá
----------------------------------Ing. Dušan Pecka,
Mgr. Vlasta Gašparová,
Jarmila Drábiková,
Magda Kukučková,
Mária Precházková,
Mária Hrubová,
Mária Mikušová,
Marta Strižencová
a Anna Kučeráková.

-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

