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Vianočné zamyslenie
Vianoce, Štedrý večer, hoci sa
každoročne opakujú, sú pre nás
sviatkami nenapodobiteľnej radosti. Skutočnej a pravej.
Ale ak by tu šlo iba o radosť
z niečoho vonkajšieho, na čo sa
dnes mnohí odvolávajú a tvrdia,
že sú to najkrajšie sviatky vraj
preto, lebo sa schádza zblízka
i zďaleka rodina, lebo sa zachovávajú cenné ľudové tradície, bolo by to veľmi málo. Ani keď ich
nazveme sviatkami lásky a pohody nevystihneme ich skutočný rozmer. Lebo ich obsahom
je niečo oveľa cennejšie než iba
vonkajšia forma, než iba prežívanie telesného blaha.
Všetky tie vonkajšie sprievodné prvky prežívania štedrovečernej a vianočnej atmosféry, ktoré
dobre poznáme, majú v určitom
zmysle svoj význam. Sú akou-

si neodmysliteľnou súčasťou jedinečnosti a krásy týchto dní.
Mal to na mysli aj veľký básnik
a spisovateľ Svetozár Hurban
Vajanský, keď napísal:
„I neznaboh sa zbožne tvári
a zapaľuje voskovice a radosť
z neho čudná žiari a rozohrieva
tupé líce.“
No vlastnou náplňou a predmetom kresťanskej vianočnej
radosti je jedinečný prejav Božej lásky v narodenom Dieťati v betlehemských jasliach.
Bohom pred vekmi zasľúbený
a prorokmi predpovedaný Záchranca, Spasiteľ prišiel na svet
nepovšimnutý – „do svojho vlastného prišiel a Jeho vlastní Ho neprijali“ (Ján I, II ). Reformátor
M. Luther k tejto veľkolepej
udalosti Vianoc povedal: „Keby
bol Kristus prišiel na svet za hla-
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holu trúb a do zlatej kolísky, iste
by to bola znamenitá vec. Lenže
mňa by to veľmi nepotešilo. Ale
On sa položil do lona chudobnej
panny Márie a pred svetom bol
preto málo vážený. Lenže takto
viem, že aj ja môžem prísť k Nemu. Je to predivné slovo, že hoci
leží v lone chudobnej panny Márie, predsa je Sny Boží!“
Počas týchto dní by sme sa
mohli vážne zamýšľať nad tým,
kam smeruje dnešný človek i čo
hýbe svetom okolo nás. My však
chceme v krátkosti načrtnúť východisko, jasnú predstavu, kto-

rú vo svojom slove Boh zvestoval ústami proroka Izaiáša pri
predpovedi narodenia Mesiáša,
Ježiša Krista.
„Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie
veľké svetlo,nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine zažiari svetlo... Lebo dieťa sa nám narodilo,
syn nám je daný, Veľká bude jeho
vláda a nebude konca pokoju na
tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom
a spravodlivosťou odteraz až naveky.“ (Izaiáš 9,1.5 a 6)
Mgr. Ondrej Peťkovský,
evanj. farár
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V i a n o c e - Od tej doby, čo
som sa stal vašim bratrom...
Slávime dnes Vianoce. Ach,
Bože, je to taký zbožný zvyk.
Vianočný stromček s ozdobami a niekoľkými krásnymi darčekmi, očakávania detí a trochu
vianočnej hudby sú vždy pekné
, a dojímavé. A keď k povzneseniu nálady pristúpi náboženská stránka, potom je to zvlášť
krásne a dojímavé. Máme totiž
všetci – a kto nám to bude zazlievať – tajne so sebou trošku
súcitu a doprajeme si preto výnimočne dobrého rozpoloženia,
ktoré je mierumilovné a potešujúce. Dokážeme sa správať tak,
ako keď plačúcemu dieťaťu pohladíme plavé vlásky a povieme:
nie je to tak zlé, bude to zasa
všetko dobé.
Je to všetko, čo sa týka Vianoc? Je to hlavná vec? Je vianočná radosť a pokoj iba náladou,
do ktorej sa s ilúziami, alebo prejavom, svätou oslavou skutočnej
udalosti, ku ktorej smerujeme
s veľkou udatnosťou v srdci, aby
sa i na nás a skrze nás uskutočnila? A to preto, že je v každom
prípade pravdivá a skutočná,
i keď ju nechceme za pravdivú
považovať, i keď z nej nemáme

nič, len trochu detinskej romantiky a občianskej pohody?
Vianoce sú viac než len trochu utešenej nálady. Záleží na
tomto dieťati, na tomto jedinom
dieťati v tomto dni, v tejto svätej noci záleží. Na Božom Synovi, ktorý sa stal človekom, na
jeho narodení. Všetko ostatné
na tomto sviatku z toho žije alebo zomiera a stáva sa ilúziou.

Vianoce znamenajú: On prišiel.
Osvetlil nočný čas. Noc našich
temnôt, noc našich nepochopení, krutú noc našich strachov
a beznádeje premenil vianočnou
dobou, svätou nocou. To vyjadrujú Vianoce. Okamih, kedy sa
to stalo, skutočne a pre všetky
veky stalo, má týmto sviatkom
zostať skutočnosťou i v našom
srdci a duchu.

Boh prišiel. Je tu prítomný.
Preto je všetko iné, než si myslíme. Keď hovoríme, že sú Vianoce, tak tvrdíme: Boh povedal
svoje konečné, svoje najhlbšie,
svoje najkrajšie slovo do sveta
v SLOVE, ktoré sa stalo telom.
A toto slovo znamená: milujem
ťa človek.
Mgr. Miroslav Vároš
kaplán v Košeci

MOJA NAJKRAJŠIA
Tam, kde najskôr slnko vychádza,
Tam, kde najjasnejšie svieti luna,
Kde Ťa priateľ i v zlom sprevádza,
Tam je miesto Tvoje – Tvoja domovina.
A kde taký raj hľadať,
V ktorom Ti pod nohy budú lupene ruží padať?
Len skús otvoriť srdce, spomaľ, stoj
A možno zistíš, že je to zrovna kraj Tvoj!
Miesto, ktoré Ťa obdaril láskou,
Miesto, kde vyronil si pár sĺz i stonov,
Len naň sa môžeš spýtať otázkou,
Či je to Tvoj pravý domov.

Pre mňa si najkrajšia Ty,
Milá Košeca moja!
S Tebou sú krásne dni
A všetky za niečo stoja.
Košeca, Tebe sa každý strom klania,
Keď uzrie žiaru jasného Tvojho ligotania.
Vtáky tú nekonečnú krásu ospevujú,
Keď Ťa v noci hviezdy osvetľujú.
Dnes už viem,
Že na svete krajšie nemôž byť.
Preto ďakujem,
Že práve tu môžem žiť.
Autor: Patrícia Pavlíková, 9. B
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Vážení občania,
blíži sa neúprosne koniec roka 2007 a toto obdobie je väčšinou aj spájané s hodnotením
a rekapituláciou toho, čo uplynulých 12 mesiacov prinieslo.
Pre mňa, pri rozhodovaní sa o
spôsobe hodnotenia, vyhralo
porovnanie môjho volebného
programu a vo veľkej časti aj
volebného programu súčasných
poslancov obecného zastupiteľstva so skutočným stavom vecí.
V nasledujúcich riadkoch teda
môžeme spoločne posúdiť, ako
sme na tom reálne po jednom
roku fungovania nového vedenia obce.
Volebný program je rozdelený do niekoľkých častí, takže
poďme postupne:

1. ROZVOJ
Využijem fondy poskytované
Európskou úniou pre rozvoj našej obce

Jednotlivé výzvy na predkladanie projektov pre obdobie 2007 – 2013 budú
prichádzať postupne od
decembra tohto roka. Budeme prednostne pripravení na podanie projektových
zámerov na rekonštrukciu
ZŠ a MŠ spolu s telocvičňou. Postupne budeme pripravovať aj ďalšie, ktorými
budeme chcieť zrealizovať
projekty za niekoľko miliónov korún. Zatiaľ sme pri
všetkých v štádiu vízií a postupne budeme na základe
jednotlivých výziev realizovať prípravu projektov.
Zrealizujem v termíne stanovenom Európskou úniou vybudovanie vodovodu a kanalizácie
Pre Košecu bolo v tomto roku v tejto oblasti najdôležitejšie
skolaudovanie jestvujúcej siete
vodovodu v celkovej dĺžke 6 km.
Košecký vodovod je stavbou, ktorá sa začínala realizovať od 80tych rokov minulého storočia. Na

3 etapy sa postavili: výtlačné potrubie od skupinového vodovodu
Pružina – Dubnica nad Váhom,
vodojemy a rozvody od vodojemov
do obce a v obci. S velikánskym
úsilím sa tento rok vybavila kolaudácia, ktorá umožnila kolaudáciu
novej 12-bytovky. Je nutné spomenúť, že kolaudácia vodovodu
vôbec nebola jednoduchá, hlavne
kvôli chýbajúcim dokumentáciam
o odovzdaní a prevzatí jednotlivých vodovodných vetiev, ktoré
boli realizované spoločnosťou FA
NTA, ktorá už v súčasnosti čaká
na výmaz z Obchodného registra.
Aj kvôli tomuto dôvodu sme napríklad meškali pri odovzdávaní
nových bytov.
Pokiaľ ide o kanalizáciu, patríme do skupiny obcí, ktoré podľa
počtu obyvateľom musia mať kanalizáciu hotovú do roku 2015.
Našou snahou je však aj s ohľadom na súčasnú nelichotivú situáciu s vývozom splaškov a ďalšími problémami so znečisťovaním
pôdy a spodných vôd riešiť túto
situáciu čo najskôr. Tým, že sme
akcionári Považskej vodárenskej
spoločnosti a.s., patríme do plánovanej výstavby spoločnej kanalizácie spájajúcej Ladce, Košecu,
Ilavu a ústiacej do čističky odpadových vôd v Dubnici nad Váhom.
Či tento projekt dostane zelenú
z EÚ, to sa dozvieme možno už
budúci rok. K tomuto projektu je
pričlenená aj dostavba vodovodu
v Košeci.
Vodovod v časti Nozdrovice
patrí Považskej vodárenskej spoločnosti a.s., jeho rozšírenie a
výstavba kanalizácie je riešená v
už spomínanom projekte.
Zrekonštruujem budovu obecného úradu (strecha, fasáda, okná, interiér, obradná sieň)
V tomto roku sme sústredili
veľa energie a času úpravám OcÚ
v Košeci. Najmä presťahovanie
kancelárie starostu a referentky
na prízemie bolo z pohľadu uľahčenia prístupu pre starších občanov dobrou voľbou. Pribudli
bezbariérové prístupy na OcÚ aj

na poštu a tiež vstup na OcÚ už
nie je schovaný na boku budovy,
ale je situovaný priamo od cesty.
Interiér prešiel výmenou vykurovacích telies /gamaty nahradili
radiátory/, okná na prízemí sú
tiež nové plastové a obradná sieň je modernejšia a multifunkčná, pretože sa v nej odohrávajú
aj zasadnutia OZ a rôzne iné
stretnutia.
Vybudujem jednotné prístrešky zastávok autobusov v Košeci
a v Nozdroviciach
Tento zámer bude v budúcnosti realizovaný za podpory dotácií a grantov určených na takéto
účely.
Vyhradím miesta na lepenie
plagátov
Spolu so zastávkami vzniknú
aj tieto miesta. V tomto roku sme
zrekonštruovali tabuľu v parku
oproti cintorínu, ktorá už slúži
na tento účel.
Budem úzko spolupracovať
pri modernizácii železničnej trate so Železničnou spoločnosťou
Slovensko a.s.
Podľa posledných informácií
sa v Košeci začne výstavba nadjazdu ponad železničnú trať realizovať v priebehu nasledujúcich
dvoch rokov.
Oficiálne označím ulice názvami
Zámer sa budeme snažiť zrealizovať v priebehu budúceho roka.
Inštalujem informačné tabuľky na rázcestiach v obci
Na tento bod programu použijeme prostriedky z výziev, grantov
a dotácií.
Skrášlim obecný park /zeleň,
chodníky, lavičky, detský kútik/
Počas tejto zimy park prejde
podstatnými zmenami, vyklčujú
sa kríky a stromy, ktoré v parku nespĺňajú žiadnu funkciu a v
spolupráci so záhradným architektom budú v správnu dobu zasadené funkčné prvky parku. Zintenzívnili sme kosenie trávy, čo sa
odrazilo na zlepšení jej kvality a
pripravujeme projekty na vytvorenie detského kútika i odpočinkovej zóny pre všetky vekové generácie s lavičkami a chodníkmi.
Podporím rozvoj agroturistiky
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v našej obci
Rozvoj agroturistiky je závislý od intenzívnej spolupráce
s podnikateľskými subjektami.
Sme ochotní vytvoriť podmienky
miestnym podnikateľom, ktorí by
agroturistiku v našej obci chceli
naštartovať. Budúcnosť ukáže, či
niekto nájde potrebnú odvahu.
Pripravím priaznivé podmienky pre príchod väčšieho investora
Územným plánom je vyhradená časť Košece smerom na Ilavu
na priemyselnú zónu. Pozemky
patriace súkromnej spoločnosti sú momentálne ponúkané na
odpredaj. Niekoľko potencionálnych investorov už jednalo s majiteľmi pozemkov, no zatiaľ sa nedohodli. Investorom ponúkneme
prijateľné podmienky, ktoré by
priniesli nové pracovné miesta a
ďalšie pozitíva pre obec.
Umiestnim bankomat v centre obce
Hotovosť už je možé vyberať
na pošte v Košeci cez terminál,
ktorý akceptuje väčšinu bankomatových kariet. Banky majú veľké nároky na miesta pre umiestnenie bankomatu a tak ho zatiaľ
nemôžu v Košeci umiestniť.
Situácia by sa zmenila vytvorením nových pracovných miest
a tým potencionálne väčším počtom výberov z bankomatu. Budeme však banky oslovovať aj
naďalej.
Zabezpečím revíziu a opravy
verejného osvetlenia (VO) v Košeci a Nozdroviciach
V roku 2007 sa nemalé finančné prostriedky z obecného rozpočtu investovali práve do rozšírenia siete VO. Hlavne výmena
pôvodných svietidiel za úsporné
36 a 72 W svietidlá sa ukázala
ako správna a občania sa v okolí svojich príbytkov môžu v noci
cítiť viac v bezpečí. Aj v ďalšom
období budeme túto sieť rozširovať a vymieňať.
Zintenzívnim komunikáciu s
občanmi obce formou stretnutí
prípadne vytvorením schránok
„prianí, sťažností a nápadov“
Schránky „prianí, sťažností a nápadov“ boli umiestnené
na troch miestach v Košeci aj
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Nozdroviciach. Komunikácia
prostredníctvom týchto schránok nie je občanmi veľmi využívaná, čo ma trochu mrzí. Viac sa
osvedčila komunikácia prostredníctvom fóra na www.koseca.sk.
Som však veľmi rád, že napríklad
na stretnutiach so Základnou organizáciou Únie žien v Košeci
a s členmi Klubu dôchodcov sa
vždy porozprávame o aktuálnych
témach.
Dokončím začatú výstavbu
chodníka smerom na Ilavu po
Solíkovcov
Výstavba chodníka bola začatá
minulý rok bez geometrického
plánu a bez vyriešenia koncepcie
kadiaľ vlastne pôjde, takže som
vlastne ani nemal čo dokončovať,
pretože musím začať úplne od začiatku. Toto prepojenie na koniec
obce je veľmi dôležité hlavne z
dôvodu bezpečnosti pohybu chodcov a prípadne cyklistov. Dostane
sa na rad v roku 2008.
Zabezpečím prípravu a následnú výstavbu cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov v
obci smerom na Zliechov
Realizácia chodníka týmto
smerom závisí od vybudovania
kanalizácie a vodovodných prípojok k rodinným domom. Skôr,
ako sa začne s realizáciou tohto
bodu, pripravíme projektovú dokumentáciu a vlastnícke vysporiadanie pozemkov. Asi nikto z
nás by neinvestoval do niečoho,
čo by sme o pár rokov museli rozkopávať.
Vytvorím a označím turistické
chodníky v okolitých lesoch v
spolupráci s aktívnym turistickým oddielom v Košeci v spolupráci s okolitými obcami
Na základe vstupu do Regionálneho združenia Magura –
Strážov (v lete tohto roku) môžeme čerpať v budúcnosti aj finančné prostriedky z Programu
pre rozvoj vidieka. Tu sa môžeme
v nasledujúcom období spojiť napríklad s Košeckým Podhradím
a vytvoriť spoločne v okolitých
horách zaujímavé turistické chodníky. Budem na tom aj naďalej
pracovať.
Umiestnim orientačnú mapu
Košece, Nozdrovíc a okolia v
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centre obce
Zhruba pred mesiacom bola
schválená konečná vizualizácia
tejto mapy. V súčasnosti sa mapa
vyrába. V priebehu pár dní bude
dodaná.

2. SOCIÁLNA OBLASŤ
Nájdem možnosti pre nezamestnaných l‘udí žijúcich v obci,
udržím stálu pracovnú skupinu,
ktorá sa bude starať o údržbu
verejných plôch v obci, zaistím
pre nich potrebné náležitosti a
pod.
Aktivačných zamestnancov
máme momentálne 5 a doteraz
sa skupina starala o čistotu okolo veľkoobjemových kontajnerov
a údržbu obce. Od 1. 12. pracuje na OcÚ čerstvá absolventka
v rámci programu Európskeho
sociálneho fondu „absolventská
prax“. Toto pracovné miesto je
financované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podporím miestnych podnikateľov v aktivitách prinášajúcich
prospech obci, napr. vo forme
získavania pracovných priležitostí
Jednou z aktivít prinášajúcich
prospech obci je aj rokovanie s
potencionálnymi investormi na
území medzi Košecou a Ilavou.
Pripravujeme aj vytvorenie podmienok pre sústredenie podnikateľských subjektov na jednom
mieste.
Dám vysporiadať pozemky
nutné pre individuálnu bytovú
výstavbu v obci. t.j. jednotlivé
časti podľa územného plánu
obce a prinesiem nové, zmodernizované riešenie územného plánu
V nasledujúcich mesiacoch
bude podaná žiadosť na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR o dotáciu na spracovanie dodatkov k územnému plánu
z roku 1995, alebo na vytvorenie
úplne nového územného plánu.
Budem naďalej zabezpečovať
v spolupráci so základnou a materskou školou stravu pre starších občanov žijúcich osamote
Bod splnený. Aj naďalej obec
zamestnáva opatrovateľov, ktorí

tieto obedy starším ľuďom nosia.
Zintenzívnim spoluprácu s
políciou a budem presadzovať
vytvorenie dobrovoľnej obecnej
poriadkovej služby, ktorá bude
mať na starosti udržiavanie poriadku v obci hlavne v nočných
hodinách
Na základe internetového hlasovania na www.koseca.sk, nebola väčšina zúčastnených na hlasovaní za vytvorenie takejto poriadkovej služby, no s políciou som
intenzívne v kontakte, pretože
sa na území našej obce rozmáha
vandalizmus a krádeže, hlavne v
areáli bývalej tehelne.

3. ŠKOLSTVO
Zaistím úzku spoluprácu
obecného úradu so základnou
a materskou školou
V roku 2007 poskytol obecný
úrad základnej škole maximálnu
ústretovosť v naliehavých prípadoch, ktoré sa neočakávane vyskytli. Hlavne investícia do novej kotolne ZŠ na biomasu bola
neodkladná. Aj napriek tomu, že
v minulom roku sa urobila oprava staručkých kotlov na pevné
palivo cca za 700 tisíc korún,
hneď na konci marca tohto roka znova jeden kotol vypovedal
svoju službu a my sme zodpovedne niekoľkokrát zvažovali,
aká forma vykurovania bude pre
školu najefektívnejšia. Návratnosť tejto investície sa prejaví
v podobe šetrenia nemalých finančných prostriedkov na nákup
hmoty na vykurovanie. Taktiež
boli prerobené dievčenské toalety na základnej škole. Spätne
očakávam, že pedagógovia a žiaci školy budú obci nápomocní pri
rôznych aktivitách, ktoré môžu
našu obec zviditeľniť a priniesť
jej prospech.
Zabezpečím opravy budov
základnej a materskej školy za
pomoci eurofondov a takisto obnovím zariadenie, interiéry
Hneď prvý projekt, ktorý bude obec ako zriaďovateľ podávať
na príslušné miesta pre získanie
finančných prostriedkov z EÚ,
bude riešiť kompletnú rekon-

štrukciu ZŠ, MŠ a telocvične.
Aj napriek tomu je nevyhnutné,
aby aj vedenie školy svoje finančné prostriedky vyčleňovalo pravidelne na potebné opravy a rekonštrukcie. A preto bude už od
roku 2008 vždy potrebný objem
peňazí ročne striktne určený na
tento účel.
Zapojím školy do grantového
systému podpory
V grantovom systéme podpory
ide hlavne o snahu vytvoriť alebo
posilniť krúžkové činnosti školy.
Táto úloha je závislá najmä od
iniciatívy pedagógov. Som rád,
že máme na škole fungujúce a
aj veľmi úspešné družstvá /napr.
strelcov, turistov, rozbehli sa aj
stolní tenisti/. Treba však ešte
zlepšiť materiálne zabezpečenie,
na ktoré sú granty väčšinou vypísané. V tejto oblasti máme čo
doháňať.
Budem myslieť na deti a mládež a pripravovať pre ne počas prázdnin, ale aj v priebehu
školského roka rôzne súťaže a
aktivity, záujmové krúžky, zaujímavé prednášky, stretnutia s
odborníkmi, budem pokračovať
v organizovaní Baranpajády a
podobných akcii
Baranpajáda 2007 mala veľmi vysokú úroveň aj vďaka účasti
Majstra N a prítomnosti nafukovacích atrakcií. Nechýbalo veľa
sladkých odmien. Toto bol ten
správny spôsob rôzlúčky s prázdninami. Chcel by som vyzdvihnúť
všetkých, ktorí sa spolupodieľali
na ktorejkoľvek akcii v tomto
roku venovanej deťom a mládeži v Košeci. Teším sa na ďalšiu
spoluprácu.
Budem sa venovať možnostiam vzdelávania dospelej populácie, hlavne rozširovaniu jazykových schopností a počítačovej
gramotnosti
Letná obecná jazyková škola
bola vo svojom prvom ročníku
úspešnou a vydarenou formou
spomínaného vzdelávania. Zapojili sa mladší i starší. Budúci ročník je už teraz samozrejmosťou. V prípade záujmu sme
naklonení aj rôznym iným kurzom, napr. zvýšenie počítačovej
gramotnosti.
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4. KULTÚRA
Prípravím vydanie knihy o obci Košeca
1. 12. 2007 sa uskutočnil krst
monografie o Košeci. 735. výročie prvej písomnej zmienky o Košeci v tomto roku bolo hlavným
impulzom pre vydanie tejto knihy.
Autorom je Branislav Lipták a prvé vydanie sa realizovalo v počte
600 kusov.
Zmodernizujem zariadenie
v kultúrnom dome a pripravím
interiér pre organizovanie divadelných, hudobných, či iných
predstavení
Kultúrny dom v Košeci potrebuje kompletnú rekonštrukciu,
ktorá si vyžaduje náročnú projektovú prípravu a táto sa žiaľ v
roku 2007 z časových a finančných dôvodov nedala zrealizovať.
Budeme na tom pracovať v ďalších rokoch.
Zlegitimujem oficiálny erb obce v spolupráci s heraldickou
komisiou a umiestnim ho na začiatku a konci obce
Podarilo sa nám do leta tohto
roku vybaviť potrebné náležitosti
pre zapísanie oficiálnych symbolov obce do Heraldického registra
SR. Umiestnenie tabúľ s textom
VITAJTE V OBCI KOŠECA bolo prevedené následne. Žiaľ, ako
si aj mnohí z vás všimli, niektorí
„ľudia“ si ich pomýlili s boxovacím vrecom. Budeme musieť vymyslieť niečo z „VANDALIZMUODOLNÉHO“ materiálu.
Zaistím prevádzkovanie a aktualizácie internetovej stránky
obce Košeca
Oficiálna stránka www.koseca.sk funguje už od 1. apríla. Viac ako 15.000 návštev hovorí za
všetko. Ľudia si zvykli na túto
formu komunikácie a získavanie
informácií z tohto zdroja.
Zabezpečím aktívne využívanie Letného kultúrneho stánku
na futbalovom štadióne
V tomto roku bol LKS naozaj aktívne využívaný. A bude
využitý aj na rozhraní rokov
2007 a 2008, pretože sa tu bude konať tradičný silvestrovský
ohňostroj.
Budem pokračovať vo vydá-

vaní Košeckých novín a informovať o fungovaní obecného
zastupitel‘stva a činnostiach
starostu obce
Do vašich schránok sa v tomto
roku dostali 4 vydania Košeckých
novín, v ktorých ste sa mohli dozvedieť o rôznych aktualitách.
Chcem týmto poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o príspevky do nášho štvrťročníka a tiež
redakčnej rade, ktorá ich spracováva.
Dokončím zreštaurovanie našej kultúrnej pamiatky - slnečných hodín (zvonice) v spolupráci s farnosťou v Košeci a jej
duchovným správcom
V tomto roku sa nám žiaľ nepodarilo zaistiť nenávratný príspevok na obnovu tejto kultúrnej
pamiatky. Budeme sa pokúšať v
nasledujúcich rokoch.
Budem realizovať obľúbené
podujatia (stretnutie troch generácií, rozprávkový les, futbalový turnaj o pohár starostu obce,
divadelné predstavenia ku Dňu
matiek atď.)
Aj v roku 2007 sme zorganizovali mnohé spoločenské a kultúrne podujatia. To, že sú u ľudí
obľúbenou formou zábavy, bolo možné vidieť na jednotlivých
účastiach. Veľká vďaka patrí kultúrnej komisii, Základnej organizácii Únie žien v Košeci a iným
jednotlivcom i skupinám, ktoré
pridali ruku k dielu.

5. ŠPORT
Podporím rozvoj všetkých
druhov športu pre všetky generácie na území našej obce
Tento rok sme podali žiadosť o
nenávratný príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska, na
ktorom by bolo možné hrať rôzne
druhy športov. V roku 2008 máme reálnu šancu tento príspevok
získať.
Podporím fungovanie obecného hasičského zboru a aktívne
zapájanie tejto organizácie do
oblastných súťaží v hasičskom
športe
Pred pár týždňami sme naštartovali novú etapu tohto športu v
Košeci. Záujem o vytvorenie ha-

sičského družstva prejavilo 11
mladých ľudí. Verím, že sa pridajú aj ďalší a v roku 2008 už
bude naše družstvo pravidelným
účastníkom na súťažiach v blízkom i širokom okolí.
Dokončím novú tréningovú
trávnatú plochu za škvárovým
ihriskom
Tréningová plocha bola daná
do užívania v priebehu roka a v
prípade nepriaznivého počasia je
to vhodná alternatíva pre trénovanie všetkých futbalových družstiev.
Dotiahnem do konca ohradenie športového ihriska v časti
obce Prúdy mantinelmi a jeho
osvetlenie
Osvetlenie sme rozšírili a podali sme aj projekt na získanie
peňažných prostriedkov na ohradenie. Žiaľ, z niekoľkých stoviek
projektov z celého Slovenska sme
tentokrát neboli úspešní.

6. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Budem presadzovať zníženie
nepriaznivých vplyvov v našom
okolí na životné prostredie a na
zdravie ľudí
Verejne som na stretnutí primátorov a starostov v Ilave prezentoval nebezpečenstvo znečisťovania ovzdušia a odumieranie
lišajníkov na stromoch v našom
regióne. Prezentácia zaujala určite všetkých zúčastnených, no
výsledkom zatiaľ nie sú žiadne
konkrétne obmedzenia hlavných
producentov znečisťovania.
Pokiaľ ide o tunežickú baňu,
urobili sme kroky k zníženiu
prašnosti a získali sme možnosť
kontroly v prípade náhleho zhoršenia stavu.
Zabezpečím pravidelné odvozy veľkoobjemových kontajnerov
Napriek tomu, že toto je jeden
z volebných sľubov, ktorý sa po
roku ukázal ako vysoko neekonomický, nebudeme tento sľub
rušiť. Budeme sa len riadiť podľa
platného Zákona o odpadoch a
veľkoobjemové kontajnery budú k
dispozícii na verejných miestach
dvakrát v roku. Na jarné a na jesenné upratovanie. Od januára
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bude fungovať zberný dvor, na
ktorý budete môcť doniesť vytriedený odpad. Toto je alternatíva,
ktorou chceme zabrániť vytváraniu čiernych skládok.
Zavediem efektívny vývoz komunálneho odpadu a postupný
prechod na separáciu odpadu
Už v predchádzajúcom bode
som spomenul, že separácia bude
zavedená od nového roku. Efektívny vývoz sa stane efektívnym
až potom, keď sa čo najviac ľudí
aktívne zapojí do triedenia. Postupne plánujeme prejsť na množstevný zber, ktorý je naspravodlivejší. Podstatnou aktuálnou zmenou je to, že každá domácnosť
bude musieť vlastniť minimálne
jednu 110 litrovú nádobu.
Budem spolupracovať s organizáciou miestnych rybárov
na úprave problémových miest
Košeckého aj Nozdrovického
potoka, aby sa predišlo záplavám, postarám sa o pravidelné
čistenie svahov a koryta
Jedna vec je spolupráca s rybárskym zväzom, no druhá je
spolupráca s Povodím Váhu. Štát
je ochotný dať na odstraňovanie
škôd spôsobených povodňami
milióny korún, no k žiadostiam
o preventívnu úpravu tokov jeho
správcami sa stavia, ako keby sa
na povodiach tokov nič nemohlo
stať. V súčinnosti so spomínanými organizáciami bude už onedlho na náklady obce upravené
koryto Podhradského potoka.
Koryto Nozdrovického potoka
je nutné upraviť mechanizmom,
ktorý v blízkej dobe bohužiaľ nie
je dostupný.
Zabezpečím údržbu, schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácii a chodníkov, najmä
v zimnom období, v pozimnom
období dám neodkladne odstrániť nánosy štrku z krajníc ciest
a z chodníkov.
Na zimnú sezónu sme už dostatočne pripravení. Zakúpili
sme snežnú frézu a tým môžu
byť chodníky a iné plochy v obci
očistené od snehovej prikrývky
dvakrát rýchlejšie ako doteraz.
Cesty budú odhŕňané a posýpané
v spolupráci s Poľnohospodráskym družstvom Košeca.
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Pre vašu informáciu ešte spomeniem dôležité činnosti, ktoré sa v priebehu roku vykonali
a neboli uvedené vo volebnom
programe:
- otvorenie kúpaliska pri areáli
Slovzinku
- osadenie žumpy na obecnom
úrade
- vytvorenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- vstup obce do Regionálneho
združenia Magura – Strážov a
vytvorenie Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov
- nákup nových vianočných
svetelných ozdôb na stĺpy VO
- vytvorenie pracovného mies-
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ta – koordinátor projektov. Tento zámer už mal aj môj predchodca, no bývalé obecné zastupitel‘stvo nepochopiteľne
neschválilo navýšenie počtu
zamestnancov. Už celý minulý
rok mohol obecný úrad pripravovať projekty a uchádzať sa o
dotácie. Žiaľ, pre škodu Košece
sa tak nestalo.
- ukončenie súdneho sporu s
vlastníkmi pozemkov v bývalej
tehelni. Obci sa tento rok vrátilo cca 500 tis. korún, ktoré neoprávnene odporcovia stiahli z
účtu obce v roku 2001. Ďalej boli obci súdmi pridelené úroky z
omeškania, ktoré musia odpor-

covia zaplatiť.
- realizácia novej kotolne v ZŠ
na biomasu
- kolaudácia novej 12 bytovky a odovzdanie kľúčov nájomníkom, ktorí v nej budú tráviť
tohtoročné Vianoce
…. atď.
Môj volebný program bol v
minulosti písaný ako program
nezávislého kandidáta – jednotlivca, no všimnite si, že všetky
texty k jednotlivým bodom sú
teraz písané v množnom čísle –
MY. Práve o tom je fungovanie
samosprávy. Jeden človek toho
nedokáže bez pomoci ostatných

veľa. Preto som rád, že obecné
zastupiteľstvo sa aktívne zapája do napĺňania horeuvedených
bodov. Veľká vďaka patrí aj
všetkým, ktorí v zastupiteľstve
nie sú a predsa chcú pridať ruku k dielu.
A ja by som bol naozaj veľmi
rád, keby mi v budúcnosti pomáhalo stále viac a viac ľudí pri vytváraní príjemných podmienok
pre život v našej obci.
Krásne a veselé Vianoce a šťastný nový rok 2008 všetkým praje
Radomír Brtáň
starosta obce Košeca

Nový sociálny projekt košeckej diakonie vo Vysokých Tatrách
Na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra sa dva autobusy
s desiatkami obyvateľov našej
obce, predovšetkým z radov
klientov domova dôchodcov,
personálu, ale aj podporovateľov a sponzorov tohto zariadenia vydali spred budovy košeckej
ev. diakonie do Tatranskej Štrby. Tam v prekrásnom prostredí
pod nebotyčnými Tatrami vzniká nové prepojenie s našou obcou prostredníctvom projektu
diakonie.
Ešte pred niekoľkými rokmi
navštevovalo ZŠ v Tatranskej
Štrbe 300 detí. Školský zvonec
tu však 30. júna tohto roku zazvonil naposledy. Majestátnu
budovu totiž navštevovalo iba
60 žiakov a škola bola zrušená. Dnes dochádzajú deti do
ZŠ v Štrbe. Budova bývalej Základnej školy v Tatranskej Štrbe
sa po 25-ich rokoch prevádzky
zmení po rekonštrukcii na charitatívno-diakonický domov sociálnych služieb pre seniorov, ktorý bude Strediskom evanjelickej
diakonie. Rozhodnutie o zmene
využitia budovy schválili poslanci obecného zastupiteľstva obce
Štrba jednohlasne.
Základný kameň budúceho sociálneho zariadenia s kapacitou
sto miest bol požehnaný v rámci
ekumenických bohoslužieb na

sviatok Pamiatky reformácie za
účasti približne 500 veriacich.
Bohoslužby sa konali pod záštitou starostu obce a predsedu
ZMOSu Michala Sýkoru.
Pozvanie prijali vzácni hostia prof. ThDr. Július Filo, emirit. Gen. Biskup ECAV a prof.
ThDr. František Tondra, predseda KBS – spišský diecézny
biskup RKC. Za evanjelickú
diakoniu sa prihovoril Ing. Ján
Huba a za partnerov z nemeckej diakonie Andreas Eberlein,
ktorý tlmočil pozdrav krajinského biskupa Wurtenberskej cirkvi
Dr. O.F.Julyho. Na slávnosti sa
zúčastnili mnohí významní hostia kultúrneho a verejného života regiónu ako aj ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR Ing. Viera Tomanová, Phd.
Vysoko ocenila iniciatívu obce
Štrba a SED Košeca. Prítomní prisľúbili realizátorom tohto
vznešeného projektu všestrannú
pomoc. Za obec Košeca sa podujatia zúčastnili aj predstavitelia
obce a obecného zastupiteľstva
na čele so starostom obce Radomírom Brtáňom. Slávnostné
chvíle umocnili vystúpenia spevokolov zo Štrby a SED Košeca
ako aj dychová hudba z Vrboviec. Po milej slávnosti nechýbala prehliadka budov, či bohaté
občerstvenie v jedálni.

Práce na rekonštrukcii budovy bývalej ZŠ, ktorá má hodnotu 170 mil. Sk sa rozbehnú už
v najbližších dňoch a prestavba
bude dokončená v októbri 2009.
Manažér projektu Ing.
Tomáš Hyben, poslanec OZ
a organista z ev. kostola v Štrbe
uviedol, že ide o investíciu za
60 miliónov korún. Investorom
je obec Štrba. Celý projekt však
bude uskutočňovať v spolupráci so Strediskom evanjelickej
diakonie v Košeci, kde takýto
domov úspešne funguje a má
dobré meno nielen doma, ale
i v zahraničí.
V zariadení budú prevládať
jednoposteľové izby. Okrem 24-

hodinovej odbornej starostlivosti bude k dispozícii aj kaplnka,
spoločenská miestnosť, kaviareň,
relax centrum, ordinácia lekára,
lekáreň a iné doplnkové služby.
Štrba je príkladom ekumenizmu
a partnerského spolunažívania
cirkví. Aj preto požehnanie základného kameňa organizátori
naplánovali na rozhranie dvoch
sviatkov – Pamiatky reformácie
(31. októbra) a Sviatku Všetkých
svätých (l. novembra).)
Viac zo slávnostnej atmosféry
vám priblíži fotogaléria na internetovej stránke košeckej diakonie: www.diakoniakoseca.sk
Ing. Martin Melišík
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Turisti na vychádzke v Zliechove
Členov turistického krúžku
zo ZŠ s MŠ v Košeci pod vedením p. uč. Švehlovej a p. uč.
Podskočovej nezastaví nič. Ani
zima a nepríjemné počasie. Tak
to bolo aj 29. 11. 2007. Na to,
aby sme prežili pekný deň, nám
stačilo teplejšie oblečenie, desiata a horúci čaj. Nikomu neprekážalo, že výlet bol len do Zliechova. V priebehu dopoludnia
sme si spravili vychádzku okolo
Strážova, obzreli sme si v obci chránený jaseň štíhly, v ktorom sa počas II. svetovej vojny
schovávali partizáni a nakoniec
nás teplom privítala chata pána
Chromiaka.
Tento výlet bol dôkazom toho,
že príjemný deň sa dá stráviť aj
v susednej doline.
P. Pavlíková, IX. B

Monografia obce KOŠECA
Určite ste sa už so slovíčkom monografia stretli. Čo vlastne znamená? Pre
vysvetlenie – je to vedecký spis o jednej veci (mono – jeden), v tomto prípade
o obci Košeca.
Pravdaže, vytvoriť monografiu nie je najľahšia úloha. Príprava našej monografie trvala autorom Mgr. Branislavovi Liptákovi a pani Márii Pajgerovej 8 mesiacov. Bola vytvorená pri príležitosti 735. výročia l. písomnej zmienky o Košeci.
Pri zbieraní údajov pomohla najmä košecká kronika.
Monografia prináša informácie o Košeci.
Neobsahuje len informácie o tom, ako sa v obci žilo v minulosti, ale ponúka
čitateľom i obraz dnešného života obce.
Autori sa snažili opísať všetky oblasti života našich občanov - školstvo, úradníctvo, náboženstvo, kultúru a šport. Knižka je naviac spestrená množstvom
farebných fotografií.
Niektorí starší ľudia možno poznajú z rozprávania svojich rodičov a starých
rodičov niečo z dejín Košece, ale väčšina mladých ľudí o histórii našej obce
nevie, ani nejaví o ňu záujem. Preto bola dňa 22. októbra 2007 pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských knižníc predstavená monografia našej obce
vybraným žiakom z každej triedy ZŠ.
Predstavili ju samotní autori prostredníctvom pútavého rozprávania p. Liptáka, obohateného o osobné zážitky autora zo školských čias. Beseda zaujala najmä
starších žiakov, čo sa následne potvrdilo v diskusii. Otázky sa týkali hlavne zrúcaniny Košeckého hradu. Všetkých zaujímalo, kto ho postavil a kto zbúral.
Dúfam, že tak, ako história oslovila mladšiu generáciu, presne
osloví naša monografia všetkých, ktorí po jej stránkach siahnu.
P. Pavlíková, IX. B.
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Správa RŠ za I. štvrťrok 2007/2008
Správa zahŕňa oblasť:
Výchovno-vzdelávaciu
Materiálno-technickú
Finančnú
Výchovno-vyučovacie výsledky
Po presunoch žiakov navštevuje ZŠ s MŠ Košeca spolu 343
žiakov. ZŠ 287 a MŠ 56 žiakov.
V dňoch 6.11. - 8.11. prebehla
v MŠ komplexná inšpekcia. Výsledky práce MŠ boli celkovo
hodnotené na dobrej úrovni.
Vyučovacie výsledky žiakov na
ZŠ sú nasledovné:
Na I. stupni boli napomínaní za nedostatočný prospech 3
žiaci:
1 žiak – 2. ročník – slovenský jazyk
2 žiaci – 3. ročník – matematika a slovenský jazyk.
Na II. stupni je napomínaných 44 žiakov a a to z predmetov M, SJ, NJ, Z, D.
Najviac napomínaných žiakov
je v 8. B triede – 9 žiakov, najmenej napomínaných žiakov je
v 9.B triede – 1 žiak.
Správanie žiakov
Správanie žiakov na škole nie
je dobré, narastajú krádeže a agresivita žiakov.
Na I. stupni máme žiačku, ktorá pre krádež väčšej sumy peňazí
bude mať v 1. polroku zníženú
známku zo správania .
Na II. stupni bude mať zníženú známku zo správania žiak 9.
triedy za ničenie školského majetku a šikanovanie.
Napomenutie riaditeľom školy pred školou bude mať 1 žiak
- pre neustále porušovanie vnútorného poriadku školy, 14 žiakov školy je napomínaných riaditeľom školy pred triedou, za neospravedlnené hodiny, vulgárne
vyjadrovanie a vyrušovanie. Za
drobné priestupky voči školskému poriadku je triednym učiteľom pred triedou napomínaných
6 žiakov.
Za výborné vyučovacie výsled-

ky bude triednou učiteľkou pred
triedou pochválená žiačka VIII.
B triedy Júlia Šatková.
Dochádzka žiakov
Dochádzka žiakov do školy
je priemerná. Najviac vymeškaných hodín majú žiaci VII.
ročníka. Škola udeľuje znížené
známky zo správania a napomenutia i za neospravedlnené vyučovacie hodiny.
Súťaže
Žiaci sa zapojili do športových súťaží – cezpoľný beh a futbal. V cezpoľnom behu škola
získala 4. miesto z 12 škôl a a
to zásluhou: Belkovej – 7 r.., Ďurišovej – 9. r., Kameniarovej –
7.r., Ďuriša – 8.r., Mihálik – 8 r.
a Štepanoviča – 8.r.. Vo futbale
chlapci získali v obvodnom kole
2. miesto.
V zbere papiera sa na 1. mieste
umiestnila III. trieda, 2. miesto
– VI. B trieda a 3. miesto – V.A
trieda. Z jednotlivcov najviac nazbierali Kuncová – III. r., Jarníková – V.A., Jarník – III. r., Melišová – VIII. r. a Rafaj – I. r .
Obecný úrad Košeca zapája
i našich žiakov do projektov zameraných na rozvoj obce. dve
žiačky už boli za svoj projekt
odmenené. Ďalšou projektovou
úlohou - súťažou bude výtvarná
súťaž pre I. stupeň a literárna
pre II. stupeň, obidve zamerané
na rozvoj obece Košeca.
Materiálno-technická oblasť
Škola pokračuje v úprave svojho exteriéru a interiéru. Okrem
nových hygienických zariadení
dievčat sme vybudovali i bezbarieriový vstup do školy.
Vďaka sponzorom sme zakúpili :
- do počítačovej učebne nové počítačové stolíky – l0 kusov
v hodnote 22.000,- Sk,
- 2 stolnotenisové stoly v hodnote 22.000,- Sk
- príslušenstvo k stolom v hodnote 5.300,- Sk.

- knihy a pomôcky do kabinetov a to: Nj – 1013 Sk, M, P, SjL
- 5200,- Sk, knihy do ŽK 1090,Sk, knihy Aj – 2648,- Sk, mapy
D 4650,- a digitálny fotoaparát
v hodnote 5979,- Sk.
Nezabúdame ani na MŠ,
v ktorej sme upravili telocvičňu,
pripravili novú triedu, zakúpili
a hračky a pomôcky v hodnote
17 000,- Sk.
Do ŠJ boli zakúpené nové stoly a stoličky v hodnote
80000,- Sk.
Najväčšou investíciou pre nás
je teraz nová kotolňa na biomasu. Náklady na jej výstavbu sú
3,5 milióna a úver si berie obec.
Vykurovať by sa malo peletkami.
Prechod zo starého na nové vykurovanie by mal byť uskutočnený do konca roka.

Čerpanie rozpočtu
Rozpočet školy tvoria peniaze
na originálne kompetencie /MŠ/
a prenesené kompetencie /ZŠ/.
Peniaze na prenesené kompetencie sú nám vyplácané z KšÚ
pravidelne každý mesiac. Originálne dostávame z ObÚ. Požiadali sme ObÚ o navýšenie rozpočtu z podielových daní, ktoré
nám podľa zákona o financovaní patria. Zastupiteľstvo nám
financie schválilo. Z rozpočtu
sme čerpali na rekonštrukciu
WC 180000,- Sk.. Pre chod školy sme zakúpili uhlie v hodnote
60.782,- Sk. Každý mesiac platíme účty za plyn a energie, sú to
nemalé položky. Peniaze za prenájom telocvične šetríme a opäť
ich využijeme na rozvoj školy.
Ing. Jurenová Eva
riaditeľka ZŠ s MŠ

Finančná oblasť

MATRIKA HLÁSI:
V III. štvrťroku sa narodili: Júlia Miháliková.
25 rokov spoločného života – striebornú svadbu manželia:
Jaroslav Palček a Mária rod. Drábiková a Ladislav Ďurana a Jana rod. Trpková.
6 rokov spoločného života – diamantovú svadbu manželia:
Václav Strečko a Mária rod. Dományiová.
Životné jubileum: 70 rokov – Irena Makásová, Berta Gáborová a Silvester Janke.
75 rokov – Jozefína Drábiková, Katarína Petrášová a Emil
Mikuška.
80 rokov – Ondrej Repa, Oľga Majdanová, Anna Jancová a
Božena Predná.
85 rokov – Ján Danko, Anna Suchárová a Judita Mosná.
94 rokov – Katarína Čepáková – najstaršia občianka obce
Košeca.
Srdečne blahoželáme!
Z našich radov odišli: Jozef Kopilec, Jozefína Ševelová, Ján
Ostrovský, Eva Lavrincová, Jozef Belian, Dušan Koňuch.

POŠTA KOŠECA - HODINY PRE VEREJNOSŤ
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
Zatvorené
Zatvorené

13:00 – 15:30
13:00- 15:30
13:00 – 15:45
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30

16:15 – 17:00
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Obecné zastupiteľstvo na svojich riadnych
zasadnutiach prejednalo a schválilo
DŇA 25. OKTÓBRA 2007
A/ Schválilo:
Uznesenie č. 101
Odpredaj pozemku p.č.
2199 žiadateľom p. Jaroslavovi
Bugalovi a p. Jane Gbelskej za
sumu 100,- Sk/m2. Podmienkou je súhlasné stanovisko
vlastníkov susedných parciel
a dohoda medzi susedmi, že
v prípade potreby rekonštrukcie budovy z predmetnej strany bude mu umožnený bezproblémový prístup. Výdavky
na zhotovenie geometrického
plánu budú hradiť žiadatelia
o odkúpenie.
Uznesenie č. 103
Odsúhlasenie príspevku vo
výške 5.000,- Sk pre dcéru
Jany Prednej na základe jej
žiadosti na nákup špeciálneho zdravotného kočíka, ktorý
odporučila sociálna komisia.
Jednohlasne odsúhlasili všetci
prítomní poslanci.

4. DECEMBRA2007
A/ Schválilo:
Uznesenie č. 107:
OZ schvaľuje úpravy rozpočtu k 4. 12. 2007 a schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2008.
Uznesenie č. 108:
OZ schvaľuje nové VZN č.
4/2007 o miestnych daniach
a poplatkoch s platnosťou od
1. 1. 2008.
Uznesenie č. 109:
OZ schvaľuje nové VZN č.

3/2007 o odpadoch platné od
1. 1. 2008..
Uznesenie č. 110:
OZ schvaľuje podpísanie
zmluvy na dobu neurčitú s fy
TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
na vývoz komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 111:
OZ schvaľuje zmenu poplatkov za opatrovateľskú službu
podľa nového Všeobecného záväzného nariadenia č.
5/2007 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu.
Uznesenie č. 113:
OZ schvaľuje vzor nájomnej
zmluvy, ktorú budú s obcou
podpisovať nájomníci 12 b.j.
Uznesenie č. 114:
OZ schvaľuje zvýšenie poplatku za užívanie obecných
studní na sumu Sk 10,90/m3.
Uznesenie č. 115:
OZ schvaľuje nové úradné
hodiny na OcÚ. Každý pracovný deň od 7.30. V pondelok, utorok a štvrtok do 15.30.
V stredu do 17.00 a v piatok
do 14.00 s platnosťou od 1. 1.
2008.
Uznesenie č. 120
OZ schvaľuje vytvorenie
komisie na zavedenie eura v
zložení: Radomír Brtáň, Ing.
Janka Kantoríková, Andrea
Behanová, Ľudmila Eckertová, Ing. Jaroslav Gábel

Uznesenie č. 121
OZ schvaľuje podpísanie
úverovej zmluvy medzi Obecným úradom v Košeci a Dexia bankou, a. s. Vo výške
3.500.000,- SKK so splatnosťou úveru v lehote 10 rokov.
Účelom použitia úverových
prostriedkov bude refinancovanie rekonštrukcie OcÚ a financovanie rekonštrukcie Základnej školy v Košeci a kotolne Základnej školy v Košeci.
Všetky uvedené akcie s celkovým rozpočtom 4.989.000,SKK
Zároveň OZ schvaľuje zabezpečenie úveru formou vystavenia biankozmenky.
Uznesenie č. 123
OZ schvaľuje vyhlásenie súťaže na odpredaj pálenice za
vyvolávaciu trhovú cenu podľa znaleckého posudku, ktorý
sa dá vyhotoviť ešte v tomto
roku.
Uznesenie č. 125
OZ odsúhlasuje zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice
v Košeci.

ného bremena na pozemku
SR - Slovenského pozemkového fondu KN – C 872/4 v katastri obce Košeca. Hodnota
odplaty za prechod odtokového potrubia cez uvedený pozemok na základe znaleckého
posudku č. 50/2007 od súdneho znalca Ing. Marty Galbavej
z Košeckého Podhradia je stanovená na Sk 12.783,-.
Taktiež OZ schvaľuje podpis
zmluvy o zápise tohto vecného
bremena na liste vlastníctva.
Uznesenie č. 128
OZ schvaľuje:
- vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku projektovej dokumentácie (stavebnej
a rozpočtovej časti) na rekonštrukciu ZŠ, MŠ a telocvične
- vyhlásenie verejného obstarávania na spracovanie projektu na rekonštrukciu ZŠ, MŠ
a telocvične potrebného na
predloženie k výzve ministerstva
Obe verejné obstarávania
budú zabezpečené prostredníctvom osoby oprávnenej na
verejné obstarávanie.

Uznesenie č. 126
OZ schvaľuje hodnotu vec-

Mgr. Miroslava Švehlová

POĎ AKOVANIE
Október v Košeci už tradične patrí medzi mesiace zvýšenej
pracovnej aktivity. Ďakujeme všetkým našim občanom, spoločenským a záujmovým organizáciam, firmám, ZŠ s MŠ a organizáciam pôsobiacich v obci za pomoc pri úprave a skrášlení
našej obce.
Ešte raz ďakujeme.

www.koseca.sk
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Železničná zastávka KOŠECA - Príchody a odchody vlakov
Platí od 09. decmebra 2007

Smer Košeca-Žilina
Vlak
Odchod
Os 3061
04.57
Os 3063 05.27
Os 3001
06.48
Os 3065 08.27
OS 3067 12.16
Os 3003 13.12
Os 3069 14.15
Os 3071
15.11
Os 3073 15.31
Os 3005 16.07
Os 3075 17.33
Os 3007 20.02
Smer Košeca – Bratislava
Vlak
Odchod
Os 3060 05.02
Os 3062 06.09
Os 3064 07.04
Os 3066 07.58
Os 3068 12.12
Os 3070 12.55
Os 3000 14.14
Os 3002 15.08
Os 3004 16.17
Os 3006 17.15
Os 3076
18.51
Os 3078 20.09
Os 3080 23.08

Cieľová stanica
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Púchov
Žilina
Púchov
Žilina
Púchov
Žilina

Príchod
06.07
07.08
07.54
09.36
13.23
14.21
14.32
16.21
15.48
17.16
17.49
21.11

Pozn.

Cieľová stanica
Trenčín
N.Mesto n.V.
Trenčín
Trenčín
N.Mesto n.V.
N.Mesto n.V.
Bratislava h.st.
Leopoldov
Bratislava h.st.
Trnava
N.Mesto n.V.
N.Mesto n.V.
Trenčín

Príchod
05.29
07.28
07.32
08.23
13.05
13.50
17.26
17.10
19.40
19.36
19.51
21.03
23.32

Pozn.

Vysvetlivky k poznámkam:
1 – ide v X. /ide v pracovné dní
2 – v Púchove je prípoj do Žiliny o 14.51, príchod do Žiliny o 15.49 h.
3 – v pracovní dni ide do Zlatoviec, v súeku Trenčín – Zlatovce nejde 24.12.-6.1.,
18.-22.2., 20.-25.3., 28.6.-31.8.

1

1
2
1
1

1
3

1
1
1

1
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ÚŽS v Košeci informuje

ÚŽS v Košeci aj počas jesenných dní zorganizovala rôzne
zaujímavé a hlavne prospešné
aktivity. Členky pracovali na
úprave cintorína. Ďakujeme za
ich ochotu.
Pri príležitosti blížiaceho sa
sviatku Pamiatky zosnulých
sa konal na miestnom cintoríne pietny akt a kladenie venca

zosnulým členkám a obyvateľom Košece. Pietneho aktu sa
zúčastnil aj starosta obce pán
Radomír Brtáň, ktorý si uctil
ich pamiatku sviatočnými slovami.
Aktivity ÚŽS ani tento rok
nezabudli na návštevu prestárlych občanov a potešili ich svojou prítomnosťou v Penzióne

v Dubnici nad Váhom a v Košeci.
Dňa 3. 12. 2007 sa uskutočnilo posedenie s jubilantkami
a dlhoročnými členkami ÚŽS
v Košeci. Predvianočnú atmosféru umocnilo milé vystúpenie
detí z MŠ a ZŠ v Košeci. Akcii
sa zúčastnili aj predstavitelia
obce, pán starosta, poslanci a

vedenie ZŠ a MŠ. Prišiel aj Mikuláš s čertom, ktorý obdaroval
všetkých zúčastnených milým
darčekom. Posedenie pokračovalo diskusiou pri slávnostnej
večeri.
Ďakujeme všetkým za účasť
a prajeme príjemné a ničím nerušené vianočné sviatky.
ZO ÚŽS v Košeci
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Úspech košeckých starších žiakov na medzinárodnom turnaji
Dňa 2. Decembra 2007 sa
uskutočnil medzinárodný halový futbalový turnaj v športovej
hale v Dubnici nad Váhom, ktorý poriadal MFK Ilava za účati
mužstiev MFK Nová Dubnica,
MFK Ilava, TJ Mrlínek (ČR),
FKM Opatovice – Vsetchovice
(ČR), FK Cementáreň Ladce
a FK Košeca.
Naši starší žiaci pod vedením
trénera J. Palčeka a vedúceho
mužstva V. Makása na tomto silne obsadenom turnaji dosiahli
krásne 2. miesto za MFK Nová Dubnica, účastníka 3. Ligy.
Umiestnenie je o to cennejšie,
keď si uvedomíme, že všetky zúčastnené mužstvá hrajú vyššiu
súťaž ako naše mužstvo.
Mužstvo starších žiakov Košeca (rok 2007 – 2008)
Z ľava: Zadný rad: p. Ondrej-

ka st., Tomáš Rebro, Peter Fabian, Filip Štepanovič, Vladimír
Makás (vedúci mužstva)
Stredný rad: p. Laskovč st.,
Pavol Ondrejka, Rado Ficka, Ju-

raj Palček, Ján Ďuriš, Jaroslav
Palček (tréner)
Dolný rad: Lukáš Letko, Martin Bachár, Alexander Troška,
Peter Mikula, Lukáš Laskovič,

Matej Syč (brankár)
Chýbajú: Peter Ondrejka, Juraj Mihálik, Martin Lukáš (náhradný brankár)
Jaroslav Palček

Košeckí futbalisti po jesennej časti rok 2007 – 2008 so striedavými úspechmi
Muži II. trieda pod vedením
trénera M. Vrábla a vedúceho
mužstva F. Solíka sú zatiaľ na
5. mieste s 26 bodmi. Musíme
vziať do úvahy, že celú jesennú
časť sprevádzala mužstvo absencia viacerých hráčov kvôli zraneniam aj kvôli červeným kartám.
Po zlepšení tréningovej morálky
dúfame, že v jarných kolách bude menej zranení a menej kariet,
aby sme sa ešte popasovali o popredné miesta v súťaži. Ďakujeme bývalému realizačnému tímu
trénerovi Ľ. Žiačkovi a vedúcemu mužstva M. Hankovi.
Dorast V. liga pod vedením
trénera M. Bachara a vedúceho
mužstva R. Bachara skončili zo
16 mužstiev na 8. mieste s 20
bodmi. Ako muži, tak aj náš

dorast mal v priebehu jesennej
časti veľa zranených kľúčových
hráčov. Treba povedať, že mladí
hráči, ktorí prišli zo žiakov do
dorastu, sa v mužstve pomaly
udomácňujú, aby mohli ďalej pokračovať a udržať pre Košecu
krajskú súťaž dorastu. Chceme
tiež poďakovať za dobre odvedenú prácu bývalému vedeniu, trénerovi M. Bulicovi a vedúcemu
mužstva M. Briestenskému.
Starší žiaci I. trieda pod vedením trénera J. Palčeka a vedúceho mužstva V. Makása
skončili po jesennej časti na 1.
mieste, keď získali úctyhodných
42 bodov. Po odchode hráčov
z mužstva ich bolo treba nahradiť mladšími ročníkmi, čo sa aj
podarilo. Naši žiaci sa museli

KOŠECKÉ
NOVINY

popasovať s dlhodobou absenciou zadného stopera Petra Ondrejku, ktorému v 9. Kole v domácom zápase s Pružinou zlomili nohu. Prajeme mu rýchle
uzdravenie, aby sa mohol čo najskôr zaradiť do mužstva.
Mladší žiaci I. trieda pod vedením trénera J. Mikušku a vedúceho mužstva D. Strečku.
Skončili na peknom 6. mieste
z 10 mužstiev. Tu nám stojí za
zmienku spomenúť, že naši hráči sú v priemere jedným z najmladších mužstiev v súťaži, čo
je dobrá perspektíva pre budúci
futbal v Košeci.
Na záver by sme chceli poďakovať trénerom a vedúcim mužstiev za obetavú prácu, želáme
im, aby ešte vydržali a dobre pri-

pravovali futbalistov pre reprezentáciu Košece.
Futbalový výbor ďakuje bývalému pokladníkovi P. Bugalovi
za odvedenú prácu a novému
pokladníkovi P. Ondrejkovi futbalový klub želá veľa úspechov
vo funkcii a hlavne plnšiu pokladňu.
A ešte celkom na záver. Futbalový klub ďakuje všetkým divákom, rodičom, sponzorom, obecnému úradu... skrátka všetkým,
ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o to, aby mohol košecký
futbal v obci fungovať.

Všetko najlepšie
v Novom roku 2008
želá Futbalový výbor

Redakcia: šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Švehlová
členovia: PaedDr. Anna Podskočová, Helena Pavlíková,
Mária Kalamenová, Jana Sláviková
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