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Zasadačka oproti OcÚ
je dočasne bez vody
Dlhé roky sme v budove oproti obecnému
úradu, ktorú dnes nazývame „malá zasadačka“, a ktorá bola voľakedy požiarnou zbrojnicou či knižnicou, využívali zdroj vody zo studne na susednom pozemku. O tento zdroj sme
sa delili s potravinami AMV. Majiteľka pozemku p. Gregorová sa minulý mesiac rozhodla
domáhať svojich vlastníckych práv a studňu
odstavila.

Nikto neupiera vlastníctvo pani Gregorovej k jej pozemku. O vlastníctve studne však
bude musieť rozhodnúť súd, pretože obe
strany (pani Gregorová a majiteľka budovy
potravín) majú doklady potvrdzujúce jej kúpu.
Akokoľvek súd rozhodne, isté je, že potraviny, ktoré si museli zabezpečiť náhradný zdroj
vody, takúto situáciu dlhodobo neudržia a
majiteľka bude možno nútená ich zatvoriť.
To, že sa dve strany nevedia dohodnúť na
podmienkach prenájmu pozemkov obecný
úrad, starosta ani poslanci nemôžu vyriešiť.
Preto sa do týchto sporov ani nechceme
miešať. Veríme, že šíreniu názoru, že za túto
situáciu je zodpovedný starosta /či už ten bývalý alebo aj súčasný/ neveríte. Najviac je
nám ľúto rukojemníkov tohto sporu a tými sú
zamestnanci potravín.
Spor o vlastníctve dvoch samostatných
subjektov k jednej veci nemôže rozlúsknuť
obec. Zodpovednosť za prípadné zatvorenie
predajne potravín tiež nenesie obec, aj keď to
tak možno bude prezentované. Obec je zodpovedná len za to, že v blízkej dobe musí vyriešiť dodávku vody malej zasadačky, ktorá je
jej majetkom. Úlohou obce je chrániť verejný
záujem. Obec nemá právomoc zasahovať a
tobôž nie rozhodovať o sporoch týkajúcich sa
vlastníckych práv súkromných osôb a podnikateľských subjektov.
Problémy s vodou neobišli ani Košecu
Sucho. Tak sa dá jedným slovom zhrnúť
obdobie posledných mesiacov. Tento jav spôsobil mnoho komplikácií v dodávkach vody
zo studní. Za znížením hladiny podzemných
vôd však netreba hľadať senzácie. Takmer
s určitosťou ich nespôsobili základy nového
nadjazdu ponad železnicu. Ak by to tak bolo,
nemali by sme vodu len u nás. Lenže aj z
médií sme mohli pozorovať, že problémy s
vodou majú na celom Slovensku. Občanom
bez vody sme sa snažili pomôcť aspoň poskytnutím zásobníkov s pitnou i úžitkovou
vodou, ktoré sme umiestnili na križovatke Železničnej a Továrenskej ulice.
Najmenšie problémy sú v miestnej časti Nozdrovice, kde vodovod chýba len na
ulici Za parkom. V Košeci máme od roku
2007 skolaudovaný verejný vodovod v dĺžke
takmer 6 km. Obecný vodovod bol budovaný

aj s vodojemami od osemdesiatych rokov minulého storočia. Je položený a napojiť sa naň
je možné na uliciach: Športovcov (okrem výbežku slepej ulice k domu súp. číslo 100), Pri
tehelni, Sadová, Školská, Zliechovská, Pod
hôrkou a domy súp. číslo 283 a 181 na ulici
Prúdy. Už 4 roky je možné sa na tento vodovod popripájať, využili to však len niektoré domácnosti. Sme si vedomí, že napojením sa
na verejný vodovod už voda nie je „zadarmo“,
treba však myslieť aj na čoraz väčšie problémy so zásobami vody v studniach. Chceme
apelovať na všetkých, ktorí majú možnosť
sa pripojiť na obecný vodovod, aby sa nad
touto možnosťou v zime zamysleli a posúdili
výhody, ktoré im pripojenie poskytne. Keď si
totiž spočítate náklady na elektrinu, prípadné
opravy čerpadla /ponorky/, zistíte, že voda zo
studne tiež nie je úplne zadarmo. Napojením
sa na vodovod odpadnú všetky starosti s
opravami, údržbou a podobne. Cena za jeden kubický meter vody z vodovodu je zhruba
1,- €. Stačí pustiť kohútik a pitná voda tečie,
neklesá jej tlak, šetrí spotrebiče. Napojenie
na vodovod sa bude dať realizovať až od jari,
takže máte na premýšľanie zopár mesiacov.
Rozhodnite sa správne.
Telocvičňa je opäť v prevádzke
Takmer 4 roky sme v obci nemohli prevádzkovať telocvičňu, pretože sa staticky stala nebezpečnou. Sme radi, že v priebehu tohto roku sa nám podarilo zrealizovať čiastočné
opravy tejto stavby, ktoré zabezpečia jej možnosť prevádzkovania v klasických klimatických podmienkach. Naďalej však v prípade
výskytu kalamitných situácií bude uzavretá.
Odborne spôsobilý statik posúdil, že limitné
zaťaženie pre strechu je 80 kg snehu na m2
plochy. Ak sa táto miera prekročí, môže to
spôsobiť zrútenie budovy. Preto bol vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý upravuje
používanie telocvične a stanovuje povinnosti
pri údržbe. Tak napríklad, ak napadne viac
ako 10 cm snehu, bude nutné ho priebežne
zo strechy zhadzovať. Pravidelne sa bude
vykonávať meranie previsu väzníkov, aby sa
posúdilo, či strecha je staticky v poriadku a
ďalšie. Ak budú stanovené podmienky dodržané, môžeme sa ešte zopár rokov tešiť z
využívania tejto budovy. Už teraz však treba
intenzívne rozmýšľať o budúcnosti a posúdiť
čo, kde a ako sa vybuduje v obci pre potreby športového vyžitia. Je pred nami otázka,
či budeme budovať novú telocvičňu, alebo
budeme chcieť vybudovať multifunkčnú halu
pre šport, kultúru a spoločenské podujatia.
Dovtedy, ak sa nič nepredvídané nestane,
bude možné využívať telocvičňu s takýmito
podmienkami pre záujemcov o prenájom:
Pravidlá používania pre ostatných užívateľov telocvične /nájomcov/:
1. Vstup do priestorov telocvične majú povolený iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vedúci uvedený v zmluve o nájme.
2. Športovci môžu vstúpiť do priestorov im
vyhradených spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 30 minút od jeho skončenia.
3. Je zakázaný vstup cudzím osobám do

4.

technologických priestorov.
Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezúvkach s nefarbiacou podrážkou.

V telocvični je počas jej športového využívania prísne zakázané:
• manipulovať s otvoreným ohňom,
• fajčiť, používať stravu, používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
• vodiť psov a iné,
• vstupovať s bicyklom a inými predmetmi,
ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,
• vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov) a vešať sa na bránky.
Pri kultúrnych a spoločenských podujatiach je používanie stravy a alkoholických nápojov povolené.
V prevádzkovom poriadku je schválená aj
výška prenájmu nasledovne:
a) bezodplatne
1. pre potreby povinnej telesnej výchovy
základnej školy s materskou školou
2. činnosť športových a záujmových krúžkov školy a školských zariadení,
3. súťaže a podujatia poriadané Slovenskou asociáciou športu na školách,
4. pre podnikateľov, ktorí prispeli sponzorsky k oprave telocvične
b) za prevádzkové náklady
3,- EUR/hodinu pre
1. záujmové združenia občanov vrátane
občianskych združení telesne postihnutých občanov a oficiálne športové kluby
pôsobiace v obci Košeca
2. rodičov s deťmi,
c) za 7,- EUR/hodinu + prevádzkové náklady 3,- EUR/hodinu
pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ostatné fyzické osoby a športové
kluby, neuvedené v bodoch a) a b)
ROEP - robí sa, či sa nerobí?
V minulom roku sme vás informovali, že
v našej obci sa začína robiť ROEP - Register obnovenej evidencie pozemkov. Obecný
úrad bol nápomocný pri získavaní rôznych
zmlúv a dokumentov od občanov, ktoré budú
potrebné pri procese ROEP-u. Pomáhali sme
tak spracovateľovi - zodpovednej organizácii,
ktorý má zmluvný vzťah s katastrálnym úradom. Nie je pravdou to, čo sa po obci hovorí,
že sa o tento proces nezaujímame. Čakáme na vyzvanie od spracovateľa, aby mohla začať pracovať stanovená komisia. Táto
bude prejednávať problematické prípady,
ktoré nebude možné zapísať na listy vlastníctva z dostupných zdrojov. O všetkých krokoch komisie budete priebežne informovaní.
Keďže obec nie je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom spracovania, nemá na rozdiel od
katastrálneho úradu možnosti kontrolovať a
ovplyvňovať termíny stanovené v zmluve.
Koniec prvého volebného roka
Vážení občania,
neskutočne rád hodnotím posledný rok v súvislosti s našou finančnou situáciou. Samozrejme, existuje veľa negatív pokiaľ ide o naše
príjmy (menšie podielové dane, neustála ne-

vedomosť koľko vlastne dostaneme zo štátu,
atď.) Pre mňa je na opačnej strane veľkým
pozitívom, že sme dokázali v roku 2011 hospodáriť v obci tak efektívne, ako sa len dalo.
Stojí určite za zmienku, že kým sme na začiatku roka štartovali s neveľkými zostatkami
v obecnej kase, na konci sa toto číslo násobí
4. Súčasné zostatky na účtoch sú v takej výške, aké neboli ani pri mojom nástupe do funkcie starostu v roku 2006! A toto je odpoveď na

tvrdenia, že sa nám dobre hospodárilo, keď
sme mali z čoho míňať. Ja však vravím, nie
míňať, ale rozumne hospodáriť. Investovať
tam, kde sa nám to v budúcnosti niekoľkonásobne vráti späť. Či už to bolo osvetlenie, ktoré nám šetrí ročne zhruba 5 000,- €, investície do výmeny okien na obecných objektoch
a ďalšie pozitívne kroky smerujúce k znižovaniu výdavkov. Najväčším úspechom je zníženie nákladov na odpadové hospodárstvo,

ZO DŇA 20. OKTÓBRA 2011
Uznesenie č. 159
OZ ukladá komisii životného prostredia, komisii výstavby a komisii financií, investícií a rozvoja podať stanovisko k žiadosti č.j.
833/2011 zo dňa 6. 10. 2011 od p. Jozefa Šuleka a Daniely Šulekovej do 7. 11. 2011.

ktoré nám v porovnaní s rokom 2007 ročne
šetrí v kase cca 25 000,- €. Presné zhodnotenie uplynulého roka si budete môcť prečítať v
prvom čísle našich novín v roku 2012.
Dovoľte mi na tomto mieste popriať Vám
pokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších a
štart do nového roka tou správnou nohou!
Radomír Brtáň
starosta obce

uznesením o schválení/neschválení Zápisov o odovzdaní a prevzatí hore uvedených 6 stavebných objektov.
Schváleniu/neschváleniu Zápisov o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bude predchádzať schválenie znenia Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe SO a jej podpis.
ZO DŇA 24. NOVEMBRA 2011

Uznesenie č. 160
OZ odporúča starostovi zabezpečiť zriadenie miestnosti pre poslancov a hlavného kontrolóra s počítačom, tlačiarňou, kancelárskymi pomôckami, úložným priestorom a sedením pre 8 osôb.
Termín: 15. 11. 2011

Uznesenie č. 177
OZ odporúča starostovi obce preveriť stav studne na parc. č. 10/1.

Uznesenie č. 161
OZ odporúča starostovi obce urobiť passport umiestnenia garáží
na obecných pozemkoch.
Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom s
parcelnými číslami 98/13, 410/5, 410/6, 410/7 s celkovou
výmerou 1124 m2, určenými geometrickým plánom č.
131/2011 vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou.
b) odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja uvedených pozemkov priamym
predajom.

Uznesenie č. 169
OZ schvaľuje použite finančných prostriedkov z výhry v sume
1.000,- € pre potreby Základnej školy s materskou školou v Košeci
v súvislosti so zberom tetrapakov.
ZO DŇA 8. NOVEMBRA 2011
Uznesenie č. 173
OZ v Košeci
žiada
ŽSR o vypracovanie a predloženie návrhu Zmluvy o majetkovom
vysporiadaní, správe a údržbe stavebných objektov stavby:
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov
žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h - IV. A V.
etapa - úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša. Sú to tieto SO:
38.33.03, 38.33.05, 38.33.07, 38.35.32, 38.37.04, 38.38.01.
Po predložení a posúdení návrhu Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe stavebných objektov OZ v Košeci rozhodne

Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili
miestne dane a poplatok za komunálne odpady, aby tak urobili bez zbytočného odkladu,
nakoľko s účinnosťou od 1. 1. 2012 je správca
dane povinný uložiť pokutu za správny delikt
(ustanovenie § 154) a vyrubiť úrok z omeškania za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy na základe ustanovenia §§ 155,156
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Obec ako správca dane teda MUSÍ vyrubiť úrok z omeškania za nedoplatky na
dani a poplatku za odpad aj za rok 2011.
Správnym deliktom je (§ 154):
- nepodanie daňového priznania v zákonom
stanovenej lehote,
- nepodanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15
ods. 1 a ods. 2,
- nesplnenie oznamovacej povinnosti v usta-

Uznesenie č. 178
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok telocvične.

Uznesenie č. 184
OZ schvaľuje zakúpenie rozmetadla soli BOGBALLE, typ S3, objem zásobníka 500-1050 l, pracovný záber 1-8 metrov v sume
max. 3.500,- €.
Uznesenie č. 185
OZ neschvaľuje príspevok pre opatrovateľky na základe ich žiadosti č.j. 848/2011 zo dňa 12. 10. 2011 o preplatenie opatrovateľského kurzu.
Uznesenie č. 186
OZ schvaľuje prípravu žiadostí pre získanie dotácií na informatizáciu knižníc a vydanie monografie obce v max. sume 328,- €.

novenej lehote,
- nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správcu dane,
- konanie, ktoré zapríčiní určenie dane podľa pomôcok,
- nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy.
Správca dane uloží pokutu (§ 155)
a) ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote alebo lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15
ods. 1, obec uloží pokutu od 5,- € do 3 000,- €,
najviac do výšky vyrubenej dane,
b) ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2, obec uloží pokutu
od 10,- € do 6 000,- €, najviac do výšky vyrubenej dane,
c) ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu
povinnosť v ustanovenej lehote, obec uloží
pokutu od 5,- € do 3 000,- €, najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku,

d) ak daňový subjekt nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane alebo nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy, obec uloží pokutu od 5,- € do1 500,- €,
najviac do výšky vyrubenej dane alebo
poplatku,
e) ak daňový subjekt zapríčinil svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa
pomôcok, uloží správca dane pokutu vo
výške rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sumy dane určenej správcom dane podľa pomôcok.
Správca dane pri určovaní výšky pokuty
prihliada na závažnosť, trvanie a následky
protiprávneho stavu.
Pokuta sa neuloží ak nepresiahne 3,- €.
Za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy vyrubí správca dane úrok z omeškania (§
156).

Správca dane vyrubí úrok z omeškania, ak
daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v
lehote alebo vo výške podľa osobitného predpisu alebo rozhodnutia SD:
- daň alebo rozdiel dane,
- splátku dane.
Daňou na účely tohto zákona je aj poplatok
za odpad !!

Správca dane vyrubí úrok z omeškania z
dlžnej sumy. Správca dane vyrubí úrok z
omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej
splatnosti až do dňa platby vrátane alebo do
dňa použitia daňového preplatku.
Úrok z omeškania z nezaplatenie dlžnej
sumy môže správca dane vyrubiť aj priebežne,

Pripomíname občanom, že v prípade:
- kúpy nehnuteľností,
- predaja nehnuteľností,
- zmeny kultúry ornej pôdy, napr.:
h z ornej pôdy na zastavané plochy a nádvoria,
h z ostatnej plochy na stavebný pozemok,...
- prístavbe alebo pri rekonštrukcii a následnom využívaní nadzemného podlažia,
- po vybavení stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, vzniká každému daňovníkovi oznamovacia povinnosť.
To znamená, že každú takúto zmenu musí ohlásiť BEZ VYZVANIA na
oddelenie daní a poplatkov najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru.
Tieto údaje neposielajú na obce automaticky z katastrálneho úradu. Je
preto povinnosťou každého občana prísť si tieto údaje na daňovom priznaní zmeniť, prípadne si podať nové daňové priznanie.
Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj pre prípady:
- zaobstarania si nového psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov,
- úhynu psa (v takomto prípade treba vrátiť aj evidenčnú známku,
ktorú nosil).
Tieto skutočnosti treba oznámiť najneskôr do 15 dní.

Potravinová pomoc v našej
obci konečne prišla v piatok 25.
novembra 2011. Výdaj potravín
a to 20 kg hladkej múky a 20 kg
cestovín na l osobu sa začal
okolo jedenástej hodiny pred zasadačkou oproti obecnému úradu. Snažili sme sa, dobre zorganizovanou spoluprácou pracovníkov obecného úradu a členov
sociálnej komisie, čo najrýchlejšie vybaviť našich občanov, kto-

rí o túto potravinovú pomoc požiadali, preukázali sa potrebnými potvrdeniami a svojím podpisom potvrdili prevzatie a zároveň aj prehlásenie, že tieto
potraviny nezneužijú a použijú
ich len pre svoju potrebu. V našej obci o túto pomoc požiadalo
a splnilo podmienky nároku na
potraviny 145 osôb.
Veríme, že boli vybavení k
spokojnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
skrášľovania našej obce a prispeli tým k zlepšeniu nášho životného prostredia. Vďaka peknému jesennému počasiu boli všetky plánované úlohy splnené.
V priebehu mesiaca október boli zrealizované podľa plánu nasledovné úlohy:

-

najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí:
- ak v jednotlivom prípade nepresiahne 3,- €,
- daňovému subjektu v reštrukturalizácii,
- z úroku z omeškania a pokuty.

¡

Zľavy z poplatkov!
Ak si chcete uplatniť zľavu za odvoz PDO z dôvodu:
- pobytu na internáte,
- práci v zahraničí,
- týždňoviek mimo obce a pod. treba priniesť príslušné potvrdenie zo školy alebo z práce.
Ak sa vrátite natrvalo zo zahraničia, treba sa prísť prihlásiť zahlásiť na
oddelenie daní a poplatkov najneskôr do 15 dní.
Ak ste v predchádzajúcom roku nadobudli preukaz ZŤP a chcete si
uplatniť zľavu za odvoz PDO, musíte priniesť tento preukaz na obecný
úrad, aby si správca dane mohol urobiť kópiu a podľa platnosti Vám zľavu
každoročne uplatňoval.
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti uloží správca dane na základe ustanovenia § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z.z. pokutu
vo výške od 5,- € do 3 000,- €.
Za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote uloží správca
dane na základe ustanovenia § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009
Z.z. pokutu vo výške od 5,- € do 3 000,- €.
Preto si oznamovacie povinnosti treba bez meškania plniť!

„Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa Vám predĺži životná Vaša púť,
želáme zo srdca, Vaša vnučka i vnuk.“
Týmito slovami básnika privítala predsedkyňa KK pri OÚ v Košeci
p. Katarína Turzová v nedeľu 23. 10. 2011 všetkých, ktorí prijali pozvanie na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Už tradične
sa v októbri takéto podujatie v našom kultúrnom dome uskutočňuje a
starší spoluobčania ho radi vyžívajú na stretnutie s rovesníkmi a svojimi známymi, možno práve len ten jedenkrát v roku.
Po úvodnom privítaní sa prítomným prihovoril starosta obce p. Radomír Brtáň. Po ňom už javisko patrilo najmladšej generácii - žiakom
z materskej, základnej a základnej umeleckej školy a hosťom - deťom
zo súboru Vretienko z Ilavy. Tí so svojimi pani učiteľkami a vedúcim
súboru pripravili hodinový program a básničkami, pesničkami a tancami zabávali prítomných. K príjemnej atmosfére na záver prispel
hudbou p. Milan Belko.
K osvieženiu na duši - peknému kultúrnemu zážitku - pribudlo aj
malé pohostenie a nedeľné popoludnie sa skončilo. Všetci zúčastnení odchádzali nielen s malým vecným darčekom, ale aj s príjemným
pocitom, že ešte aj ich generácii je venovaná pozornosť. Rovnako
príjemný pocit mali aj organizátori podujatia a všetci tí, ktorí sa o jeho
priebeh nejakým spôsobom pričinili.
Kultúrna komisia

vyhrabanie miestneho parku, upratanie
plochy pred pamätníkom SNP, areálu ZŠ
s MŠ
vyčistenie a úprava priestorov v správe a
vo vlastníctve obce
pokračovanie vo vysprávke miestnych komunikácií
vyčistenie a úprava miestneho cintorína
likvidácia nepovolených skládok

-

úprava športového areálu, príprava na zimu
vyčistenie a úprava predzáhradiek, dvorov rodinných domov
úprava areálu osvetovej besedy v časti obce Nozdrovice
spracovanie a odvysielanie relácie
v miestnom rozhlase
Mgr. Švehlová Miroslava

Obec Košeca v tomto roku získala ďalšie
finančné prostriedky na riešenie problémov
v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci
Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR na roky 2007 - 2013 z Fondu mikroprojektov, ktorého správcom je Trenčiansky samosprávny kraj, získala finančnú podporu vo výške 11 565.- €. Projekt bude realizovaný v období od júna 2011 do konca apríla 2012 v spolupráci s českou partnerskou
obcou Štítná nad Vláří - Popov. Spoluprácou na riešení závažných problémov sa vytvorí potenciál aj pre získavanie vzájomných
kontaktov medzi obyvateľmi a možnosti pre
vypracovanie ďalších spoločných cezhraničných projektov.

Obe obce majú záujem o vytvorenie partnerského vzťahu nielen v oblasti životného
prostredia, ale aj v iných sférach života - v
kultúre, v školstve, v športe a podobne. V súčasnej dobe sú vo fáze intenzívneho riešenia problematiky odpadového hospodárstva
(zavádzajú nové opatrenia k predchádzaniu
vzniku odpadov, k intenzívnemu znižovaniu
množstva odpadov ukladaného na skládky) a
spolupráce v oblasti výchovy a osvety.
Obec Košeca a obec Štítná nad Vláří - Popov stoja pred dôležitou výstavbou. V Košeci sa pripravuje výstavba zberného dvora, v
Štítnej nad Vláří - Popov sa spustila do prevádzky komunitná kompostáreň. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa obe obce rozhodli

spolupracovať, vzájomne si pomáhať výmenou skúseností v oblasti nakladania s odpadom a výmenou skúseností v oblasti osvety a
výchovy obyvateľov. Cieľom pripraveného a
schváleného projektu je vzdelať aj vlastných,
kompetentných zástupcov a pracovníkov úradu a byť vzorovým príkladom v oblasti nakladania s komunálnym odpadom aj pre susedné prihraničné obce a celý región pozdĺž česko-slovenskej hranice. Zároveň je v centre
záujmu aj vytvorenie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca nielen verejnej správy,
ale aj obyvateľov v oblasti nakladania s odpadom a v oblasti zvyšovania verejného ekologického povedomia.
Obe obce si počas projektu budú vymieňať
skúsenosti. V rámci vzdelávania verejnosti
sa budú organizovať spoločné prednášky pre
verejnosť o rôznych spôsoboch triedenia komunálneho odpadu, o kompostovaní biologicky rozložiteľných odpadov, o používaní
rôznych poplatkov za odpad, ktoré môžu byť
dobrým motivačným faktorom pre zvýšenie
efektívnosti triedeného zberu. Dve prednášky
už obce zrealizovali, prvá sa konala v Košeci, v júni a zúčastnilo sa na nej viac ako 50
obyvateľov a samozrejme zástupcovia partnerskej obce Štítná nad Vláří - Popov. Druhé
stretnutie občanov sa konalo na začiatku júla
na českej strane hranice - v obci Štítná, kde
zas starosta Košece hovoril o skúsenostiach
s odpadmi na Slovensku.
Jednou z najhlavnejších aktivít projektu je
vybudovanie obecného kompostoviska v obci
Košeca, ako vzorového zariadenia na vermikompostovanie (kompostovanie s použitím
kalifornských dážďoviek) na území Slovenskej republiky, a to za účelom propagácie
ekonomicky a environmentálne vhodného
spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na slovenskej strane hranice
to bude pilotný projekt, prvýkrát sa takýmto
spôsobom bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad vo väčšom množstve, ako
je domáce kompostovisko. Zariadenie bude
slúžiť ako školiace zariadenie pre ostatné
mestá a obce z oboch strán hranice. Zároveň

bude slúžiť na porovnanie dvoch spôsobov
- klasické kompostovanie v obci Štítná nad
Vláří-Popov a vermikompostovanie v Košeci.
Obce si v projekte navrhli aj spoločný prístup k vzdelávaniu zodpovedných zástupcov
verejnej správy a pracovníkov obcí v oblasti
triedenia komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním tak, aby sa využili teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z oboch strán
hranice. Pripravia a uskutočnia dve školenia,
jedno v Košeci a druhé v Štítnej nad Vláří Popov, ktoré sú určené zamestnancom obce
starajúcim sa o obsluhu kompostovacích
zariadení. Zúčastnia sa ich aj zástupcovia z
okolitých obci, ktorí potrebujú vyškoliť personál, prípadne môžu prísť aj obyvatelia obcí z
oboch strán hranice. Personál kompostovacích zariadení bude starostlivo zaškolený, nakoľko je dôležité, aby na modelových miestach, ktorými sa má Košeca a Štítná nad Vláří - Popov stať, prebiehalo kompostovanie
správne.
Počas realizácie projektu plánujú obe obce
zrealizovať dva semináre spojené s exkurziou, ktoré budú určené pre zástupcov verejnej správy a podnikateľov - producentov odpadu zo zelene z oboch strán hranice. Účastníci exkurzie navštívia obce a mestá, ktoré
čoraz lepšie riešia problematiku odpadov. Na
Slovensku to bude napr. obec Košeca, mesto Dubnica nad Váhom, Stará Turá a pod. V
Čechách navštívia obec Štítnú nad Vláří - Popov, Jablunku a Luhačovice.
Prínosom realizácie projektu bude nielen
rozvoj ľudských zdrojov - zvýšenie kvalifikácie a odborného potenciálu zamestnancov
obcí, ale aj propagácia územia oboch obcí ich prírodného, kultúrneho a infraštruktúrneho potenciálu. Realizované aktivity čiastočne
prispejú aj k prílevu návštevníkov do regiónu,
k využitiu poskytovaných služieb a tým k zvýšeniu tržieb.
Ing. Danka Palkechová
koordinátorka projektu

UVíTANIE DETí DO ŽIVOTA
Peknou akciou činnosti ZPOZ-u je uvítanie detí do života v obradnej
sieni obecného úradu. Do života sme uvítali 15 najmladších občanov
našej obce. Boli to:

Tomáš Černuška, Samuel Galko, Marek Palček, Eva Surová, Alexandra Ďurišová, Zuzana Holá, Patrícia Laskovičová, Soňa Suchomelová,
Alexander Makas, Alex Beňo, Adam Bohovič, Michal Makás, Samuel
Krajčovič, Tatiana Zelmanová, Alex Homola.
Mária Kalamenová

IMATRIKULÁCIA
Dňa 14. 10. 2011 sa na našej škole konala historicky prvá slávnostná imatrikulácia,
teda prijatie tých najmenších - prváčikov do cechu ostatných starších žiakov.
O tento akt sa zaslúžila 9. B trieda, ktorá spolu s pani triednou učiteľkou pripravila pre našich prváčikov zaujímavý program.
Celá slávnosť sa konala na miestnom štadióne a moderovali ju dvaja šikovní žiaci - Miloš Polák ako pani Mária a Alexander Fusko ako malý Mirko.
Po skončení programu boli všetci prváci oficiálne pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Pasovaní boli kráľom Andrejom (Andrej Chudý)
a kráľovnou Petrou (Petra Vranová), ktorí im slávnostne odovzdali Certifikát a sladkú pozornosť.
Celá slávnosť sa niesla v radostnej atmosfére, a preto veríme, že sa budúci rok zopakuje.
Petra Vranová, 9.B

Kráľ Andrej a kráľovná Petra

Prváci

Maľovanie na tvár

Tanec okolo stoličiek

Beh vo dvojiciach

Beh vo dvojiciach

Po splnení úloh boli prváci pasovaní za žiakov našej školy. Meč kráľa Andreja a Certifikát
od kráľovnej Petry zaradili prvákov do cechu žiakov.

A na záver sa chceme poďakovať pani učiteľke Gregorovej a žiakom 9.B za to,
že pripravili nielen pre našich prváčikov, ale pre všetkých zúčastnených, takýto pekný zážitok.

Obecný úrad sa na základe skúseností z posledných rokov rozhodol tento rok neorganizovať polnočný ohňostroj, ktorým sme sa
pravidelne lúčili s rokom starým a vítali ten nový.
Ekonomická situácia na celom svete sa dotýka aj našich podnikateľov a sponzorské príspevky už niekoľko rokov nedokázali pokryť
náklady tak, aby obec nemusela vynakladať vlastné finančné prostriedky. I keď sme v porovnaní s predošlým rokom náklady na posledný
ohňostroj znížili, na pokrytie nákladov to nestačilo. A šetrenie sa týka aj našej obce.
Tradičné stretnutie priateľov a susedov sa teda tento rok na športovom areáli neuskutoční. Tí, ktorých to neodradí môžu o polnoci na
stretnutie sa a odpálenie vlastnej pyrotechniky použiť plochu škvárového ihriska.

„Uplynulo rôčkov neúrekom 25, 50, či 55,
čo ste vedno rozhodli sa siať a žať,
v dobrom radovať sa a v zlom neklesať ….“
ZPOZ v spolupráci s Obecným úradom zorganizoval a zúčastnil sa
osláv významných výročí našich občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Košeci a aj žijú v našej obci.
Každý rok oslovíme manželské páry, ktoré pred 25, 50, 55 či 60 rokmi
uzavreli manželstvo. Takúto oslavu organizujeme 1-krát ročne, koncom
roka, obyčajne v mesiaci november, pre všetky jubilujúce páry. V roku
2011 sme oslovili 12 jubilujúcich manželských párov. 7 manželských párov oslávilo 25 rokov spoločného života - striebornú svadbu, 2 manželské
páry oslávili 50 rokov spoločného života - zlatú svadbu a 3 manželské
páry oslávili 55 rokov spoločného života - platinovú svadbu. Podľa zisteného záujmu a počtu oslávencov sa oslava uskutočňuje v KD, alebo v
užšom kruhu v zasadačke oproti obecnému úradu.
Pre tie manželské páry, ktoré prijali v tomto roku pozvanie sme pripravili 18. novembra 2011 oslavu ich sviatku spojenú s posedením a pohostením.
Nezabudli sme ani na tých, ktorí pozvanie neprijali. Dostali od nás
darček na pamiatku ich sviatku. Výročie ich sobáša sme si dovolili zapísať
do pamätnej knihy obce Košeca, čo nám potvrdili svojím podpisom. Jubilujúcim párom ešte raz srdečne blahoželáme.
Nech šťastie sprevádza ich ďalšiu spoločnú cestu životom.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená
aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by
sme chceli uskutočniť v súkromnom i v pracovnom živote počas nastávajúceho roka. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť.
Členky výboru ZO ÚŽS v Košeci tiež na poslednom zasadnutí zhodnotili doterajšiu prácu v roku 2011. Konštatovali, že plán svojej práce splnili,
čím obohatili kultúrnu činnosť celej našej obce. Medzi posledné vydarené
akcie patrilo posedenie s jubilantkami, brigáda na Dome smútku a zbierka
staršieho šatstva pre Diakoniu Broumov.
K splneniu všetkých úloh bolo však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie. Výbor ÚŽS by chcel
touto cestou poďakovať Obecnému úradu, sponzorom a všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli k plneniu úloh a všetkým občanom
Košece zaželať:
„Želáme vám v novom roku veľa všetkého, čo vás v živote robí šťastnými,
želáme všetkým možnosť na chvíľu sa zastaviť a rozhliadnuť sa,
želáme vám, aby ste šťastné chvíle vedeli spoznať a prežiť naplno,
aby ste dokázali nadviazať na to, čo sa vám v minulom roku darilo
a začať odznova tam, kde ste chybu spravili,
aby ste v sebe našli humor aj v tých najťažších chvíľach
a aby sa stal rok 2012 hodnotne prežitým rokom Vášho života“.
Výbor ÚŽS v Košeci

Národní mapa republiky Československé (1934)
Vznik prvej Československej republiky (ČSR) má výrazný podiel
na zachovaní národného bytia Slovákov. Aj preto si súčasná Slovenská republika pripomína 28. október ako pamätný deň. Slováci mali
sformulovaný národný politický program už od polovice 19. storočia,
ktorý vypracoval Ľ. Štúr a jeho najbližší spolupracovníci. Ale až po
vypuknutí prvej svetovej vojny, v lete 1914, slovenskí politickí predstavitelia pochopili, že vo vojne sa bude rozhodovať aj o osude Slovákov, ktorí boli dovtedy pod nadvládou Rakúska-Uhorska. Keď priebeh vojny ukázal, že Nemecko a Rakúsko-Uhorsko vojnu prehrajú,
začali sa vytvárať úvahy o postavení Slovákov v Európe. Vzniku ČSR
predchádzalo mnoho udalostí. Najostrejšie sa na zasadaní uhorského
snemu vyjadroval Ferdinand Juriga, ktorý vo svojom prejave vyhlásil,
že o Slovákoch prislúcha rozhodovať len Slovenskej národnej rade a
nie uhorskému snemu.
Dňa 28. októbra bola v Ženeve utvorená dočasná česko-slovenská vláda. Dňa 30. októbra 1918 bola vydaná Martinská deklarácia a
Slovensko sa oficiálne prihlásilo do ČSR. Existenciu ČSR a jej hraníc
neskôr potvrdila aj Versailleská zmluva.
Mgr. Švehlová Miroslava

Činnosť klubu sa zameriava hlavne
na stretnutia dôchodcov, ktoré sa konajú
pravidelne vždy v prvú stredu mesiaca
okrem prázdnin.
Stretnutia sú konané hlavne z dôvodu, aby sa mohli stretnúť priatelia, bývalí spolužiaci a kolegovia v zamestnaní a
podebatovali o svojich problémoch, starostiach a radostiach, prípadne sa podelili so svojimi radami a skúsenosťami. Ak
niektorý člen klubu má nejaké jubileum,
tak si to pripomenieme a zagratulujeme
mu. Na takýchto stretnutiach si aj zaspievame piesne našej mladosti, a tak pookrejeme na tele aj na duši.
Okrem uvedených stretnutí skoro pravidelne organizujeme
zájazdy za účelom regenerácie do Malých Bielic. Okrem toho
sme boli aj v Podhájskej.
Tiež sa pravidelne v rámci možností zúčastňujeme kultúrnych podujatí a osláv usporiadaných obecným úradom pri príležitostiach oslobodenia obce, stavaní mája, uvítania nového
roku, stretnutia troch generácií, osláv MDŽ, MDD, Dňa matiek
a uctenia si staršej generácie. Dvakrát do roka si usporiadame „
gulášpartiu“ na štadióne.
Výbor KD Košeci

Potrebujeme
3 ks Mila rezy
125g masla
80g práškového cukru
3 PL rum
3 PL mletých orechov

Tohtoročná jeseň bola najkrajšia za niekoľko posledných
rokov. Pamätníci hovoria, že
takéto nádherné počasie v jesenných mesiacoch už dávno
nebolo, čo sme my turisti aj
náležite využili. Koncom septembra sme si výstupom na
Vápeč, nazvanom memoriál J.
Popoviča a J. Frýdeckého, pripomenuli pamiatku našich žiaľ
už zosnulých členov.
Stretli sme sa aj na Košeckom hrade, v rámci výstupu na
101 hradov Slovenska. Nenapodobiteľnú hru farieb v našich lesoch a hájoch sme obdivovali v Okolí Červeného
Kameňa. Trasa pochodu viedla cez Vršatec, až na hranicu s Českou republikou
a okruh končil opäť v Červenom Kameni. Zdatnejší mali v cieli „odšľapaných“ 25
kilometrov, ostatní o desať menej. Pekný výkon! Čo poviete? Medzi vydarené akcie môžeme smelo zaradiť autobusový zájazd na Hričovský hrad a Lietavský hrad.

Autobus bol obsadený do posledného miesta, kto sa podujatia zúčastnil, určite
neľutoval. Výhľady z niekoľko storočí starých hradov boli naozaj prekrásne.
Nielen turistikou sme aktívni. Zúčastňujeme sa tiež verejno-prospešných akcií. Pred Sviatkom všetkých svätých sme pomohli pri upratovaní na miestnom cintoríne v Košeci. Mladší a aj tí ostatní v najlepších rokoch spoločne hrabali lístie,
zametali chodníky na cintoríne. Ďalšia brigáda skrášlila okolie posedu v košeckej
doline aj pri Obrázku. S radosťou môžeme konštatovať, že neporiadku bolo menej
ako po iné roky. Možno si ľudia konečne vstúpili do svedomia a začali si prírodu
viac vážiť. Veríme, že to nebola iba náhoda.
Zrak každého Košečana možno denne padne na vrch Kalište. V peknú novembrovú nedeľu sme sa tam vybrali aj my. Okolo salaša, cez Dubník, po necelých dvoch hodinách pohodovej chôdze sme stáli vo výške 680 metrov nad morom
na vrchole Kališťa. V pamätnej knihe je podpísaných veľa občanov Košece. Vy, čo
ste tam neboli, to nemáte ďaleko.
V prvú decembrovú nedeľu prejdeme náš chotár. Veď aj v našich horách je čo
vidieť! Koniec roka bude v znamení Štefanského výstupu na Vápeč a Silvestrovské dopoludnie sa stretneme na Strážove. Aká bude zima nevieme, nie je vylúčené, že bude pekná s veľkou snehovou prikrývkou.
Užime si vianočné sviatky aj šťastný Nový rok 2012.
želá výbor OKST Košeca.

Na obalenie:
čokoládová poleva, kokos, orechy alebo kakao

Postup:
Mila rezy rozsekáme na jemno a nasypeme do misky. Pridáme maslo, cukor, orechy a rum.
Dôkladne zamiešame a necháme stuhnúť v chladničke. Zo stuhnutej masy oddeľujeme malé kúsky
a v dlaniach z nich tvoríme guľky. Ak ich chceme obaľovať v čokoládovej poleve je dobré dať ich na
pár hodín do mrazničky. Z jednej dávky je približne 35 - 40 guliek. Ktoré najlepšie chutia vychladené.
Pre obmenu môžete Mila rezy nahradiť horalkami alebo pridať kakao.

S pohľadu výsledkov jednotlivých mužstiev máme za sebou najúspešnejší vstup do futbalového ročníka za posledné roky. Futbalový ročník pozostáva
z dvoch častí - jeseň, ktorá sa odohrala v roku 2011
a jar, ktorá sa odohrá v roku 2012. Kto sa o futbal v
Košeci zaujíma tak vie, že FK Košeca má v majstrovských súťažiach prihlásené štyri futbalové mužstvá.
V našom okrese patríme medzi najväčšie futbalové
kluby. Len pre zaujímavosť, v Košeci sa za rok odohrá
približne 100 majstrovských futbalových zápasov.
Mladší žiaci začali súťaž pod vedením trénera
Dalibora Strečka a jeho asistentov Františka Solíka a
Mariána Fuska. Po jesennej časti skončili zo 7 mužstiev na 5. mieste so stratou 3 bodov na tretieho v
súťaži. Hrací káder pozostáva z 22 mladých hráčov,
to znamená, že o budúcnosť futbalu v Košeci sa nemusíme obávať.
Starší žiaci pod vedením trénera Patrika Baláža
a asistenta Petra Hanka sú v II. triede zatiaľ na 1.
mieste z desiatich mužstiev bez straty bodu. Podľa
výsledkov by sa nestratili ani o súťaž vyššie, ale z
dôvodu, že pred dvoma rokmi sme kvôli nedostatku
hráčov v ročníku narodenia 1995-96 museli zrušiť
súťaž starších žiakov a prihlásili sme dve mužstvá
mladších žiakov ,automaticky sme klesli do II. triedy a
I. triedu si musíme vybojovať a postúpiť. Postavenie
po jesennej časti a suverenita výkonov naznačujú, že
sa to podarí.
Dorast FK Košeca pod vedením trénera Jaroslava Palčeka a asistenta Igora Štepanoviča skončil po
jesennej časti zo 16 účastníkov na peknom 7. mieste
v krajskej súťaži V. liga sever. Túto sezónu sa preniesol problém s nedostatkom hráčov z už spomínaných
ročníkov do dorastu. Hráčsky káder je preto úzky, ale
robíme všetko preto, aby sme túto vyššiu súťaž uhrali

a zachovali aj do budúcej sezóny. Treba spomenúť,
že z mužstva dorastu odišlo 6 hráčov ročník 1992 do
zostavy mužov a zo žiakov prišli 2 futbalisti. Nahradiť ich nie je ľahké a o to viac úsilia musia vynaložiť
zostávajúci hráči dorastu Košece.
Muži Košeca pod vedením trénera Jaroslava Vojteka a jeho asistenta Ladislava Štepanoviča skončili v
najvyššej okresnej súťaži 1. trieda na 4. mieste. Treba si uvedomiť, že hráčsky káder mužov pozostáva z
veľmi mladých hráčov. Pred súťažou sa trénerovi hlásil historicky najvyšší počet hráčov z dorastu. Všetci
šiesti postupne dostávali šancu. Piati z nich sa udržali a hrávajú. Radi by sme vyzdvihli prácu trénera mužov, že mladým futbalistom dáva šancu. Po príchode
mladších futbalistov sa mohli starší futbalisti Ladislav
Bugala a Ladislav Štepanovič zapojiť do realizačného tímu mužov. Ako hráči odviedli kus poctivej roboty,
za čo im FK Košeca ďakuje. Treba ešte spomenúť, že
všetci hráči mužov sú naši odchovanci. Sme presvedčení, že cesta, ktorou ideme je dobrá a poctivá práca
s mládežou sa vypláca a prináša svoje ovocie.

ZBERNÝ DVOR

SOBOTY V ROKU 2012

Futbalový výbor týmto ďakuje všetkým realizačným tímom za dobre odvedenú prácu. Futbalistom
praje veľa zdravia, šťastia a športových aj osobných
úspechov.
Na záver treba spomenúť, že FK Košeca môže
fungovať a funguje len vďaka podpore obce Košeca,
sponzorom, zanieteným funkcionárom a rodičom, za
čo im patrí veľká vďaka. Futbalový výbor praje všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný
nový rok 2012. Dovidenia na našom peknom futbalovom štadióne. Príďte podporiť mladých aj starších
futbalistov Košece. Radi všetkých uvidíme.

Železničná stanica KOŠECA

Za futbalový výbor JP

Platí od 11. 12. 2011

VYSVETLIVKY K POZNÁMKE:
1 - ide v pracovné dni
2 - V úseku Trenčín-Zlatovce ide v pracovné dni,
V úseku Trenčín - Zlatovce
nejde 24. XII. - 8. I., 1. VII. - 31. VIII.,
3 - v úseku Púchov - Žilina ide len v pracovné dni
4 - ide v pracovné dni, nejde 24. XII. - 8. I.,
5 - ide v pracovné dni, sobotu
a 6. I., 6. IV., 1. XI., nejde 7. I., 7. IV.,
6 - nejde v sobotu a 25.XII. - 6.I., 6.a 8.IV.,
7 - v úseku Nové Mesto n/V - Leopoldov
ide v pracovné dni
8 - ide v pracovné dni od 5.III. do 7.XII.,
9 - ide v pracovné dni od 12.XII. do 2.III.,
10 - nejde v piatok a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X.,
ide 6.I., 6.IV.,
11 - ide v piatok a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X.,
nejde 6.I., 6.IV.,
12 - nejde v sobotu a 6.I., 6.IV., 1.XI.,
ide 7.I., 7.IV.,
13 - ide v sobotu a 6.I., 6.IV., 1.XI.,
nejde 7.I., 7.IV.,
14 - ide od 11.XII. - 3.III.,
15 - ide od 4.III. - 8.XII.,

MATRIKA HLáSI
Dni vývozu separovaného odpadu v obci Košeca - rok 2012

V MESIACI SEPTEMBER 2011
SA EŠTE NARODILI:
----------------------------------Alex Beňo a Adam Bohovič.
----------------------------------V IV. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILI:
----------------------------------Michal Makás, Tatiana
Zelmanová, Ján Rafaj,
Nikola Babiková.
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI

----------------------------------V IV. ŠTVRTROKU 2011:
----------------------------------Irena Koňuchová, Rozália
Sihlovcová, Ján Švehla, Terézia
Furičková, Mária Pavlíková,
Irena Miková, Mária Gajdošová,
Jolana Remšíková a Jozef
Marek.
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá

Ulice, ktoré tvoria časť A sú: Hlavná, Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom, Želiarska,
Úzka, V slatinách, Dolný majer, Železničná, Krúžok, Továrenská, Bytovky, Nad brehom
Ulice, ktoré tvoria časť B sú: Rudnianska, Zliechovská, Školská, Bálentova, Prúdy, Pekárska,
Sadová, Pod Hôrkou, Športovcov, Pri tehelni

----------------------------------70 rokov
Alžbeta Lajdová, Anna
Palčeková, Eva Kantoríková,
Mária Šmatláková, Mária
Gábelová a Ing. Ján Kočík, Csc.
----------------------------------75 rokov
František Bezecný, Elena
Dananajová, Margita Ševčíková
a Martin Lajda.
----------------------------------80 rokov
Jozef Daniš, Jana Gombárová
a Ján Hoštacký.
----------------------------------85 rokov
Hedviga Feilerová, Jozef Gábel
a Víťazoslav Drábik
----------------------------------90 rokov
Veronika Suchárová.
-----------------------------------

V IV. ŠTVRTROKU 2011
OSLáVILI

----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia
Ivan Uríček a Anna rod.
Dideková, Ľubomír Briestenský
a Katarína rod. Kukučková,
Martin Žiaček a Alena rod.
Hudáková.
----------------------------------55 rokov spoločného života
platinovú svadbu manželia
Jaroslav Bachár a Viera rod.
Špániková, Viliam Trpka a Irena
rod. Vančíková.
-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

Poznámka: Redakcia novín
sa ospravedlňuje čitateľom
za chyby, ktoré sa nachádzali
v predchádzajúcom čísle
v rubrike „Matrika hlási“.
Nevznikli vinou redakcie.

bola slávnostne otvorená za účasti zástupcu Dexia banky Slovensko, p. Karola Strušku, riaditeľa Dexia banky v Považskej Bystrici. Materská škola pri ZŠ s MŠ Košeca sa svojím projektom prihlásila do grantového programu „Zelené obce 2011“. S radosťou sme privítali správu
od Nadácie Dexia banky Slovensko, že hodnotiaca komisia zaradila
náš projekt medzi víťazné (podaných žiadostí bolo 230, podporu získalo 22 projektov). Nadácia Dexia banky Slovensko poskytla našej
materskej škole finančnú podporu vo výške 1,100 eur.
Získané financie boli použité na výrobu nových atrakcií na školský
dvor - vláčik, stoličky a stôl v tvare hríbikov a zakúpenie dlažby do altánku, tují, cibuliek kvetov, semienok liečivých rastlín, krhličiek a školských potrieb. Poďakovanie za zrealizovanie oddychovej zóny patrí
rodičom detí a učiteľkám materskej školy. Vážime si, že oteckovia a
mamičky obetovali svoj voľný čas a spolu s deťmi strávili v areáli materskej školy popoludnia v pracovnou ruchu pri zakladaní „voňavého
chodníčka“, kde zasadili liečivé bylinky- medovku, mätu, materinu dúšku, echinaceu, tymián, levanduľu i šalviu. Pracovali sme v suchom,
tvrdom teréne, skultivovali časť zatrávnenej plochy na pestovateľský
záhon, o ktorý sa budú deti starať. Vytvorili sme kruhové záhony pre
pestovanie kvetov. Do nich predškoláci zasadili cibuľky tulipánov a
narcisov, z ktorých sa budeme tešiť s príchodom jari. Spolu s deťmi,
rodičmi a zamestnancami sme vysadili tuje do našej aleje, stromy jedlého gaštana, pagaštany, duby, tisy, borovice, ibišteky a okrasnú vŕbu.
Na brigádach vládla vždy dobrá nálada, rodičia ocenili, že sa tu mali
príležitosť vzájomne spoznať, výborne spolupracovali. Pri všetkých
prácach sa ukázala sila dobrého kolektívu učiteliek materskej školy.
Naše plány sme mohli uskutočniť aj vďaka finančnej a materiálnej
výpomoci rodičov. Ďakujeme! Za spoluprácu ďakujeme miestnemu Urbárskemu spoločenstvu, ktoré nám poskytlo drevo na výrobu atrakcií,
p. Ing. Balážovi a stavebnej firme za položenie dlažby v altánku, vedeniu školy, obecnému úradu, Združeniu rodičov školy, Zväzu záhradkárov, Lesnej škôlke Flóra Vieska-Bazdedov, Záhradkárskym potrebám
p.Dropu, Školskému klubu detí pri ZŠ s MŠ a ostatným dobrovoľníkom
z obce.
V súčasnej dobe si málokto uvedomuje dôležitosť pohybu detí v
predškolskom veku. Už od malička často sedia pred televízormi alebo
pri počítačoch namiesto behania vonku po dvore. Málokto vie, že reč
dieťaťa sa rozvíja súčasne s pohybom, že motorický vývin a vývin reči
spolu súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Naša záhrada poskytuje deťom možnosť rozvíjania fyzickej zdatnosti, podporuje telesnú aktivitu a
pohybovú koordináciu. Poskytuje možnosť hravého učenia sa a kontaktu s prírodou. Je takou „otvorenou knihou“, z ktorej sa môžu učiť.
Čím viac rastlín budú deti poznať, tým lepšie budú rozumieť prírode
i sami sebe. Spôsobilosti, ktoré deti získajú v materskej škole tvoria
akýsi „balíček výbavy“, ktorý si dieťa počas dochádzky do MŠ napĺňa
a z ktorého neskôr čerpá.
Mottom nášho projektu bolo, že „človek sa hrá tam, kde je plnohodnotným človekom a plnohodnotným človekom je tam, kde sa hrá“.
Projektom „Čarovná záhrada“, sme chceli skrášliť a obnoviť areál materskej školy a následne ho využívať ako zdroj zážitkovej formy učenia, prostredníctvom ktorého budeme rozvíjať ochranársky postoj detí
k životnému prostrediu, formovať ich citlivý vzťah k okoliu, umožniť im
kontakt so zeleňou a s prírodou. Chceli sme, aby areál poskytoval
možnosti k pohybovým aktivitám a aby umožnil deťom materskej školy
a rodičom s deťmi tráviť čas v príjemnom prostredí. Všetky naše zámery sa nám podarilo zrealizovať. Skrášlili sme si časť našej obce a
zveľadili miesto pre naše deti.
Všetkým zainteresovaným a Nadácii Dexia banky Slovensko, ktorá
tento projekt podporila ďakujeme!
A. Melicherová, učiteľka MŠ
programový vedúci realizácie projektu

CELOÚRADNÁ DOVOLENKA
23. - 30. 12. 2011
vo vážnych prípadoch volajte na číslo
0918 461 201
Obecný úrad bude opäť otvorený
dňa 2. januára 2012.

