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Keďže Vianoce - najkrajší sviatok v roku, ktorý azda každý oslavuje - sa nám už
veľmi približujú, aspoň krátko načrime do
ich histórie.
História Vianoc a obdobie zimného slnovratu je veľmi stará.
Viete že ....
• Vianočné zvyky nielen u nás vychádzali z ľudových tradícií zviazaných
s prírodou a obdarovávaním?
Napr. v Škandinávii prináša darček deduško na saniach ťahanými sobmi, v Rusku „Dedo Mráz“, ktorého sprevádzala Snehulienka, v alpských krajinách je to škriatok Krampus, v Nemecku vianočný mužík
Weihnachtsmann, či pomocník Mikuláša
Knecht Ruprecht, vo Francúzsku Pére Noel
- vianočný otec, v Amerike Santa Claus,
patróna New Yorku atď.
•

Prvý, kto postavil Betlehem bol František z Assisi v 13. storočí n.l.?
Bol to živý Betlehem v jaskyni v Umbrii
v Taliansku. Na Slovensku sa objavili prvé
Betlehemy v 14. a 15. Storočí, samozrejme, s prvkami tradičnej ľudovej kultúry. Okrem jasličiek s Jezuliatkom vždy obsahovali pastierske prvky a symboly Slovenska.

•

História adventného venca siaha do
19. Storočia do Hamburgu?
Tamojší duchovný, ktorý zriadil pre
opustené deti útulok, ako odpoveď na ich
otázku „o koľko dní budú Vianoce“, vyhotovil drevený veniec s 24 sviečkami z toho s
20 tenkými pre všedné dni a 4 hrubými pre
štyri adventné nedele. Veniec sám o sebe
bol od nepamäti prejavom úcty, radosti a
víťazstva.
•

Kresťanské vianočné sviatky založil
Pápež Liberius?
V roku 354 n.l. rozhodol, že 25. december sa bude sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista.
•

Text najznámejšej vianočnej piesne
„Tichá noc, svätá noc“ napísal v roku 1816 kňaz Joseph Mohr v Lungau
v Rakusku ako báseň?
Jeho prosbe - skomponovať k nej melódiu vyhovel organista Frank Xaver Gruher
24.12.1848 v Oberndorfe pri Salzburgu a
Mohr zaradil pieseň do polnočnej omše
v kaplnke tamojšieho kostola, kde mala
veľký úspech.
Na Slovensku sú Vianoce výnimočným
sviatkom. Ich oslavovanie je taktiež spojené
s mnohými tradíciami. Už niekoľko týždňov
pred Vianocami sú mestá, dediny, obchody
a iné objekty vyzdobené stromčekmi, svetielkami a rôznou dekoráciou. Obchody a
zábavné centrá lákajú zákazníkov k nakupovaniu darčekov. Na vianočných trhoch
sa predávajú vianočné oblátky, medovina,
rôzne ozdoby a výrobky domácich remeselníkov. Svoje domácnosti si ľudia dôkladne vyčistia a vyzdobia už niekoľko dní pred
Vianocami. Nikde nesmie chýbať stromček
- živý či umelý, alebo aspoň vetvičky vy-

Vážení občania,
je tu koniec roka a tak sa spolu pozrime na rekapituláciu toho, čo nám
rok 2009 priniesol.
Tak ako pred rokom, aj teraz sa čiastočne odrazím od môjho volebného
programu.
ROZVOJ OBCE
Jednou z hlavných možností rozvoja obcí sú v súčasnosti fondy Európskej únie. V tomto roku sme vďaka týmto fondom dokončili
rekonštrukciu areálu základnej školy a tiež modernizáciu verejného osvetlenia. Okrem týchto úspešných projektov, sme sa snažili
získať financie aj na projekty revitalizácie verejných priestranstiev
a zberný dvor. V doteraz vyhlásených výzvach sme žiaľ úspešní
neboli, ale pripravené projektové dokumentácie budú využité pri
najbližších výzvach na predkladanie žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. V rámci regenerácie
sídiel plánujeme upraviť centrum obce od križovatky na Zliechov
až po plochu „miestneho trhoviska“. Projekt je rozsiahly a zahŕňa
rekonštrukciu autobusových zastávok, presun zastávky v smere
na Považskú Bystricu na Zliechovskej ulici k hlavnej ceste, novú
zeleň, nové chodníky, nové parkovisko pri cintoríne, detské ihrisko,
lavičky, osvetlenie, verejné zhromaždisko...

zdobené sladkosťami, ozdobami, svetlami.
Vianoce začínajú Štedrým dňom, počas
ktorého sa pripravuje večera, dokončuje sa
výzdoba a dopekajú sa koláčiky. Typickým
vianočným koláčom je „štedrák“, ktorý sa
skladá okrem múky... aj z makovej, orechovej, lekvárovej a tvarohovej vrstvy. Večer
sa rodina stretáva pri večeri, ktorá je hlavným bodom dňa po pôstnom dni. Kresťanské rodiny sa pred večerou pomodlia. Na
večeru sa podáva oblátka s medom, ale
aj s cesnakom, aby boli všetci po celý rok
zdraví. Nasleduje polievka - hrachová, fazuľová, šošovicová, no najmä vianočná kapustnica. Ďalším chodom je ryba so zemiakovým šalátom, prípadne ďalšie rôzne makové, medové, tvarohové a iné maškrty. Po
večeri sa zazvoní a rozbaľujú sa darčeky
pod stromčekom, ktorými sa členovia rodiny navzájom obdarovali. Kresťania oslavujú Vianoce slávnostnou polnočnou svätou
omšou, alebo prichádzajú do vyzdobených
kostolov druhý deň 25.12. na prvý sviatok
vianočný. Druhý sviatok vianočný rodina
tiež zvyčajne trávi spolu, navštevujú sa
rodiny, priatelia, rozprávajú sa, sleduje sa
bohatý televízny program (vianočné filmy,
rozprávky...), ochutnáva sa už aj „ovocie
v tekutom stave“... Vianočné sviatky sú
aj dobrou príležitosťou zamyslieť sa nad
vlastnými činmi, nad správaním sa, nad
úrovňou medziľudských vzťahov...
Zaželajme si teda
pokojné, láskyplné vianočné sviatky, veľa
zdravia, šťastia a úspechov novom roku.
JUDr. Fero Hakáč
Poznámka redakcie:
Výber z rozsiahleho článku JUDr. Hakáča.
Ďakujeme!

Pálčivou otázkou niekoľkých rokov je dobudovanie obecného
vodovodu a vybudovanie kanalizácie. V tomto roku sme sa k realizácii priblížili zatiaľ najviac a to podpisovaním zmlúv o budúcich
zmluvách na napojenie sa na vodovod a kanalizáciu. Vďaka vášmu záujmu a zanieteniu zamestnancov obecného úradu, sme splnili percentuálnu podmienku zapojenia našej obce do žiadosti o
získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ktorú podal realizátor stavby Považská vodárenská spoločnosť. Optimistický variant
začatia prác hovorí o konci roka 2010 a celková výstavba bude
trvať cca 36 mesiacov.
Obecné priestory dostávajú priebežne nový šat. V tomto roku
sa nám podarilo vymeniť posledné okná na budove obecného úradu, treba už len vymeniť strešnú krytinu. Na ten účel sa snažíme
získať financie z rôznych ministerstiev. Je veľmi dôležité, aby sa
v trende získavania úspor na energiách vo verejných budovách
pokračovalo, pretože čím viac ušetríme na plyne a elektrickej energii, tým viac prostriedkov sa môže použiť na iné účely. Tento rok
sme dokončili aj rekonštrukciu malej zasadačky oproti obecnému
úradu, ktorú teraz s radosťou využívate na rôzne menšie oslavy a
svoje stretnutia tu majú pravidelne organizácie pôsobiace v našej
obci.
V tomto roku prebehla príprava na výstavbu modernizácie železničnej trate cez našu obec, k čomu sme vydali stavebné povolenie. Pred pár dňami bolo odovzdané spoločnosti, ktorá bude
modernizáciu realizovať. Na úseku Trenčianska Teplá - Beluša sú

plánované práce na 54 mesiacov. Tento rok sa začali výruby stromov a kríkov pri trati a stavba bude ďalej pokračovať nielen výmenou koľají ale i stavbou protihlukových stien, nadjazdu a nových
perónov so zastávkami.
Pred rokom sme sa potichu tešili na príchod väčšieho investora, ktorý mal v pláne realizovať priemyselný park na pravej strane
medzi Košecou a Ilavou. Žiaľ, kríza úraduje hlavne v tejto oblasti.
Pozitívne správy však idú od miestneho výrobcu náterových látok,
ktorý v budúcom roku plánuje zvýšiť kapacitu výroby, a tým sa vytvoria aj možnosti pre zamestnanie obyvateľov.
Umiestnenie bankomatu v obci je komplikované, nakoľko nespĺňame podmienky žiadnej z najznámejších bánk. V čase krízy
banky skôr bankomaty rušia ako pridávajú. Sú aj iné riešenia možnosti výberu hotovosti, no o tom až ak to bude reálne aj v našej
obci.
Deň otvorených dverí na obecnom úrade mal druhé narodeniny. Návštevníkov bolo viac ako v prvom ročníku, nabudúce to bude
určite ešte lepšie. Fórum na www.koseca.sk funguje podľa môjho
názoru dobre a schránky prianí, sťažností a nápadov sú využívané
len zriedka. Pravdepodobne najviac sa osvedčila osobná komunikácia a som veľmi rád, že občania sami prídu do mojej kancelárie,
prípadne ma zastavia na ulici alebo využijú moju prítomnosť na
rôznych podujatiach a pýtajú sa na dôležité veci týkajúce sa chodu
obce. Som naďalej k dispozícii všetkým bez rozdielu.
V úzkej spolupráci s klubom košeckých turistov sme tento rok
chceli označiť turistické chodníky v okolitých lesoch. Zámer je jedna vec, no možnosť realizovať druhá. Stretli sme sa tu s nevôľou
poľovníkov a lesných spoločenstiev. Vraj chodníky a pohyb turistov
spôsobia rušenie zveri. Mňa by však zaujímalo, či rušenie zveri
chodením po vyznačených turistických chodníkoch je väčšie ako
rušenie streľbou z poľovných zbraní, alebo jazdenie a šantenie po
lese na terénnych autách v spoločnosti a za výdatnej asistencie
lesnej stráže?!
SOCIÁLNA OBLASŤ
Napriek zmeny v možnosti aktivačných prác, ktorá sa dotkla
všetkých našich aktivačných pracovníkov, sme základnú pracovnú
skupinu udržali. Údržbu obce sme riešili svojpomocne, brigádnicky, ale i s pomocou aktívnych organizácií v obci a ochotných ľudí.
Stavebný rozmach v obci pokračuje rovnakým tempom ako v
minulom roku. Najdôležitejšou úlohou obce je vysporiadať pozemky pod plánované miestne komunikácie, aby sa mohlo realizovať
rozšírenie inžinierskych sietí. Momentálne je v príprave lokalita „za
Barborkou“ po pravej strane z Košece smerom na miestnu časť
Nozdrovice a lokalita „Rudé“, kde súkromný investor vykúpil pozemky a vytvoril súvislý priestor na výstavbu viacerých rodinných
domov.
V priebehu roka sme zabezpečili inštaláciu kamerového systému v obci. Občanom chránime nielen majetok ale i zdravie. V
spolupráci s políciou riešime priebežne vzniknuté problémy a vzájomne si pomáhame pri rôznych prípadoch.
ŠKOLSTVO
Spolupráca so školou najmä pri jej rekonštrukcii sa ukázala
ako základ úspechu. Som rád, že práce aj počas vyučovania prebehli bez väčších problémov a že pedagógovia i žiaci dočasné nepohodlie zvládli na výbornú. Výsledok je pri pohľade na budovu
ZŠ úžasný. Kto využil možnosť prísť na deň otvorených dverí na
ZŠ, videl aj to, čo sa nám podarilo získať do interiérov. V materskej
škole postupujeme pomaly, no tiež sú už viditeľné výsledky.
Granty sa pre školu snažia aktívne získať aj učiteľky. Dôkazom
je napr. dotácia na výučbu florbalu, ktorú sa podarilo získať pani
učiteľke Galanskej.
Na škole je bohatá krúžková činnosť, deti sa zapájajú do rôznych
súťaží a prednášky na aktuálne témy zabezpečuje základná škola.
Baranpajáda je už „košeckou tradíciou“, takže ani tento rok nemohla chýbať. Veselé ukončenie prázdnin si deti užili so všetkým
čo k tomu patrí. Okrem nej obec v priebehu roka organizovala,
alebo podporila organizovanie ďalších akcií pre deti, napr. Rozprávkový les či hodové nedeľné popoludnie.
Okrem detí pokračuje v obci aj možnosť vzdelávania dospelých a to v letnej jazykovej škole, ktorá na základe úspechu otvorila
v tomto roku i víkendovú a večernú celoročnú jazykovú školu.

Priestory na poschodí obecného úradu sú využívané na 100 %
a nemecký i anglický jazyk má záujem študovať čoraz viac ľudí.
Najnovšie pripravujeme aj kurzy na počítači.
KULTÚRA
Na rad prišiel tento rok aj kultúrny dom, v ktorom sú komplet
prebrúsené a nalakované parkety. Vďaka tomu je tam výrazne znížená prašnosť a pozitívne to hodnotia najmä žiaci a učitelia, ktorí
kultúrny dom využívajú ako dočasnú telocvičňu. V pláne je ešte
opraviť záves a oponu.
Oficiálna stránka www.koseca.sk funguje už od 1. apríla 2007.
Takmer 80 000 návštev hovorí za všetko. Občania, ktorí majú
prístup k internetu, si zvykli na túto formu komunikácie.
Letný kultúrny stánok bol počas sezóny využitý na 100% a
môže sa pýšiť novým sociálnym zariadením. Najbližšou akciou v
letnom kultúrnom stánku bude paradoxne zimné podujatie. Teším
sa na všetkých, ktorí prídu uvítať nový rok tradičným ohňostrojom!
Plán zreštaurovania kultúrnej pamiatky - slnečných hodín (zvonice) sa tiež pomaly realizuje. Počas roka sa konzervovala fasáda
zvonice, ďalšie opravy a úpravy farnosť chystá aj v budúcom roku.
Obec farnosti na realizáciu poskytla časť finančných prostriedkov.
Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, pomáhajú a
budú pomáhať s organizovaním obľúbených podujatí ako je napríklad Stretnutie 3 generácií, Hodové slávnosti, Fašiangy, oslavy Dní
žien a matiek, Benefičný koncert ZŠ, Rozprávkový les, Vianočné
turnaje v stolnom tenise a hokejbale, no aj mnohých ďalších podujatí. Zaslúžia si poďakovanie od nás všetkých.
ŠPORT
Rozvoj športov podporujeme dotáciami pre jednotlivých žiadateľov - turisti, rybári, futbalový klub či stolní tenisti i ženy cvičiace
aerobik.
Napriek každoročnej snahe a opätovnému podávaniu žiadosti
o získanie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska tu zatiaľ
ihrisko nemáme. Žiadosť je podaná i teraz a netrpezlivo čakáme
na výsledok. Veríme, že do tretice sa nám to podarilo.
Dobrovoľný hasičský zbor pokračuje v načatom a mladí tím sa
v tomto roku zúčastnil aj na prvých súťažiach, kde naberá potrebné skúsenosti. Želám si, aby im hasičský šport prirástol k srdcu.
Osobne som sa začal angažovať do doriešenia ohradenia
ihriska na Prúdoch. Túto úlohu máme každoročne v pláne práce
dní zvýšenej pracovnej aktivity, no zatiaľ splnená nebola. Čoskoro
to však bude napravené.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Približne v polovici roka si minimálne polovica z vás vydýchla
a mohla sa s úsmevom zhlboka nadýchnuť. V centre obce skončil
chov dobytka a sním súvisiace problémy - hlavne zápach a potkany. Jeden problém vyriešený, hneď ale vznikol ďalší a ešte väčší.
Problém s prašnosťou máme už roky, ale v poslednom období nabral na intenzite. Problému sa venujem v samostatnom článku.
Zavedením vývozu komunálneho odpadu každý druhý týždeň
sme v tomto roku ušetrili na jeho vývoze takmer polovicu prostriedkov oproti minulým rokom. Možnosť zberu každý druhý týždeň súvisí s aktívnym separovaním. Do separácie je zapojených takmer
80% domácností! Skvelé číslo! Okrem toho, že šetria životné prostredie, hlavnou inšpiráciou je šetrenie vlastných finančných prostriedkov. Sú občania, ktorí tvrdili, že odpad nemajú a dnes sú
medzi tými, ktorí vyseparujú najviac! Ďakujem všetkým za to, že
túto zmenu sa podarilo akceptovať bez vážnejších výhrad a zvykli
sme si na to bez väčších problémov.
Už druhú zimu si budeme cesty udržovať sami. Takáto samostatnosť a nezávislosť na niekom inom je nezaplatiteľná. Máme
dostatok techniky, ktorou všetky zimné i jarné úpravy chodníkov a
miestnych komunikácií hravo zvládneme.
Toľko k zhodnoteniu uplynulého roka...
a aké sú plány na rok 2010?
Opätovne podáme projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev a zberného dvora, ako som už spomínal v bode Rozvoj
obce.

V pláne máme aj začatie výstavby chodníka smerom na Ilavu.
Chodník smerom na Zliechov je závislý na tom, koľko občanov
sa napojí na obecný vodovod. Čím skôr sa začne táto vetva využívať, tým skôr začneme s investíciou do chodníka týmto smerom.
Nemá zmysel postaviť nový chodník a následne ho na každom
kúsku ničiť.
Areál bývalej tehelne je veľkou výzvou. Ak sa nám podarí pripraviť kvalitný projekt na jeho revitalizáciu získame možnosti udržať v obci služby, ktoré využívame v súčasnosti a naviac zabezpečiť aj ponuku ďalších.

Objavujú sa hlasy, ktoré sa snažia vytvárať negatívne dojmy a nálady v súvislosti
s financovaním našej obce a často sa vraví, že sme prehajdákali zdroje, ktoré nám
nechalo predchádzajúce zastupiteľstvo... K
tomu nasledovná reakcia:
Tabuľka, ktorú nájdete pod článkom jasne ukáže všetkým, koľko zdrojov sa nám
podarilo za uplynulé dva roky do obce „naliať“ mimo prostriedkov, ktoré pravidelne
dostávame od štátu a mimo prostriedkov,
ktoré získame z poplatkov a daní od občanov a podnikateľov.
Nebudem opakovať, čo všetko sa urobilo. Všímavý človek zmeny o ktorých sme
vás informovali a informujeme i na týchto
stránkach zaregistroval.
Samozrejme, že na tieto aktivity nám
nestačili bežné príjmy, museli sme siahnuť
aj po odpredajoch obecných pozemkov a
budov, ktoré neboli už niekoľko rokov vyu-

Rok 2009 nebol ľahký, no som rád, že sa podarilo veľa dobrých
vecí. Veľa vecí však máme v pláne a rok 2010 bude ešte náročnejší. Aj obce ovplyvňuje finančná kríza a budeme sa s tým musieť
vysporiadať. Urobíme však všetko preto, aby ste to vy - občania
takmer nepocítili.
Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí si to za pomoc obci
zaslúžia.
Krásne, pokojné a veselé Vianoce šťastný nový rok 2010 všetkým praje
Radomír Brtáň - starosta obce Košeca

žívané a zbytočne chátrali. Preto sa odpredala bývalá pálenica a tiež nehnuteľnosť
pri pohostinstve. Ďalším zdrojom boli a sú
úvery, ktoré sme čerpali najmä na prefinancovanie projektových dokumentácií na
rekonštrukciu ZŠ, MŠ, revitalizáciu verejných priestranstiev, modernizáciu kotolne
ZŠ, vytvorenie zberného dvora, alebo na
predfinancovanie realizovaných aktivít.
Mať pripravený projekt je najdôležitejšou súčasťou možnosti žiadať o dotácie.
Bez nich to jednoducho nejde.
Každý si vie sčítať plusy i mínusy. V
dnešnej dobe nikto nikomu nič nedá zadarmo. Celý svet sa trápi s hospodárskou i finančnou krízou (obce nevynímajúc). Nedá
sa vyhovieť všetkým a určite nie hneď a naraz. Priority máme určené a snažíme sa ich
v rámci možností plniť .
Je pravda, že niekedy dochádza k ostrejšej výmene názorov medzi poslancami

Názov projektu

Finanþný príspevok Sk/€

Príspevok z:

Zavedenie zberu biologicky rozložiteĐného odpadu v obci Košeca
Rekonštrukcia a regenerácia areálu ZŠ v Košeci
Modernizácia verejného osvetlenia
Podpora športu v obci 2009
Zlepšenie infraštruktúry obce

2.200.000,00 Sk
16.795.503,77 Sk
2.445.392,88 Sk
261.704,56 Sk
1.000.092,80 Sk

73.026,62 € Envirofond
557.508,59 €
ROP
81.172,16 € FM EHP, NFM
8.687,00 € Úrad vlády SR
33.197,00 €
MVaRR

Spolu za roky 2008 a 2009

22.702.694,01 Sk

753.591,37 €

29. SEPTEMBRA 2009
Uznesenie č. 43/2009
OZ schvaľuje maximálny limit vo výške 100 € pre akúkoľvek
úhradu z prostriedkov obce mimo bežných výdavkov uvedených
v prehľade bežných výdavkov bez predchádzajúceho mailového
povolenia predsedkyne finančnej komisie, hlavného kontrolóra a
ďalších dvoch poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 44/2009
OZ schvaľuje nezačínať žiadne nové projekty a zmraziť výdavky na prebiehajúce projekty v ktorých má obec 100% účasť, pokiaľ
to nevyvolá sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok. Toto
obmedzenie sa netýka podávania žiadostí o získanie dotácií na
projekty, kde už je vypracovaná projektová dokumentácia.
Uznesenie č. 45/2009
OZ schvaľuje:
a) vyplácať zamestnancom OcÚ a starostovi obce len tarifné
platy a zákonom stanovené funkčné príplatky
b) neuzatvárať a nepredlžovať dohody o vykonaní práce s výnimkou:
a. správa cintorína
b. správa obecnej knižnice
c. správa Osvetovej besedy v Nozdroviciach

obecného zastupiteľstva a starostom, ale
taký je život. Kto nebojuje, nemôže vyhrávať. Každé zlo je aj na niečo dobré a osobne ma každá skúsenosť posúva o niečo
ďalej. Nemôžem chcieť, aby ma mali všetci občania radi, to by ani nebolo normálne,
no ak si chce niekto o mne urobiť mienku,
nech sa so mnou aspoň raz stretne osobne a porozpráva o veciach, ktoré ho trápia.
Ešte nikdy sa nestalo, že by som si človeka aspoň nevypočul. Preto, ak si myslíte,
že neviete kde je pravda, vypočujte si obe
strany a sami si urobíte úsudok.
Fakt, že niektoré mesiace v roku sa musíme uskromniť s výdavkami je spôsobený súčasnou situáciou vo svete a v našom
štáte. Nie je dôvod na obavy, pokiaľ pre vás
vieme zabezpečiť všetko, na čo ste v obci
zvyknutí. To bolo, je a zostane aj naďalej
mojou prioritou! A verím, že aj prioritou poslancov obecného zastupiteľstva.

SpoluúþasĢ obce SK/€

Celkové náklady SK/€

179.881,00 Sk 5.970,96 € 2.379.881,00 Sk 78.997,58 €
883.973,88 Sk 29.342,56 € 17.679.477,65 Sk 586.851,15 €
271.710,32 Sk 9.019,14 € 2.824.203,20 Sk 93.749,20 €
0 Sk
0€
261.704,56 Sk
8.687,00 €
0 Sk
0 € 1.000.092,80 Sk 33.197,00 €
1.335.565,20 Sk 44.332,66 € 24.145.359,21 Sk 801.481,93 €

d. jedného pracovníka v rozsahu 15 hodín týždenne
na vykonávanie verejno-prospešných prác v obci
e. vypracovávanie odborných lekárskych posudkov
pre soc. Účely (posudkový lekár na základe zákona
o soc. Službe č. 448/2009)
f. odborné práce pri vydávaní Košecko-nozdrovických
noví
Uznesenie č. 46/2009
OZ schvaľuje účasť minimálne dvoch poslancov OZ vo výberových konaniach vo verejnom obstarávaní na dodávku prác, služieb
a tovarov
Uznesenie č. 47/2009
OZ schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na budovu
súp. č. 63 a parc. číslo 81.
Uznesenie č. 48/2009
OZ schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-2
za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia kotolne a zmena palivovej základne v ZŠ v obci Košeca“,
b) zabezpečenie realizácie uvedeného projektu obcou Košeca po schválení projektu,

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt do výšky 6 433,20 EUR z vlastných zdrojov obce Košeca. Výška celkových výdavkov na
projekt je 128 663,81 EUR a výška celkových oprávnených
výdavkov na projekt je 128 663,81 EUR.
22. OKTÓBRA 2009
Uznesenie č. 49/2009
a) OZ schvaľuje
podpísanie zmluvy č. 718-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle návrhu zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice z OZ
b) OZ odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu a poslať na adresu: Ing. Vladimír HRONČEK – GEOREAL, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
Uznesenie č. 50/2009
a) OZ schvaľuje
podpis zmluvy o odbere elektrickej energie od dodávateľa SlovZink, a.s. Košeca potrebnej pre zabezpečenie zásobovania
vodou nasledovných objektov: cintorín, dom smútku, požiarna
zbrojnica, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
b) OZ odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu so spoločnosťou SlovZink, a.s.
Uznesenie č. 51/2009
OZ schvaľuje, že p. Kantoríková môže predložiť návrh uznesenia doručeného po stanovenom termíne.
Uznesenie č. 52/2009
OZ schvaľuje ako reakciu na nepriaznivý finančný stav obecného rozpočtu s platnosťou od 1. 10. 2009 zrušenie uznesení č.
116/2007 a č. 182/2008.
V súvislosti s týmito uzneseniami v termíne od 1. 10. 2009 stanovuje odmenu starostovi obce vo výške 0% z priznaného funkčného platu.
V prípade doriešenia a naplnenia príjmovej časti rozpočtu obce
na rok 2009 v zmysle, že budú pokryté bežné výdavky a neuhradené došlé faktúry vystavené v roku 2009 a splatené v roku 2009
so vzniknutou dostatočnou rezervou na doplatenie zadržaných
odmien - dočasne zrušených, bude po zasadnutí OZ a schválení
potrebného uznesenia zrušené uznesenie č. 45/2009 a uznesenie
č. 52/2009 a na následné zrealizované doplatenie zadržaných prostriedkov schválených uzneseniami 116/2007 a 182/2008.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
skrášľovania našej obce a prispeli tým k
zlepšeniu životného prostredia. Organizovanie dní zvýšenej pracovnej aktivity zabezpečovala technická a organizačná komisia v zložení:
• Brtáň Radomír - starosta,
• Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca
starostu,
• Palček Jaroslav - správa ŠA,
• Hudák Ladislav - správca cintorína,
ktorá úzko spolupracovala s:
• Ing. Evou Jurenovou - riaditeľkou
ZŠ s MŠ,
• Janou Slávikovou - zást. riad. ZŠ
s MŠ,
• Miestnymi podnikateľmi,
• Ľudmilou Vetríkovou - predsedníčkou Únie žien Slovenska.
Úlohy boli zrealizované nasledovne:
• Vyhrabanie miestneho parku, upratanie
plochy pred pamätníkom SNP a areálom ZŠ
Z: Ing. Jurenová Eva - riaditeľka ZŠ s MŠ
T: mesiac október 2009

•

•

•

•

•

Uznesenie č. 53/2009
OZ na základe predložených materiálov komisie pre životné
prostredie schvaľuje vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle žiadosti spoločnosti Reming Consult, a. s. Bratislava. Obec Košeca
požaduje náhradu za výrub drevín vo výške 33.400,81 €.
Uznesenie č. 54/2009
OZ schvaľuje podpis zmluvy o budúcej zmluve, preplatiť reálne
preukázané náklady na výstavbu vetvy vodovodu v Nozdroviciach,
ulica Za parkom na základe žiadosti p. Suchára a dotknutých osôb.
Maximálna hodnota investície je stanovená na 2.000,- € v termíne
do 30. 6. 2010.
26. NOVEMBRA 2009
Uznesenie č. 55/2009
OZ schvaľuje zmenu programu: po bode 3. Nasleduje prezentácia p. Šubu a následne priestor pre prerokovanie rozpočtu ZŠ
a MŠ v Košeci s riaditeľkou ZŠ, ekonómkou ZŠ a zástupkyňou
krajského školského úradu.
Uznesenie č. 56/2009
OZ schvaľuje na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Košeci presun
zadržiavaných prostriedkov na základe platného uznesenia č. 168/
2008 vo výške 17.732,- EUR z prenesených kompetencií - normatívnych zdrojov na potreby ZŠ s MŠ v Košeci a možnosť použitia
časti týchto prostriedkov v úhrne 7.000,- EUR na vykrytie miezd a
odvodov v roku 2009.
Uznesenie č. 57/2009
OZ ruší platnosť uznesenia č. 168/2008.
Uznesenie č. 58/2009
OZ ukladá ekonómke OcÚ v Košeci vypracovať smernicu o
predbežnej, priebežnej a následnej kontrole v termíne najneskôr
do 10. 12. 2009 s plánovanou platnosťou od 1.1.2010
Uznesenie č. 59/2009
OZ schvaľuje vnútorný predpis na vedenie účtovníctva - dodatok č. 1 vytvorený na základe Zákona č. 60/2009, ktorým sa menil
a dopĺňal Zákon 593/203 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predpis je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 60/2009
OZ schvaľuje za zriaďovateľa týchto členov do Rady školy ZUŠ
v Košeci:
Ing. Eva Jurenová, Andrea Behanová, Magdaléna Belková

Úloha sa priebežne plní
Vyčistenie a úprava priestorov v správe
a vo vlastníctve obce
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2009
Úloha splnená
Ohradenie ihriska v časti obce Prúdy
drevenými mantinelmi
Z: Ing. Ivan Janke, Róbert Jendrol
+ starosta obce
T: mesiac september - november 2009
Úloha sa priebežne plní
Pokračovanie v oprave miestnych komunikácií
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac september - november 2009
Úloha splnená
Vyčistenie a úprava miestneho cintorína
Z: Ladislav Hudák + Únia žien + Klub
záhradkárov
T: mesiac október 2009 spl.
Úloha splnená
Likvidácia nepovolených skládok a vyčistenie priestorov pri veľkoobjemových
kontajneroch rozmiestnených v obci

•

•

•

•

Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2009
Úloha splnená
Úprava športového areálu - zazimovanie
Z: Palček Jaroslav
T: mesiac október 2009
Úloha splnená
Vyčistenie a úprava predzáhradiek, dvorov rodinných domov
Z: občania obce
T: mesiac október 2009
Úloha splnená
Úprava areálu Osvetovej besedy v časti obce Nozdrovice
Z: Jarmila Otrubová
T: mesiac október 2009
Úloha splnená
Spracovanie a odvysielanie relácie
v miestnom rozhlase
Z: Silvia Makasová
T: 9. - 10. mesiac 2009
Úloha splnená
Dňa 20.11.2009
Vypracovala: Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu

O daniach z nehnuteľností.
V budúcom roku sa začnú vyberať dane až od 1. februára 2010 denne od 10,00
hodiny, nakoľko treba uzatvoriť rok 2009 a
po jeho vykonaní pripraviť viac ako 1500
platobných výmerov len k daniam z nehnuteľností. Čas od 7:30 do 10:00 hod. bude
slúžiť na administratívu, prípravu a vyhlasovanie oznamov, či výber iných poplatkov.
Počas mesiaca január má každý daňovník, u ktorého došlo v predchádzajúcom roku k akejkoľvek zmene - ku kúpe,
predaju, darovaniu nehnuteľnosti, zmene
charakteru pozemku (napr. zo záhrady na
zastavané plochy a nádvoria) alebo stavby,
prípadne kolaudácií „Oznamovaciu povinnosť“ voči obecnému úradu. V tomto mesiaci sa vytvárajú platobné výmery, ktoré sa
už počas roka nemôžu meniť. Rozhodujúci
stav je k 1. januáru, na zmeny vzniknuté
počas roka sa neprihliada. Správca dane je
oprávnený overovať úplnosť evidencie alebo registrácie daňovníkov a zisťovať tiež
všetky údaje týkajúce sa ich majetkových
pomerov a ďalších skutočností. Jediná zľava, ktorú možno pri DzN udeliť sa týka len
„stavby na bývanie“ a možno ju udeliť iba
občanovi s platným preukazom ZŤP. Ak je
občan vlastníkom sám, zľava z celkovej
dane zo stavby na bývanie je ½, ak sú
vlastníci manželia, zľava je ¼. Vyrubenú
daň z nehnuteľností treba zaplatiť najneskôr do 31. mája 2010.
O poplatkoch za odvoz PDO.
Povinnosť platiť poplatok za vývoz PDO
ako aj vlastniť smetnú nádobu má každý
občan obce ako aj každá osoba, ktorá v
našej obci vlastní nehnuteľnosť. Žiadne výhovorky typu: “Ja nemám žiaden odpad“ sa
bohužiaľ ani v tomto roku nebudú akceptovať, nakoľko sa dnes pomaly ani nedajú
kúpiť potraviny, ktoré by neboli zabalené
v obale. Ak občan tvrdí, že všetko páli, aj
plasty, aj hliníkové obaly, môže si tým privolať akurát kontrolu. Veď len ak sa takému človeku napr. rozbije šálka, čo s ňou

spraví? Vhodí ju susedovi do jeho smetnej
nádoby, zakope na záhrade, alebo vyvezie
pod rúškom tmy za železničnú trať? Každý
človek produkuje odpad.
Povinnosť platiť za odvoz PDO majú od
roku 2010 aj osoby, ktoré sú u nás prihlásené na prechodný pobyt. Ak tu nepobývajú
celoročne, bude im vyrátaná iba pomerná
časť poplatku.

list zo zahraničia, alebo Oznámenie, príp.
Čestné prehlásenie osoby, alebo jej blízkeho rodinného príslušníka, že dlhodobo pobýva v zahraničí. Toto potvrdenie netreba
predkladať každoročne. V prípade, že sa
táto osoba kedykoľvek do našej obce vráti,
najneskôr do 15 dní si musí splniť písomne Oznamovaciu povinnosť a nahlásiť na
Obecnom úrade, že je späť.

Dôležitá zmena v roku 2010 sa týka
úľavy za odvoz PDO.
Nárok na úľavu vo výške ½ z celkovej sumy majú aj naďalej:
• osoby nad 70 rokov,
• osoby, ktoré vlastnia platný preukaz
ZŤP (ak sú v súbehu, uplatňuje sa
iba jedna z nich),

V tomto roku budú 3 cenové kategórie
poplatkov:
• pre občanov, ktorí separovali odpad
• pre občanov, ktorí neseparovali odpad
• plus v tomto roku novinka - 20 %
zľava z celkového poplatku pre občanov, ktorí sa rozhodnú kompostovať.
Aj naďalej je možnosť rozdeliť si platobný výmer na splátky. Nad 33,20 Eur
je možnosť rozdeliť sumu na dve splátky
a nad 66,40 Eur na štyri splátky po 16,60
Eur. Všetky platobné výmery pod 33,20 Eur
je treba zaplatiť najneskôr do 31. mája.

Ďalej sa úľava môže poskytnúť:
• osobám, ktoré študujú na strednej
alebo vysokej škole a bývajú na internáte, čiže sa väčšinu týždňa zdržujú mimo svojho trvalého bydliska,
na základe „Potvrdenia o štúdiu“,
ktoré vydáva bežne každá škola na
požiadanie.
• v prípade, ak niekto pracuje napr.
na týždňovky, alebo v zahraničí, ale
iba na základe platnej Pracovnej
zmluvy alebo Potvrdenia od zamestnávateľa.
Všetky tieto potvrdenia sa vyžadujú
KAŽDOROČNE. Ak potvrdenie prinesie daňovník v januári, kedy sa platobné výmery
pripravujú, bude mu úľava priamo odrátaná z Platobného výmeru. Po tomto termíne bude musieť zaplatiť celkovú sumu platobného výmeru. Ak toto potvrdenie získa v
priebehu roka, bude s ním treba priniesť aj
písomnú Žiadosť o vrátenie pomernej časti
sumy z platobného výmeru.
Osobitým prípadom je dlhodobý pobyt
v zahraničí, napr. osôb, ktoré zostali bývať
v zahraničí z dôvodu svadby, alebo emigrovali napr. do Kanady a trvalý pobyt si naďalej nechali v našej obci. V týchto prípadoch
stačí predložiť podľa dôvodu buď Sobášny

Po viacerých osobných sťažnostiach občanov a na základe príspevkov v diskusii na fóre našej webovej stránky
sme vyzvali občanov, ktorým často kolíše napätie, prípadne
majú ďalšie problémy spôsobené sieťou, aby tento stav nahlásili na obecnom úrade vyplnením jednoduchého tlačiva.
Formulár bol uverejnený aj na našom webe a mohli ste ho
poslať starostovi e-mailom.
O pár dní sa nám na úrade nahromadilo niekoľko desiatok žiadostí o prešetrenie. Spolu so sprievodným listom a
žiadosťou o prešetrenie a nápravu boli žiadosti odovzdané
na kompetentných miestach spoločnosti Stredoslovenská
energetika v Žiline.
Veríme, že táto hromadná forma žiadostí bude úspešnejšia ako žiadosť jednotlivca a podarí sa nám spoločne s distribútorom elektrickej energie vyriešiť
problémy k spokojnosti všetkých žiadateľov.
O ďalších krokoch a výsledkoch Vás budeme priebežne informovať.

Platobný výmer rozdelený na dve splátky treba uhradiť najneskôr do 31. júla, na
štyri splátky najneskôr do 30. novembra.
Ak daňový subjekt nezaplatí daň, príp.
splátku dane v stanovenej lehote, podľa §
35b zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe
daní a poplatkov“) dochádza zo strany daňového subjektu k nesplneniu povinností
peňažnej povahy a správca dane je povinný vyrubiť takémuto daňovému subjektu
sankčný úrok. Vyrubovanie sankčného úroku pre jednotlivé druhy daní v nadväznosti
na spôsob ich platenia upravuje § 35b v
ods. 1 písm. a) až g) zákona o správe daní
a poplatkov.
Ak ani po tomto postupe nedôjde k
úhrade príslušnej dane OcÚ postúpi nezaplatené pohľadávky príslušnému exekútorovi.

V živote človeka sú míľniky a udalosti, pri ktorých
postojí a zamyslí sa nad tým, aký kus cesty prešiel, čo
sa mu podarilo a nepodarilo uskutočniť a čo ešte chce
dokázať.
Takouto príležitosťou v živote určite môže byť
chvíľa, pri ktorej si spomeniete na deň, keď ste sa pred
50, či 25 rokmi rozhodli a slávnostne vyhlásili, že spojíte svoj osud s partnerom, s ktorým budete riešiť a
prekonávať všetko, čo vám život postaví do cesty.
Obecný úrad a ZPOZ v Košeci chcel zorganizovať
a zúčastniť sa osláv takýchto významných výročí pre
občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Košeci a aj žijú v
našej obci. Oslovili sme 11 jubilujúcich manželských
párov, ktoré v roku 2009 oslávili zlatú alebo striebornú
svadbu, no pre veľmi malý záujem o takúto slávnosť sa
pripravovaný slávnostný akt neuskutočnil.

Takýmto titulkom bol v uplynulých dňoch v jednom z viacerých
médií prezentovaný aktuálny problém našej obce - nadmerná
prašnosť.
Prašnosť ako taká nás všetkých trápi už veľa rokov, v poslednom čase hlavne v mesiacoch august a september 2009. Diskusia
na našom webovom fóre sa k tejto téme rozpútala koncom septembra, kedy prašnosť dosahovala snáď svoje maximum. Nielen
na základe tejto diskusie som sa do priebehu riešenia tohto problému zaangažoval a poslal podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia do Žiliny so žiadosťou o prešetrenie.
Téme sme sa venovali aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22. 10. 2009. V diskusii otvorila túto tému
pani Jarmila Gregorová.
Kontrola zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia prišla
do Košece dňa 6. 11. 2009. Vyžiadali si vzorku o hmotnosti 300
gramov, pretože podľa ich tvrdenia sa zo vzoriek (prach na listoch

Na októbrovom zasadnutí bola podľa
plánu práce obecného zastupiteľstva prednesená správa o činnosti stavebnej komisie
za uplynulé obdobie. Správa podáva stručný prierez o činnosti komisie a informuje o stave súčasného riešenia aktuálnych
prípadov ako i o uzatvorených prípadoch,
ktoré boli riešené v spolupráci s ďalšími
komisiami.
Obnovená komisia začala svoju činnosť
29. 7. 2008, kedy bol dosadený do funkcie
predsedu komisie namiesto odstupujúceho
pána Róberta Jakuša, na základe schváleného osvedčenia za poslanca Obecného
zastupiteľstva, Ing. Jaroslav Pápy.
Komisia otvorila svoju činnosť v zložení:
predseda : Ing. Jaroslav Pápy
člen : p. Janka Rafajová
člen : p. Miroslav Suchár
člen : p. Róbert Kunc
K 20. 3. 2009 bol do komisie menovaný za pána Róberta Kunca, uvoľneného z
dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, nový
člen Bc. Peter Rafaj.
Pri svojej činnosti sa komisia riadila
schváleným Rokovacím poriadkom komisií pri Obecnom zastupiteľstve a vlastným
Plánom práce na rok 2009. V zmysle plánu
práce komisia zasadala 12-krát a na základe potreby boli zvolané 3 mimoriadne
zasadnutia.
Na zasadnutiach komisie boli riešené:
Žiadosti o povolenie drobnej stavby
- žiadosti boli v prevažnej miere v zmysle

stromov, na ovocí, prach napr. z kovových plôch, okien...), ktoré
sme sústredili na obecnom úrade v spolupráci s pani Gregorovou a
inými občanmi obce, nedá urobiť postačujúci rozbor. Pokúšame sa
sústrediť vzorku o hmotnosti 300 gramov, ktorá bude osobne doručená Slovenskej inšpekcii životného prostredia do Žiliny. Kontrola
teda najskôr odišla bez vzoriek, ale bez vysvetlenia sa pre ne neskôr vrátila. No výsledky rozboru zatiaľ nie sú k dispozícii.
Ako starostovi obce Košeca mi nie je ľahostajná naša súčasnosť ani budúcnosť. Ako kandidát na starostu som sľúbil, že budem presadzovať zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí v našom okolí . Svoj sľub plním i keď to
možno „nevidno“...
Druhá strana mince však hovorí aj toto: Aj keď robím určité
kroky, musím ich ako štatutár obce robiť veľmi opatrne a hlavne
sa musím opierať o dané fakty. Nedovolím si urobiť skutok, ktorý
by mohol obec ako subjekt ohroziť. V súčasnosti sa nám podarilo
zabezpečiť odobranie vzoriek prachu. Blízka budúcnosť ukáže, či
naše obavy o pôvodcovi rozbory potvrdia alebo nie. Ak áno, môžeme urobiť ďalšie kroky. Je dôležité, že sme spoločne začali intenzívnejšie v danej veci konať a podarilo sa nám riešenie problému posunúť aj do sféry medializácie. Pretože pravdou je, že naša
obec nie je jediná postihnutá, ale naši obyvatelia sa zatiaľ jediní
nebáli na tento problém verejne poukázať. A to tu na okolí zatiaľ
ešte neurobila žiadna obec. Za to patrí vďaka všetkým zaangažovaným.
Ďakujem za pochopenie.
Radomír Brtáň - starosta obce

platnej legislatívy kompletne vydokladované. Chýbajúci nákres, technický popis stavby, prípadne vyjadrenie majiteľa dotknutého stavbou v prípadoch, ktoré nevyžadovali náročnejšiu projektovú dokumentáciu
komisia riešila dožiadaním dokladov, prípadne konzultáciou na mieste samom. Celkove bolo kladne vybavených 23 žiadostí.
Žiadosti týkajúce sa odpredaja parciel
na základe výzvy Obecného úradu boli v
prípadoch nesporného vlastníctva vybavené kladne. V prípadoch sporného vlastníctva pozemkov boli žiadatelia informovaní o
možnosti riešenia ich žiadostí po ukončení
programu ROEP (register obnovenia evidencie parciel). Nie je možné odpredávať
pozemky alebo ich časti, ktoré nie sú majetkovo vysporiadané.
Sťažnosti
- susedské spory. Je to problematika náročná nielen obsahom protichodne interpretovaných vlastných stanovísk zainteresovaných stránok, ale i z hľadiska časového,
pretože sú spory, ktoré pretrvávajú dlhé
obdobia, roky...V súčasnosti komisia rieši
šesť sťažností. Tieto sa iba okrajovo dotýkajú stavebnej problematiky, pri ktorej je
riešenie jednoznačné, jednoduché a finančne nenáročné. Hlavným problémom sú susedské vzťahy ovplyvňované charaktermi a
povahovými vlastnosťami sporných strán.
Čierne stavby
- v súčasnosti je zaznamenávaná zvýšená
aktivita v menších či väčších stavebných
činností. Nie každý občan dodržuje záko-

nom stanovené podmienky, ktoré sú jednoznačne určené stavebným zákonom č.
50/1976 Zb. Pri zistení, prípadne ohlásení
čiernej stavby, je majiteľ vyzvaný k správnemu konaniu a ak stavba presahuje podmienky drobnej stavby, prípad je postúpený na riešenie Stavebnému úradu Ilava.
Kontrolná činnosť
- V rámci obhliadok pri vybavovaní žiadostí
o drobné stavby členovia komisie evidujú
pomerne značnú stavebnú činnosť v obci.
Je obťažné z hľadiska administratívneho a
časového obsiahnuť celú agendu stavebnej činnosti. Preto sa komisia venuje hlavne evidovaným prípadom a snaží sa byť
nápomocná pri riešení žiadostí a sťažností, ktoré od občanov na adresu komisie prichádzajú.
Návrhy na zlepšenie práce
členov stavebnej komisie:
Školenie - Orientácia v katastrálnej mape
- ortofotomapa
T: 10/2009
Odborná konzultácia - s Ing. Galbavou
- aplikácia stavebného zákona
v podmienkach
činnosti komisie T: 11/2009.
Prerokovávaná problematika s faktografiou je zaznamenávaná do zápisníc zo zasadnutí stavebnej komisie a v spolupráci
so starostom a administratívnymi pracovníčkami OU je zabezpečovaná korešpondencia so stránkami.
Ing. Jaroslav Pápy

1. kolo
Celkom zapísaných voličov:
2 112
Volieb sa zúčastnilo:
389 voličov,
čo predstavuje 18,42 %
Postupujúci kandidáti na predsedu TSK:
1. Pavol Sedláček, MUDr. MPH
2. Martin Fedor, Mgr. MexonSc.
Zvolení poslanci do zastupiteľstva TSK
v obci Košeca
1. Rastislav Čepák, Bc.
2. Miroslav Staník, MUDr.
3. Anna Chalupková, Ing.
4. Jaroslav Šlesar, Ing.
5. Milan Staňo

Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám všetkým úprimne
poďakoval za vyslovenú dôveru, ktorú ste mi preukázali vo
voľbách do VÚC. Vážim si nielen túto Vašu podporu, ale i
postoj, akým ste pristúpili k účasti na týchto voľbách. Vaša
dôvera je pre mňa veľkým záväzkom a súčasne i výzvou na
realizovanie zámerov, ktoré budú prínosom nielen pre rozvoj
obce, ale budú znamenať aj napredovanie ako aj zabezpečenie spokojnosti občanov celého okresu Ilava a Trenčianskeho kraja.
Rastislav Čepák
starosta obce Košecké Podhradie

II. kolo
Celkom zapísaných voličov:
2 103
Volieb sa zúčastnilo:
303 voličov,
čo predstavuje 14,4%
Poradie kandidátov:
1. Pavol Sedláček, MUDr.MPH
2. Martin Fedor, Mgr. MeconSC.

Počas kongresového dňa odpadového hospodárstva sa 19. 11. 2009
v Bratislave odovzdávali ocenenia Zlatý mravec 2009.
Ide o súťaž, ktorú organizujú Slovenské priemyselné združenie pre
obaly a životné prostredie (SLICPEN), Asociácia priemyselnej ekológie
Slovenska (ASPEK), Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
(APOH) a Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.
Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec v kategórii „Komunálne
odpadové hospodárstvo pre rok 2009“ získala OBEC KOŠECA za projekt
„Separuj, kompostuj, chráň životné prostredie a získaj zľavu z poplatku za
vývoz komunálneho odpadu!“

Prihlášku do súťaže poslal starosta obce Radomír Brtáň,
ktorý bol následne obhajovať projekt pred hodnotiacou komisiou v Bratislave. Hodnotiaca komisia sa skladala z viacerých odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva.
Prezentácia, ktorú si starosta obce pripravil, zaujala túto
komisiu natoľko, že v silnej konkurencii v našej kategórii
po prvýkrát v histórii tejto súťaže dostala prestížne ocenenie obec.
Cena je to nielen krásna, ale najmä zaväzujúca. Bez aktívneho prístupu všetkých občanov, ktorí sa od roku 2008
začali zapájať do separácie odpadu v našej obci, by sme
toto ocenenie nezískali. Obec ponúkla všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí, aby využili vrecový systém zberu
vyseparovaných zložiek odpadu. Za to, že separujete, ste aj
patrične odmenení zľavou z poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Táto jednoduchá rovnica prevedená do praxe si vyslúžila obdiv odborníkov a uznanie vo forme víťazstva v súťaži Zlatý mravec 2009.
Starosta obce ďakuje za túto cenu najmä pánovi Ladislavovi Brtáňovi - poslancovi obecného zastupiteľstva a predsedovi komisie životného
prostredia, ktorý v uplynulých 3 rokoch v oblasti odpadového hospodárstva v Košeci robil priam zázraky. Veľká vďaka patrí aj členom komisie životného prostredia a všetkým, ktorí aktívne separujú a kompostujú odpad
zo svojich domácností.

Na podnet našej kronikárky pani Márie Pajgerovej sme tento rok po prvýkrát prihlásili kroniku
obce do dvoch súťaží:
-

Regionálna súťaž Kronika 2009 (zastrešuje
okresy Ilava, Púchov a Považskán Bystrica),
Celoslovenská súťaž Kronika Slovenska
2009.

Do oboch súťaží sme prihlásili odpis záznamu kroniky za roku 2007, ktorý má 62 strán (textový dokument v PC) a dopĺňa ho dokumentácia v rozsahu 86 fotografií, 20 výstrižkov z tlače a 93 minút video dokumentácie.
Dňa 14. 10. 2009 sa v zasadačke Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici
odovzdávali ocenenia regionálnej súťaže a medzi
ocenenými sa ocitla aj naša obec. Naša obec získala nasledovné tituly:
1. miesto - v kategórii Kronika obce nad 2000
obyvateľov

1. miesto - v kategórii Dokumentácia obce nad
2000 obyvateľov (monografie)
2. miesto - v kategórii Dokumentácia obce (drobné propagačné materiály so symbolmi obce)
Za týmito úspechmi stojí najmä Mária Pajgerová a jej dlhoročná práca, starosta Radomír Brtáň, no veľká vďaka patrí aj autorovi monografie
o obci Košeca pánovi Branislavovi Liptákovi
a tiež autorovi video dokumentácie Františkovi
Holému!
Koncom novembra prišla pozvánka i na prezentáciu a odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže, ktoré sa konalo 3. 12. 2009 v Bystričke pri
Martine. Starosta obce s pani Pajgerovou sa na
podujatí zúčastnili a okrem nových poznatkov a
inšpirácie do budúcnosti priniesli cenu:
3. miesto - v kategórií Kronika Slovenska 2009
- obce nad 2000 obyvateľov
Na stretnutí priateľov kultúry s názvom „Múzy
nás spájajú“ dostala pani Pajgerová aj špeciálne
ocenenie za publikačnú a kronikársku činnosť v
regióne, ktoré jej odovzdal predseda TSK MUDr.
Pavol Sedláček, MPH.
Sú to krásne úspechy!
Gratulujeme
a zo získaných ocenení
sa úprimne tešíme!

Do našej obce prišiel list od občianskeho združenia
Diakonie Broumov, v ktorom sa píše:
Vážení priatelia,
chceme Vám týmto poďakovať za usporiadanie zbierky vo Vašej
obci. Hlavne chceme vyzdvihnúť obetavú pomoc Vašich občanov,
ktorí významnou mierou podporili našu činnosť a pomohli tak zaistiť dostatok humanitárneho materiálu pre ľudí v ťažkých životných
situáciách a pre chod terapeutických dielní, kde sú títo ľudia zamestnaní. Vaša pomoc pri poriadaní humanitárnych zbierok zna-

mená pre našu prácu veľký prínos a zároveň je pre nás niečím na
viac - výrazom pochopenia a podpory práce pre všetkých, ktorí sa
bez pomoci druhých nezaobídu.
Diakonia Broumov patrí už 15 rokov medzi úspešných poskytovateľov sociálnych služieb zameraných na občanov v krízových životných situáciách na celorepublikovej úrovni. Tešíme sa, že naša
vzájomná spolupráca bude pokračovať i naďalej. Budeme radi, ak
sa rozhodnete podobnú zbierku príležitostne zopakovať a tešíme
sa na Vašu správu.
S pozdravom PhDr. Vítĕzslav Králik riaditeľ

Počas októbrového popoludnia nás
u seba doma s úsmevom na tvári privítal
pán Ludvik Didek. Súčasným povolaním dôchodca, ktorý pracoval s buldozérom na miestnom PD a pracovne prešiel
celé Slovensko.
Jeho bývalé povolanie ostro kontrastuje
s dlhoročnou záľubou. Koho by napadlo,
že statný buldozerista maľuje jemnými
ťahmi krásne obrazy? Je to však naozaj
tak a my sme sa o tom presvedčili na
vlastné oči. Prezreli sme si plný dom obrazov a s pánom Didekom sme prehodili
niekoľko slov...
Pochádzate z Nozdrovíc?
Nie, som z Moravy. Do Nozdrovíc
sme prišli s celou rodinou asi v roku 1959
a postavili sme si tu chalupy.
Máte v rodine ešte nejakého umelca?
Zdedil ste po niekom túto záľubu?
Neviem o nikom. Ja som asi jediný.
Kedy ste začali maľovať?
Posledný obraz som našiel s označením roku 1994, no začal som skôr, približne v roku 1985-6. Maľoval som si trpaslíkov a rozprávkové bytosti na stenu v garáži. Darilo sa mi, takže som si povedal,
prečo to neskúsiť aj na plátno.
Pamätáte sa, ktorý obraz ste namaľovali ako prvý?
Prvý? Veru neviem, je ich veľa a už si
nepamätám.
Ako dlho trvá namaľovať jeden obraz?
Ako kedy. Podľa nálady. Také menšie
aj za dva dni, s väčšími a náročnejšími sa
potrápim aj mesiac.
Ktorý obraz je Váš najobľúbenejší?
Potrápila ma „Monalisa. Trvalo viac
ako rok, kým sa mi ju podarilo namaľovať. Mám rád obrazy s okolím Vápča, Horovce ...
Akou technikou maľujete?
Neviem aká je to technika... je jednoducho „moja“. Na maľovanie používam
Slovakryl a maľujem na sololit. Plátno si
nemôžem dovoliť, olejové farby sú veľmi
drahé.
Maľujete toľko koľko chcete, alebo sa
musíte obmedzovať napr. kvôli financiám?
Nie neobmedzujem sa. Maľujem koľko chcem a materiál len dokupujem. To

čo používam, nie je veľmi drahé. Farby
vydržia dlho, odtiene si aj namiešavam.
Najviac sa míňa čierna a zelená.
Koľko obrazov ste namaľovali?
Nepočítal som to... veľmi veľa.
Čo maľujete najradšej?
Prírodu.
Maľujete v teréne alebo doma?
Ako vznikajú vaše obrazy?
Najčastejšie maľujem podľa fotografií. Keď sa mi niečo páči, tak to odfotím a
potom podľa toho namaľujem - rôznych
uhlov pohľadu. Maľoval som aj podľa obrázkov v kalendári.
Keďže maľujete najradšej prírodu, máte aj obľúbené ročné obdobie?
Najlepšie sa mi maľuje jar, ale môže
byť aj jeseň. Vtedy je príroda najkrajšia.
Prezentovali ste niekde svoju tvorbu?
Zatiaľ nie, nevadí mi, že o tom nevie
veľa ľudí.
Máte nejaký vzor alebo ideál?
Ani nie, maľujem podľa seba. Mám
namaľované jedno dielo od Benku, ale
má zvláštny štýl a niekoľkokrát už spomínanú „Monalisu“.
Predávate svoje obrazy?
Áno, niečo som už aj predal, niečo
daroval.
Ťažko sa vám s nimi lúči?
Teraz už nie. Kedysi som sa s nimi
ťažko lúčil, no teraz mi to už nevadí.
Maľujete aj na objednávku?
Keď niekto niečo chce a donesie mi
obrázok, tak to namaľujem.
A čo na váš koníček vraví vaša rodina?
Manželka vraví, že keď maľujem, som
aspoň doma.
Ďakujeme pánovi Didekovi za ústretovosť. Veríme, že vás rozhovor s ním a
ukážka jeho diel zaujala. V každom čísle
našich novín sa vám v tejto rubrike budeme snažiť predstaviť niekoho zaujímavého z Košece či Nozdrovíc. A ak pre nás
máte „tip“, oznámte to niekomu z redakčnej rady.
Ďakujeme.

redakcia

Dňa 11.11. 2009
sa celé popoludnie
z kultúrneho domu
ozýval spev a potlesk. V čase, keď
celé Slovensko žije
v ošiali Superstar
sa aj naša škola
zapojila do obdobného projektu speváckej súťaže a hľadala svoju „školskú Superstar“. Výbornú atmosféru zaplneného hľadiska dopĺňala pekne vyzdobená sála. O hudobnú
produkciu sa staral DJ Marek. Nechýbala ani porota,
zložená zo žiakov speváckeho krúžku a učiteľov. Súťa-

žiaci sa do spevu pustili s veľkým nasadením. Za svoju odvahu a pekný spev si vyslúžili obrovský potlesk a
skandovanie publika. Ku niektorým dokonca prileteli
aj plyšáky.
Po odspievaní všetkých súťažiacich sa porota odobrala zhodnotiť výsledky. Ostatní sa v tom čase mohli
zabaviť na diskotéke.
Záver patril vyhláseniu výsledkov a odmeneniu súťažiacich peknými cenami. Školskou Superstar v školskom roku 2009/2010 sa stala Radka Kaššová s piesňou Modrá od Jany Kirscher.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník
speváckej súťaže „Škola hľadá Superstar“.
Mgr. Eva Vojteková

Po prázdninách sme do nového školského roku vstupovali nielen s novým školským vzdelávacím programom Isced O, podľa ktorého sa vzdelávajú na Slovensku deti materských škôl,
ale i novými vchodovými dverami, ktoré boli vymenené na oboch blokoch A a B i vstupe do
kuchyne. Renovácia pokračovala v novembri výmenou okien na jednej triede. Mikulášskym
balíkom prekvapení boli dve nádherné detské kuchynské linky, ktoré sme sponzorsky získali
od súkromnej firmy p. Chromiaka Miroslava TRENAB KUCHYNE a teraz spestrujú interiér
tried a slúžia k námetovým hrám detí. Pomocou sponzorov sme zakúpili sedačku a taburetku
do obývacieho kútika. Pod stromčekom nájdu deti i nové hry a hračky k tvorivým aktivitám.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k inovácii prostredia, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí dieťa žije a trávi čas. Aj malé dieťa vo svojom horizonte vzhliada k cieľom, má skryté a
nesplnené priania, hľadá priestor pre experimentovanie, tvorivé jednanie, napodobňovanie.
Z dieťaťa sa stáva kvalitný človek zložito i pozvoľna. Pobyt v materskej škole je výzvou k hre
a práve hra je jadrom edukačného procesu, fenoménom rozvoja osobnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú vytvárať svet, v ktorom deti nachádzajú to, čo k
zdravému vývoju potrebujú.

Ako získal malý športový klub aerobiku grant z nadácie slovenskej sporiteľne?
Naša stála členka Janka Otrubová, pracovníčka
Slovenskej sporiteľne v Ilave, nás na jednom z pravidelných cvičení informovala o možnosti vypracovať
projekt a uchádzať sa o grant Podpor svoj klub z nadácie slovenskej sporiteľne.
Okamžite nás nápad zaujal a rozhodli sme sa zabojovať o zaujímavú finančnú dotáciu 500 €. Vedúca
klubu cvičiteľka Mgr. Júlia Palčeková so svojím tímom
vypracovala úžasný projekt, ktorý nemohol nezvíťaziť.
Verili sme, že náš projekt zaboduje a získa si priazeň
hodnotiacej komisie aj preto, že cieľovú skupinu klubu
tvoria deti, mládež a najmä pracujúce ženy, matky starajúce sa o domácnosť. Na rozhodnutie komisie sme
netrpezlivo čakali a podarilo sa. Zvíťazili sme. Z nášho
úspechu sme sa nesmierne tešili a zakúpené aerobikové náradie nám ho bude dlho pripomínať. Dotácia
500 € priniesla do klubu nové stepy, gumy, overbally a
tyče na bodypumping.
Tieto športové pomôcky nám umožňujú cvičiť nové
druhy aerobiku, ako je step aerobic, fit ball a body forming. Väčšia variabilita cvičenia prispieva k väčšej radosti z pohybu, zvyšuje entuziazmus a tým podporuje
celkové zdravie cvičencov.
Naše veľké ďakujem patrí nadácii slovenskej sporiteľne, ktorá takýmto spôsobom dotuje kluby svojich
zamestnancov, ktoré využili šancu a spracovali projekt
na získanie grantu.
V duchu nášho víťazného projektu pozývame aj
Vás rozhýbať si svoje telo.
Každý utorok a štvrtok od 19,00 do 20,00 hod v
Osvetovej besede v Nozdroviciach.
Členka klubu aerobik

I

Ježiš sa narodil v maštali.
Maštaľ, ozajstná maštaľ nie je
príjemná, vzdušná sieň, akú postavili synovi Dávidovmu kresťanskí maliari, akoby sa hanbili
za to, že ich Boh ležal v biede a
v špine. A nie sú to ani sadrové
jasličky, ako si ich v moderných
časoch vybájila medovnikárska
fantázia figurkárov, jasličky čistučké a úhľadné, pôvabne zafarbené, s vyčisteným a upraveným válovom, s extatickým oslíkom a skrúšeným volom, na streche
s anjelmi s vejúcim vencom, so soškami kráľov v plášťoch a pastierov s čiapkami kľačiacich pri oboch stranách prístrešia. Také jasle môžu byť snom, ale nie je to veru maštaľ, v ktorej sa narodil
Ježiš.
Maštaľ, ozajstná maštaľ, je bydliskom zvierat, väznením zvierat, ktoré pracujú pre človeka.
Starodávna chudobná maštaľ dávnych čias a krajov chudobných, kraja Ježišovho, nie stĺpová sieň s piliermi a hlavicami, ani
maštaľ dnešných boháčov, postavená podľa predpisov, alebo elegantný štedrovečerný betlehem. Maštaľ, to sú iba štyri drsné múry
so špinavou dlážkou a so strechou z hrád a dosák. Opravdivá maštaľ je tmavá, nečistá, smradľavá: vyčistený je len válov, kde gazda
kladie seno a krm.
Jarné lúky boli skosené, kosa zožala zelenú trávu. Všetko
zvädlo, uschlo, dostalo jednotnú šedivú farbu sena. Tieto vysuše-

Mašta¾

né byliny a kvety, ktoré ešte vždy neprestávajú voňať, sú v jasliach,
aby ukojili hlad otrokov človeka. Zvieratá ich pomaly žerú veľkými
čiernymi pyskami a zakrátko sa kvetnatá lúka vracia na svetlo so
slamou, ktorá slúži ako stelivo zmenená na vlhký hnoj.
Toto je pravá maštaľ, kde sa narodil Ježiš. Najšpinavejšie miesto na svete bolo prvým bydliskom jediného čistého medzi narodenými zo ženy. Na takomto mieste sa zjavil jednej noci Ježiš, zrodený z nepoškvrnenej Panny, ozbrojený iba nevinnosťou.
A prvý, čo sa klaňal Ježišovi, bol zver, nie človek.
Medzi ľuďmi hľadal jednoduchých, medzi jednoduchými deti:
ešte jednoduchšie a krotkejšie ako deti ho prijali domáce zvieratá.
Osol a vôl videli kľačať pred sebou zástupy. Svätý národ, ktorý Boh
vyslobodil z egyptského otroctva, prinútil Árona, aby urobil zlaté
teľa, aby sa mu klaňal. Balaamova oslica, múdrejšia než mudrc,
zachránila svojimi slovami proroka. Osol bol v Grécku zasvätený
Areovi, Dionýzovi. Ochos, perzský kráľ, postavil osla v chráme
boha Fatha a kázal sa mu klaňať. Niekoľko rokov pred Kristovým
narodením jeho budúci vládca Oktavián, zostupujúc v predvečer
bitky pri Akciu k svojmu loďstvu, stretol pohoniča s oslom. Zviera
sa volalo Nikón, to značí Víťazný a po bitke dal cisár postaviť bronzového osla v chráme, ktorý pripomenul víťazstvo.
Králi a národy sa dovtedy klaňali oslom a volom. Boli to králi
zeme. Ale Ježiš neprišiel, aby kraľoval na Zemi. Keď Ježiš príde na
poslednú Veľkú noc do mesta smrti, príde na oslovi. Ale on je väčší
prorok než Balaam. On prišiel spasiť všetkých ľudí, nielen Židov
a neustúpi z cesty ani vtedy, keď všetci jeruzalemskí somári budú
híkať proti nemu.
Spracoval Mgr. Miroslav Vároš,
podľa knihy: Giovanni Papini: Život Krista.

- REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA -

Čo u nás nakúpite?
• Farby, laky, spreje a iné stavebné • Cyklopotreby, bicykle, prilby
• Domáce potreby, garniže, vrecká
chemikálie
do vysávačov
• Produkty značky COLORLAK
• Sezónny tovar:
• Valce, štetce a iný doplnkový tovar
vianočné svietiace súpravy,
• Ochranné pracovné pomôcky
zábavná pyrotechnika
• Brúsny a rezný materiál
• Tovar na objednávku:
• Ručné náradie a nástroje do dielne,
domáce elektrospotrebiče, kotle
na stavbu, na záhradu
na kúrenie, sporáky s možnosťou
• Železiarsky tovar rôzneho druhu
dovozu k vám domov zdarma
• Spojovací materiál
• Obchodné zastúpenie TRIANGEL
• Elektroinštalačný materiál
- katalógový predaj
• Vodoinštalačný materiál

MATRIKA HLÁSI
V III. štvrťroku 2009
sa narodili aj
Dominika Rafajová
V IV. štvrťroku 2009 sa narodili:
Martin Kolínek,
Rebeka Filipová
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------V IV. štrvrťroku 2009 aj
Rudolf Bača, Mária Balážová,
Zuzana Kušnírová
Mária Dubovanová, Ľudovít
Macúch, František Ševčík
Gustáv Zápotočný
a Margita Šlesariková
-----------------------------------

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
----------------------------------70 rokov
Mária Balážová, Ladislav Baška,
Brigita Meňhartová, Helena
Porubčanová, Ján Škrovánek,
Anton Pagáč a Daniela Fuleková
----------------------------------75 rokov
Pavlína Ďurišová, Mária
Gábelová, Mária Gajdošová
a Eva Hoštáková
----------------------------------80 rokov
Vendelín Vaniak,
Vilma Sedláčková, Vincencia
Fúsková, Oliver Juhoš
a Božena Jarabáková
----------------------------------85 rokov
Rozália Sihlovcová
a Ing. Matej Hudák
----------------------------------90 rokov
Mária Mikušková,
Mikuláš Palček, Mária Straková
a Pavol Striženec
-----------------------------------

V III. ŠTVRŤROKU 2009
OSLÁVILI
----------------------------------50 rokov spoločného života
- zlatú svadbu manželia
Viliam Chromiak a Mária rod.
Ďurišová a Jozef Bugala a Oľga
rod. Körmendyová
-----------------------------------

Srdeène blahoželáme!
-----------------------------------

MATRIKA HLÁSI

Vianoèná inšpirácia
Prinášame Vám nápad,
ako vynoviť vianočné pečenie
- cukríkovou vitrážkou.
Potrebujete na to ľubovoľné linecké alebo medovníkové cesto. Linecké je vhodnejšie, pretože sa nerozteká, ale ak máte
vychytané medovníkové, tak to pôjde v pohode aj s tým.
Z cesta povykrajujte ľubovoľné tvary a na
každom kúsku vykrojte aj ľubovoľný otvor.
Koláčiky poukladajte na plech s papierom
na pečenie a dajte piecť. Cca dve minúty
pred dopečením vložte do každého otvoru
kúsok cukríka bonpari (¼ - ½ podľa hrúbky

cesta a veľkosti otvoru) a dajte dopiecť kým
sa cukrík neroztopí. Nenechávať dlhšie,
pretože začne bublať a pretekať cez cesto a očakávaný výsledok sa nedostaví. Do
jedného otvoru môžete dať kúsky cukríkov
rôznych farieb, vznikne pekná mozaika.
Koláčiky je potrebné nechať vychladnúť, aby cukríková hmota opäť stuhla.
Skladovať tak, aby medzi jednotlivými
poschodiami bola hárok papiera na pečenie, zabránite tým zlepeniu koláčikov.
Koláčiky sú vhodné na jedenie i na ozdobenie stromčeka či vetvičiek.
Ak máte trocha obavy, skúste najskôr na
jednom dvoch koláčikoch počas klasického
pečenia a uvidíte, že sa Vám to zapáči.
Prajeme príjemné predvianočné pečenie!

Dni vývozu komunálneho odpadu v obci Košeca - rok 2010

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

1.
------7.IV.
5.V.
2.VI.
7.VII.
4.VIII.
--6.X.
3.XI.
1.XII.

Streda v mesiaci
2.
3.
4.
13.I.
--27.I.
10.II.
--24.II.
10.III.
--24.III.
--21.IV.
----19.V.
--9.VI.
16.VI.
23.VI.
14.VII.
21.VII.
28.VII.
11.VIII. 18.VIII. 25.VIII.
8.IX.
--22.IX.
--20.X.
----16.XI.
----15.XII.
---

5.
----------30.VI.
----------29.XII.

Dni vývozu separovaného odpadu v obci Košeca - rok 2010

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Zberný dvor otvorený každú
poslednú
sobotu v mesiaci v roku 2010
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

8.00 - 12.00
30.I.
27.II.
27.III.
24.IV.
29.V.
26.VI.
31.VII.
28.VIII.
25.IX.
30.X.
27.XI.
18.XII.

September
Október
November
December

Ulice
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B
ĀasĨ A
ĀasĨ B

Ulice, ktoré tvoria ĀasĨ A sú:

Plasty
25.I.
26.I.
22.II.
23.II.
29.III.
30.III.
26.IV.
27.IV.
31.V.
1.VI.
28.VI.
29.VI.
26.VII.
27.VII.
30.VIII.
31.VIII.
27.IX.
28.IX.
25.X.
26.X.
29.XI.
30.XI.
27.XII.
28.XII.

Papier
25.I.
26.I.
22.II
23.II.
29.III.
30.III.
26.IV.
27.IV.
31.V.
1.VI.
28.VI.
29.VI.
26.VII.
27.VII.
30.VIII.
31.VIII.
27.IX.
28.IX.
25.X.
26.X.
29.XI.
30.XI.
27.XII.
28.XII.

Kov

Sklo

14.I.

14.I.

---

---

18.III.

18.III.

---

---

20.V.

20.V.

---

---

15.VII.

15.VII.

---

---

16.IX.

16.IX.

---

---

18.XI.

18.XI.

---

---

Hlavná, Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni,
Za parkom, Želiarska, Úzka, V slatinách,
Dolný majer, ŽelezniĀná, Krúžok, Továrenská,
Bytovky, Nad brehom

Ulice, ktoré tvoria ĀasĨ B sú:

Rudnianska, Zliechovská, Školská, Bálentova,
Prúdy, Pekárska, Sadová, Športovcov, Pri tehelni

Dni vývozu urĀené na vývoz vyseparovaných zložiek kovu a skla sú rovnaké pre
všetky ulice.

Už v predchádzajúcom čísle našich novín som vás informoval, že sa mi podarilo získať dotáciu na nákup futbalových športových potrieb a oblečenia. Dotáciu sme už naplno
využili a za získané peniaze zakúpili:
- Lopty na zápas
3 ks
- Lopty na tréning
14 ks
- Futbalové dresy
48 ks
- Futbalové dresy brankár
6 ks
- Futbalové rukavice brankár
2 ks
- Chrániče holení
30 ks
- Športová súprava tréning
36 ks
- Sada preskakovacích kužeľov 1 ks
- Siete na brány
2 ks
Dresy sú pre košecké mužstvá mladších a starších žiakov i mužov a každý dres obsahuje aj štucne, pre mužov sú
naviac aj termo tielka.
Dresy a ostatné získané športové potreby budú futbalovému klubu slávnostne odovzdané pred jarnou zápasovou
sezónou. Teší ma, že takto podporíme šport, ktorý má u nás
najširšiu hráčsku i fanúšikovskú základňu.
Radomír Brtáň, starosta obce

dres brankára

dres mužov

súprava mužov

dres dorastencov

dres žiakov

súprava vedenia mužstiev

sové skúsenosti, stála a stojí pred trénermi
neľahká úloha - naučiť ich hrať futbal. Túto
úlohu sa snažia splniť ich tréner Dalibor
Strečko a vedúci mužstva Vladimír Makás,
ktorí predtým trénovali starších žiakov. Pri
tomto „mančafte“ nie sú dôležité výsledky.
Pevne verím, že i keď sú momentálne poslední, o dva roky budú na opačnom konci
tabuľky. Už teraz si naši „benjamínkovia“
zaslúžia obdiv a uznanie za odhodlanie,
s akým bojujú proti neraz o 3 roky starším
protihráčom. Obdiv a uznanie si zaslúžite aj
všetci VY, ktorí neváhate a prídete nás povzbudiť na naše zápasy. Ďakujeme Vám!
Pred trénermi stojí ale aj ďalšia dôležitá úloha - doplniť káder. Aj touto cestou
chcem k nám pozvať chlapcov, ktorí majú
záujem tráviť voľný čas hraním futbalu a
nie pri počítači alebo túlaním sa po dedine
a vyrábaním „prúserov“. Ste vítaní!!!
Na záver chcem vyjadriť presvedčenie,
že sa nám podarí splniť stanovené ciele a
že z našich chlapcov vyrastú futbalisti, ktorí
nám budú prinášať pôžitok z hry zvanej
FUTBAL.
Patrik Baláž

Pred novým súťažným ročníkom 2009
-2010 sa výbor FK rozhodol zrušiť starších
žiakov z dôvodu nedostatku hráčov narodených v rokoch 1995-1996. Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Po dohode všetkých
funkcionárov sa utvorili dve mužstvá mladších žiakov a to MŽ Košeca „A“, ktorého
káder tvoria hráči narodení v rokoch 1997
až 1999 a mužstvo MŽ Košeca „B“, ktorého
káder tvoria hráči narodení v rokoch 1999
až 2001.
Družstvo MŽ Košeca „A“ začalo prípravu na nový ročník už v auguste s nezmeneným hráčskym a trénerským kádrom, ale s
cieľom hrať o „špicu“ tabuľky. Už prvé zápasy naznačili, že tento cieľ nie je nereálny a vďaka usilovnosti, zanieteniu hráčov,
trénerov, rodičov a funkcionárov môžeme
konštatovať, že mužstvo je po jesennej časti na prvom mieste. Pevne verím, že prvé
miesto bude naše aj po skončení celej súťaže, čo je náš hlavný cieľ. K naplneniu
tohto cieľa nás čaká ešte dlhá cesta, preto
netreba poľaviť z našich nárokov.
Družstvo MŽ Košeca „B“ sa formovalo
za pochodu. Keďže ho tvoria chlapci, ktorí
v prevažnej miere nemali potrebné zápa-

Dorast a muži po jesennej časti
Dorast - účastník V. ligy sever splnil svoj
cieľ o udržanie sa v súťaži. Týmto futbalový klub ďakuje realizačnému tímu dorastu:
trénerovi Miroslavovi Vráblovi, asistentovi
Róbertovi Bacharovi a vedúcemu mužstva
Františkovi Solíkovi st. za vykonanú prácu
pri našom doraste.
Muži sa stále bojujú o postup do I. triedy OBFZ. Tento rok by sa to mohlo podariť
po jesennej časti skončili na 2. mieste aj
vďaka posilneniu realizačného tímu pánom
Jaroslavom Vojtekom, ktorý je Košečanom
dobre známy, nakoľko tu v minulosti pôsobil ako hráč a aj ako tréner. Dúfame, že
spolupráca bude naďalej pokračovať.
FK Košeca ďakuje obecnému úradu,
fanúšikom, sponzorom a všetkým tým, ktorí sa podieľajú na úspešnom pokračovaní
futbalu v Košeci a zároveň všetkým praje
šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2010.

I. Trieda mladší žiaci
Výsledná tabuĐka - Jesenná þasĢ
roþník 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Košeca A
Ilava
L. Rovne B
Jasenica
Vrchteplá
Pružina
Košeca B

9
10
10
9
9
10
9

8
6
5
3
3
3
2

1
1
1
2
0
0
1

0
3
4
4
6
7
6

51:11
56:27
62:29
34:25
45:37
13:61
16:87

25
19
16
11
9
9
7

V. liga Dorast
Výsledná tabuĐka - Jesenná þasĢ
roþník 2009/2010

II. Trieda Muži
Výsledná tabuĐka - Jesenná þasĢ
roþník 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lysá
Košeca
Jasenica
Streženice
Bolešov
N. Dubnica B
D. Koþkovce
Sverepec
K. Podhradie
DohĖany
D. Breznica
Vrchteplá
Pruské
Orlové

13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13

9
9
8
6
6
6
6
5
4
3
4
4
3
1

2
0
0
4
3
2
2
4
4
5
2
2
2
2

2
4
5
3
4
5
5
4
5
5
7
7
8
10

26:9
29:11
42:18
29:21
21:17
34:28
22:22
26:24
27:27
22:26
18:33
24:45
17:33
15:37

29
27
24
22
21
20
20
19
16
14
14
14
11
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

N. Rudno
Papradno
Drietoma
St. Turá
Dubodiel
Kanianka
D. Koþkovce
Beluša
Košeca
Streženice
Lehota
Chynorany
N. Pravno
Trenþín
Ladce
H. SĚnie

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
9
10
9
9
9
7
6
5
5
3
3
3

1
1
4
0
2
2
0
4
3
6
3
2
1
0

2
4
2
5
4
4
6
4
6
4
7
10
11
12

46:15
33:13
33:23
51:16
44:21
29:15
30:20
33:18
38:36
19:17
37:47
24:39
17:37
12:39

37
31
31
30
29
29
27
25
21
21
18
11
10
9

15
15

3
1

0
3

12
11

13:44
13:70

9
6

