
 



PREDAJ DOMU KULTÚRY
 Uznesením č. 59/2013 obecné zastupiteľstvo v Košeci dňa 2. 5. 2013 
rozhodlo, že odpredá nehnuteľnosti - pozemok a budovu kultúrneho domu 
súkromnému záujemcovi, ktorý splnil podmienky stanovené vyhlásenou 
verejnou obchodnou súťažou.
 Záujemca predstavil vo svojej žiadosti víziu, ako zrekonštruovať za-
staraný objekt kultúrneho domu tak, aby spĺňal všetky predpoklady na 
uskutočňovanie športových a kultúrnych podujatí v našej obci. Všetci, ktorí 
kultúrny dom využívali veľmi dobre vedia, že aj keď sme sa snažili tento ob-
jekt postupne uchovávať v prevádzky schopnom stave, čas bol neúpros-
ný a odzrkadľoval sa na potrebe čoraz väčších investícií, ktoré by boli
z dlhodobého hľadiska neefektívne. Aj z tohto dôvodu padlo rozhodnutie 
o odpredaji, ktoré do obecnej kasy prinieslo 56 400,- € a ktoré môžu byť 
využité kvalitnejšie na rôzne rozvojové aktivity. Poslanci rozhodnú na aký 
účel obec tieto peniaze využije. Z diskusie na zasadnutiach obecného za-
stupiteľstva vyplynuli úvahy o potrebe rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, 
rozšírenia zasadačky oproti obecnému úradu, aby sa zvýšila jej kapacita 
a využiteľnosť prípadne aj investícia do prípravy nových štúdií a projekto-
vých dokumentácií na výstavbu nového - moderného a väčšieho kultúrne-
ho domu. 
 Dôležitou súčasťou predaja bola aj zmluvná dohoda s novým vlastní-
kom, že sa po rekonštrukcii objektu budú môcť v jeho priestoroch konať 
všetky doteraz zaužívané obecné akcie. Po skončení stavebných prác, 
ktoré začnú pravdepodobne už v lete, tak budú zachované všetky poduja-
tia, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. A možno pribudnú aj nové.

OZNÁMENIE O ZMENE ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU
PRI BYTOVÝCH DOMOCH
 V súvislosti so získaním dotácie na vybudovanie Zberného dvora obce 
Košeca sa v rámci tohto projektu okrem iného zakúpili aj zvonové kontaj-
nery na zber vyseparovaných zložiek odpadu, ktoré budú rozmiestnené
v lokalitách pri bytových domoch. Obyvatelia bytoviek tak budú môcť trie-
dený odpad hádzať priamo do týchto kontajnerov.
 Vieme, že najmä v bytoch nie je priestor na skladovanie 4 vriec na 
rôzne typy odpadov a preto náš systém upravujeme a dopĺňame o túto 
možnosť. Občania, ktorí chcú aj napriek tejto novinke zostať pri vrecovom 
systéme zberu tak môžu bez problémov urobiť. Zber vriec bude pokračovať 
v plánovaných termínoch zvozov. Zvozy kontajnerov sa budú uskutočňovať 
podľa potreby tak, aby ich odvoz bol efektívny z ekonomického hľadiska.
 Žiadame všetkých, aby do kontajnerov určených na jeden druh odpadu 
nehádzali odpady iné, ktoré tam nepatria. Priamo kontajnery sú označené 
nálepkami s vysvetlivkami. Farebne sú kontajnery rozdelené nasledovne: 
biela farba = biele sklo, zelená farba = farebné sklo, žltá farba = plasty, 
modrá farba = papier, oranžová farba = kovové obaly.
 Veríme, že doplnený systém zberu bude prinášať obci ďalšie úspory
v oblasti odpadového hospodárstva a zníži náklady na vývoz a uskladnenie 
komunálneho odpadu, od ktorého sa priamo odvíja aj výška poplatku, ktorý 
platíme na území našej obce my všetci.

KOSENIE TRÁVY NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
 Frekvencia kosenia verejných priestranstiev v našej obci je do značnej 
miery limitovaná počtom zamestnancov a brigádnikov, ktorých na tento 
účel môžeme využívať a tu sme limitovaní rozpočtovanými zdrojmi, ktoré 
schvália poslanci obecného zastupiteľstva na príslušnú mzdovú kapitolu. 
Som si vedomý, že niekedy sa nepodarí vykosiť niektoré časti obce včas 
a niektoré vôbec. Spôsobené je to tým, že okrem kosenia naši traja za-
mestnanci aj zbierajú vytriedené zložky odpadov, vyvážajú žumpy, starajú 

sa o športový areál, pripravujú kúpalisko na sezónu, upratovali po povod-
niach ... atď. Preto som veľmi vďačný za pomoc všetkým, ktorí si pred 
svojimi domami pravidelne udržiavajú aj verejné priestranstvá a pomáhajú 
tak výrazne obci v starostlivosti o zeleň a trávniky. Špeciálnym prípadom 
sa v tomto stal cintorín, ktorý je veľmi rozľahlý a náročný na kosenie trávy 
najmä pomedzi hrobové miesta. Správca cintorína pán Trpka sa veľa krát 
ponúkol, že bude kosiť aj on, no jeho práca na dohodu je limitovaná maxi-
málnym ročným počtom 350 hodín. Poslanci preto rozhodli, že s ním bude 
uzatvorená pracovná zmluva na skrátený pracovný úväzok, aby mohol po-
kračovať na tejto pozícii. 

POVODEŇ
 Piatok 7. 6. 2013 sa zapíše do dejín našej obce ako deň povodní aj 
napriek tomu, že v obci takmer nepršalo.
 V horách nad Košecou v oblasti Košeckého (Dolinského) potoka sa od 
17-tej hodiny „čerti ženili“ a búrková činnosť vyústila do extrémnych zrážok. 
Voda sa postupne valila do Košece a zhruba okolo 19-tej už dosiahla intra-
vilán. 
 Výdatnosť zrážok musela byť obrovská, pretože prívalová vlna sa 
hneď nad športovým areálom dostala mimo koryto a zaplavila časť nového 
zberného dvora. Druhým miestom vybreženia bola oblasť pred tehelňou
a tretia - najviac problémová časť - pri skružiach, ktorými sa potok dostáva 
pod cestu na ulici Športovcov. Tieto skruže nestíhali odvádzať všetku vodu 
a tak si voda razila svoju cestu aj po miestnej komunikácii smerom k po-
hostinstvu. Na tejto trase sa časť vody ešte preliala cez bytovky k obecné-
mu úradu a rodinným domom na Hlavnej ulici, potom pokračovala po Úzkej 
a Želiarskej ulici. Voda sa objavila aj na ulici Dolný Majer. Od hlavnej cesty 
pri pohostinstve voda postupovala po ulici Železničnej, kde však skorým 
zásahom miestni obyvatelia odrážali zátarasami vodu do Podhradského 
potoka. Uchránili tak ďalšie príbytky pred zaplavením, za čo im patrí veľká 
vďaka. Poďakovať sa patrí aj všetkým, ktorí sa chopili metiel a lopát a sna-
žili sa čo najskôr vyčistiť hlavnú cestu. Medzi prvými zasahovali naši do-
brovoľní hasiči a veľmi rýchlo prišli na pomoc aj profesionálni. Hlavnú cestu 
následne uzatvorili príslušníci Polície SR a obchádzka viedla cez diaľni-
cu. Niektorí vodiči však nerešpektovali zákaz prejazdu a znepríjemňovali 
záchranné práce čím zhoršovali následky tejto povodne. Smutná realita 
Slovenska. 

 Starosta obce vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity v piatok 7. 6. 2013 
o 19.20 hodine a tento trval až do soboty 8. 6. 2013 do 18.00 hodiny. Počas 
tohto obdobia sa podarilo aj vďaka veľkej pomoci dobrovoľníkov a členov 
DHZ i rôznych subjektov vyčistiť hlavnú cestu i postihnuté miestne komu-
nikácie. Blato sa však z dvorov a pivníc odstraňovalo aj v ďalších dňoch. 
Najhoršie na tom boli rodiny, ktorým vytopilo studňu. Týmto najviac s pitnou 
vodou pomohli ochotní susedia a obec im tiež ponúkla možnosť využiť zá-
sobník s úžitkovou vodou umiestnený pri potravinách, prípadne tiež dovoz 
pitnej vody. Keďže nevlastníme cisternu na prevoz pitnej vody, vieme túto 
zabezpečiť pre postihnutých len v prepravných plastových nádobách. 

 Túto povodeň sme s väčšími či menšími problémami prekonali. V blíz-
kej dobe sa uskutoční stretnutie kompetentných organizácií a vykoná sa 
povodňová obhliadka už v horách, ktorá odhalí príčiny tejto udalosti a po-
kúsi sa navrhnúť riešenie, aby sa takéto povodne neopakovali. V niektorých 
prípadoch je príroda omnoho silnejšia ako ľudia a nedá sa úplne zabrániť 
tomu, aby povodne vznikli. V našich silách je hlavne navrhnutie opatrení, 
ako znížiť ich prípadné negatívne dopady na ľudí, zvieratá a majetok.
O to sa teda pokúsime.

ZO DŇA 2. MÁJA 2013

Uznesenie č. 59/2013
Schvaľuje:
 A: Prevod nehnuteľnosti  v zmysle ustanove-
  nia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
  Zb. o majetku obcí v znení neskorších
  predpisov vo vlastníctve obce Košeca a to: 
  - budova súp. č. 670 - Kultúrny dom, po-
   stavená na pozemku parc. č. KNC 1203
   zastavané plochy a nádvoria o výmere
   880 m2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot,
   kopaná studňa, vodovodná prípojka, NN
   prípojka vzdušná, spevnené betónové
   plochy, plynovodná prípojka, kanalizač-
   ná prípojka a septik.
  - pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané

   plochy a nádvoria o výmere 880 m2

 h nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísa-
  né na Správe katastra Košeca na LV č. 1
  na základe výsledkov obchodnej verejnej
  súťaže č.1/2013, kupujúcemu Milan Sedlá-
  ček, Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca,
  IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693,
  za kúpnu cenu 56 400,- €  za podmienok
  stanovených v podmienkach obchodnej ve-
  rejnej súťaže č. 1/2013.
 B: Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod
  nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca
  a to: 
  - budova súp. č. 670 - Kultúrny dom, po-
   stavená na pozemku parc. č. KNC 1203
   zastavané plochy a nádvoria o výmere
   880 m2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot,

   kopaná studňa, vodovodná prípojka, NN
   prípojka vzdušná, spevnené betónové
   plochy, plynovodná prípojka, kanalizač-
   ná prípojka a septik.
  - pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané
   plochy a nádvoria o výmere 880 m2

 h nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
  na Správe katastra Košeca na LV č. 1 na 
  základe výsledkov obchodnej verejnej sú-
  ťaže č.1/2013, kupujúcemu Milan Sedlá-
  ček, Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca,
  IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693,
  za kúpnu cenu 56 400,- €  za podmienok
  stanovených v podmienkach obchodnej ve-
  rejnej súťaže č. 1/2013. Poplatky súvisiace
  s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
  Kúpna zmluva bude podpísaná v lehote



 Veľmi bohatú činnosť Klubu dôchodcov v Košeci sme v tomto roku 
zahájili hneď po novom roku 2. 1. 2013 na našom prvom stretnutí.
 V úvode predseda klubu pán Bugala Pavol poprial všetkým členom
a jubilantom všetko najlepšie a veľa zdravia v novom roku. Hlavná pozor-
nosť bola venovaná príprave obsahu a programu výročnej členskej schô-
dze. V ďalšom sme zhodnotili Mikulášsky večierok z 8. 12. 2012 za účasti 
63 členov a prizvaných hostí.
 Tradične pre nás má veľký význam výročná členská schôdza, ktorá 
sa konala dňa 30. 1. 2013 v kultúrnom dome. Tejto schôdze sa zúčastnilo 
67 členov a prizvaných hostí. Podľa prednesených správ bola zhodnotená 
činnosť klubu z minulého roku. Bol stanovený plán práce a úlohy na rok 
2013.
 Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 5. 3. 2013 za účasti 43 členov. Boli 
prijatí noví členovia a pogratulované jubilantom. Z príležitosti sviatku MDŽ 
predseda poprial ženám všetko najlepšie. Na tomto stretnutí bola zhodno-
tená výročná členská schôdza. 
 Po Veľkej noci dňa 2. 4. 2013 sa konala schôdza členov klubu dôchod-
cov. Pre utuženie nášho zdravia sme plánovali návštevu termálnych kúpa-
lisk. V ďalšom boli členovia vyzvaní, aby sa zúčastnili osláv oslobodenia 
obce a stavanie mája.

 Členská schôdza 7. 5. 2013 sa niesla v znamení Dňa matiek, ktorým 
ihneď v úvode predseda poprial všetko najlepšie. Zároveň vyzval prítomné 
ženy, aby sa zúčastnili osláv Dňa matiek v kultúrnom dome dňa 12. 5. 2013 
o 15.oo hod. Členom bol oznámený termín kúpania v Malých Bieliciach dňa 
15. 5. 2013. Na túto schôdzu bola prizvaná aj predsedkyňa sociálnej komi-
sie pri OcÚ p. Kalamenová Mária. Oboznámila členov s prácou sociálnej 
komisie a odpovedala na otázky členov klubu. 
 Júnové zasadnutie sa uskutočnilo na športovom areáli dňa 4. 6. 2013 
za účasti 55 členov a prizvaných hostí z družobného Klubu dôchodcov
z Dubnice nad Váhom a starostu OcÚ p. Brtáňa, ktorý oboznámil členov 
klubu s úlohami obce a odpovedal na naše otázky. Na tomto zasadnutí 
bolo zhodnotenie kúpania v Malých Bielicach a zastavenie sa v Ostrati-
ciach na nákup ovocia odkiaľ je aj fotografi a.
 Ďalej bol oznámený nový termín kúpania na deň 19. 6. 2013 do Pod-
hájskej. Členovia boli vyzvaní, aby sa zúčastnili s vnúčatami rozprávkové-
ho lesa a stretnutia troch generácií v termíne podˇa oznámenia miestnym 
rozhlasom. Práve značná časť našej činnosti je v účasti našich členov
a hlavne členiek, ktoré sa aktívne zapájajú na akciách poriadaných OcÚ 
a Úniou žien. 

Za klub dôchodcov Ján Drábik

  do 5 pracovných dní odo dňa jej schvále-
  nia. 

ZO DŇA 20. JÚNA 2013

Uznesenie č . 81/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní pred-
loženého materiálu schvaľuje:
 A: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca
  ako nájomcom  a spoločnosťou SlovZink,
  a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Továren-
  ská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35772204
  ako prenajímateľom č. 1 a spoločnosťou
  SLOVLAK Košeca a.s., so sídlom Tová-
  renská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35816651
  ako prenajímateľom č. 2, ktorej predme-
  tom je prenájom nehnuteľnosti a to:  
  - viacúčelová nádrž (kúpalisko) bez s.č.
   na pozemku parc. KN C č. 994/9;
  - pozemok parc. KN C č. 994/9 - zastava-
   né plochy a nádvoria o výmere 478 m2;
  - pozemok parc. KN C č. 994/10 - zasta-
   vané plochy a nádvoria o výmere 200 m2/
   pozemok aj stavba - šatne/ zapísané na
   LV č. 2261 pre k. ú. Košeca vo vlastníc-

   tve prenajímateľa č. 1 a
  - pozemok parc. KN C č. 994/8 - zastave-
   né plochy a nádvoria o výmere 1 314 m2;
   zapísané na LV č. 2438 pre k. ú. Košeca
   vo vlastníctve prenajímateľa č. 2
 Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 
od 1. 7. 2013 do 2. 9. 2013, za účelom prevádz-
kovania kúpaliska. Nájomné bolo stanovené
v celkovej výške 500,- EUR za obdobie platnos-
ti tejto zmluvy. V cene nájmu nie sú zahrnuté 
energie. Nájomná zmluva bude podpísaná v le-
hote najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia 
nájomnej zmluvy.

 B: 
 a)  otváracie hodiny letného kúpaliska v Koše-
  ci pre rok 2013 nasledovne:
  Pondelok - Nedeľa: od 10 hod. do 20 hod.
 Poznámka: od 19 hod. do 20 hod. bazén vy-
 hradený na plávanie
 b) cenník vstupného na obecné kúpalisko:
  Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 2,- €   
  po 16-tej hodine 0,50 €
  Deti do 15 rokov: celý deň 1,- € po 16-tej
  hodine 0,50 €

  Plávanie denne od 19. - 20. hod: 0,50 €

Uznesenie č. 89/2013
OZ schvaľuje zámer obstarania merača rý-
chlosti a hľadanie možností na jeho fi nanco-
vanie.
 Z: Mgr. Švehlová 
 T: 31.12.2013

Uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo
 A: prerokovalo žiadosť spoločnosti HGBM-
  STAV, s.r.o. so sídlom v Dubnici n/V doru-
  čenú dňa 21.5.2013 o odpredaj areálu bý-
  valej tehelne za účelom vybudovania areá-
  lu pre spracovanie druhotných surovín
  a skladovania alternatívnych palív.
 B: neschvaľuje žiadosť spoločnosti HGBM-
  STAV, s.r.o. so sídlom v Dubnici n/V doru-
  čenú dňa 21. 5. 2013 o odpredaj areálu bý-
  valej tehelne za účelom vybudovania areá-
  lu pre spracovanie druhotných surovín
  a skladovania alternatívnych palív.
Kompletné uznesenia OZ nájdete na stránke
www.koseca.sk.



 5. júla 2013 si pripomenieme okrúhle 1150. výročie 
príchodu vierozvestcov Cyrila (Konštantína)a Metoda 
na naše územie. Počínanie solúnskych bratov predsta-
vuje obrovský význam pre písomnou kultúru, právny 
poriadok i etnické normy kresťanstva. Odkaz našich vie-
rozvestcov nám ukazuje cestu do budúcnosti. Víziu, v 
ktorej si máme uvedomiť odkiaľ prichádzame, teda na-
še korene a identitu. Na tejto ceste nám môže napomôcť 
pohľad na činnosť slovanských apoštolov a spolupa-
trónov Európy.

 Pri príležitosti tohto významného výročia žiaci 5. 
ročníka ZŠ s MŠ Košeca navštívili Nitru, mesto pod Zo-
borom.
 V piatok, 26. 4. 2013, sme sa spolu s pani učiteľkou 
Mgr. Švehlovou a Mgr. Vojtekovou vybrali na exkurziu, 

s cieľom bližšie spoznať zakladateľov nášho písma.
A podarilo sa. Na vlastné oči sme mali možnosť vidieť 
staroslovienske knihy písané hlaholikou, ktorej znaky 
boli zložité, no na pohľad veľmi pekné. Históriou a sta-
roslovienskou dobou dýchali nielen odevy kňazov, bis-
kupov a pápežov, ale aj rôzne kalichy zdobené rýdzim 
zlatom, z ktorých vo vtedajšej dobe pili len významné 
osobnosti. Pravdivosť poznatkov zo slovenčiny, dejepi-
su i náboženstva sme si dokonale overili. 
 Myslím, že teraz už lepšie chápeme dôležitosť či-
nov solúnskych bratov. Veď vďaka nim sme sa zaradili 
medzi kultúrne národy Európy a ako hovorí Proglas: 
dostali sme možnosť získavať „múdrosť Kristovu“ 
a nepatriť medzi národy „bez kníh“.

N. Kolesányová, 5. roč.



Medzinárodný deň detí je sviatkom detí na celom svete. V tomto roku 
sa však tento deň v našej škole „obliekol do nových šiat“. Dôležité 
miesto v ňom zohrávala zručnosť, šikovnosť a tvorivosť našich žiakov. 
Učebnice, zošity, perá a pravítka vymenili za rôzne materiály a namies-
to písania, čítania a počítania sa všetci zapojili do výroby rozličných 
výrobkov z papiera, hliny, drôtu či plastu. Každá trieda pracovala pod 
vedením svojich vedúcich, ktorí ich zasvätili do tajov nových techník. 
Škola sa na jeden deň zmenila na veľkú „továreň“ vďaka ochotným 
ľuďom, ktorí prišli odovzdať svoje skúsenosti našej mladej generácii. 

 Nevidiaca pani Soňa Zelísková z Dubnice predviedla prácu na 
naozajstnom hrnčiarskom kruhu a zasvätila žiakov štvrtého a piateho 
ročníka do techniky práce s týmto zaujímavým materiálom.

 Ku dňu detí patrí aj umenie na tvári. Pani učiteľka Ivanka Kalusová 
zo ZUŠ Košeca ukázala a naučila deti maľovať na tvár rôzne orna-
menty a deti si túto techniku rýchlo osvojili.

 Žiaci 6. A pod odborným vedením pani Vladárovej skúmali a per-
fektne zvládli pletenie z papiera a výrobu srdiečok. Bolo vidieť, že ich 
táto práca naozaj „chytila za srdce“. 

  Pani Chylíková zavítala do 6. B, aby žiakom ukázala techniku ople-
tania z drôtu. Žiaci celej triedy sa „statočne pasovali“ s týmto mate-
riálom a aj napriek zložitosti tejto techniky si pomerne rýchlo osvojili 
výrobu šperkov z drôtu.
 
 Našim ôsmakom sme tiež trošku zamotali hlavu. Zaujímavú a ne-
tradičnú techniku skladania obrazcov z čajových obálok poznal v našej 
škole len málokto. No vďaka pani Klaudii Jendrolovej z CVČ Ilava sa 
všetci dozvedeli princíp tejto zaujímavej techniky, na ktorú bolo treba 
naozaj tímovú prácu. A že sú ôsmaci dobrý tím, dokázali týmito krás-
nymi obrazmi.

 Siedmaci tiež zvládli svoju ťažkú úlohu na výbornú. Vyrobiť nápis a 
vlajku našej obce z plastových uzáverov nebolo také jednoduché, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Bolo treba najskôr triediť, potom ukladať
a lepiť.... ale výsledok stál za to! Pozrite!

  Tretiaci si skúsili techniku zdobenia skla. Servítková technika za-
mestnala naozaj všetkých a usmiate tváre svedčili o tom, že sú na 
svoje výrobky patrične pyšní. 



 Najstarší a najmladší žiaci dostali najťažšiu úlohu - „vyniesť ume-
nie do ulíc našej obce“ a zanechať jeho stopy na chodníkoch v parku a 
na zastávke pred školou. Pôvodný plán však prekazilo nepriaznivé po-

časie. Museli teda svoje nápady zmestiť na veľký papier - plagát. Ale aj 
to stálo za to! Ich spoločné práce budú vystavené v priestoroch školy.
 A ešte jedna netradičná vec - všimli ste si, že deti a ich učitelia 
majú na sebe rovnaké tričká? Áno - tentoraz k balíčku, ktorý všetci žia-
ci dostali k svojmu sviatku, pribalila Rada rodičov vďaka fi nančnej pod-
pore Obecného úradu i farebné tričká s logom a mottom našej školy.
Ďakujeme!

 Verím, že aj keď sa nie všetkým podarilo „trafi ť sa do tej správnej 
farby“, tričkami budú reprezentovať našu školu a žiaci ich budú s hr-
dosťou nosiť!

 A čo napísať na záver? Najvýstižnejšie bude veľké POĎAKOVA-
NIE všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému prie-
behu tohto netradičného Medzinárodného dňa detí!

 Veľký úspech dosiahla žiačka 9. A triedy, Ivana Bortelová, v celo-
slovenskej súťaži Literárna Ilava.
 Dňa 5. apríla 2013 si prevzala diplom a ceny v KD v Ilave. Za svoje 
dobrodružno-fantastické dielo získala 1. miesto v IV. kategórii - pró-
za. Vo veľkej konkurencii sa jej podarilo obhájiť prvenstvo z minulého 
roka. Ivku toto ocenenie veľmi potešilo a zároveň povzbudilo k ďalšie-
mu písaniu. Veríme, že sa raz stane úspešnou spisovateľkou. Držíme 
palce a prajeme veľa úspechov!

PaedDr. Eva Gajdošová

Ing. Ľubomír Turcer, prednosta mesta Ilava s Ivankou Bortelovou
- 1. miesto próza.



 Dobrá kondícia, bystrá hlava a chuť súťažiť sú veci potrebné na Pre-
teky turistickej zdatnosti (PTZ). Tento rok sa krajské kolo, ktorého sme 
sa zúčastnili aj my - členovia OKST TOM Košeca, uskutočnilo 18. mája 
2013 na neďalekej Homôlke, Počasie nám spočiatku vôbec neprialo a 
Homôlka nás privítala dažďom. Na štart nastúpilo celkom 35 súťažiacich 
z celého Trenčianskeho kraja. Na trati súťažiaci plnili rôzne disciplíny - ur-
čovali turistické a topografi cké značky, kultúrne a prírodne zaujímavosti 
Slovenska i sveta, identifi kovali rastliny a dreviny, hádzali na cieľ, odha-
dovali vzdialenosti, určovali azimuty, viazali uzly a chodili po lanovej la-
vičke. Postupne dážď ustal a na vyhodnocovaní výsledkov sa na víťazov 
okrem získaných medailí usmievalo aj slniečko. V tomto kole sa na stup-
ni víťazov umiestnilo až 6 našich súťažiacich v jednotlivých kategóriách:

 Najmladší žiaci:   2. miesto - Kolembus Kristián 
        3. miesto - Rafaj Adam
 Najmladšie žiačky:  1. miesto - Kolesányiová Zuzana
 Mladší žiaci:    1. miesto - Pružinec Samuel
        2. miesto - Rafaj Miroslav
 Ženy A:     1. miesto - Pružincová Michaela

 Zo súťaže sme odchádzali síce unavení, ale povzbudení a plní elánu 
do ďalších kôl súťaže PTZ. Najbližšie si zmeriame naše sily a preveríme 
naše vedomosti na Majstrovstvách Slovenska PTZ v Bratislave.

Mgr. M. Pružincová

 Naša škola už 5 rokov spolupracuje s českou školou v obci Nečtiny 
ležiacej neďaleko mesta Plzeň. 

 Nakoľko vzdialenosť obcí je dosť veľká, spolupráca sa realizuje formou 
posielania si elektronických listov v bezpečnom virtuálnom priestore eTwin-
ning. Okrem toho si žiaci zvyknú 2-krát za rok vzájomne poslať balíky plné 
darčekov, ktoré sami vyrobili - na Vianoce a na Veľkú noc.
 Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť našu spoluprácu o ďalšiu aktivitu,
a tak sme sa dohodli, že 6. máj 2013 bude Dňom vzájomnej spolupráce.
 V rámci tohto Dňa žiaci oboch obcí podieľajúci sa na spolupráci vyšli 
súčasne do ulíc svojich obcí s cieľom získať od svojich obyvateľov nejaké 
maličkosti, ktoré by poslali svojim partnerským deťom ako darčeky slúžiace 
na prezentáciu vlastnej obce i ako spomienku na vzájomnú spoluprácu 
počas tohto školského roka.
 Celá akcia trvala iba hodinu, ale počas nej sme prijali toľko rôznych 
krásnych predmetov, že sme museli na ich poslanie do Čiech použiť tú 
najväčšiu škatuľu na pošte.

 I českí žiaci sa veľmi usilovali. Poslali nám tiež veľkú škatuľu plnú dar-
čekov. Niektoré sú vystavené vo vestibule našej školy. 
 Chcela by som v mene našich žiakov i touto formou poďakovať všetkým 
obyvateľom obce, ktorí sa podieľali na tejto akcii a ochotne prispeli štedrý-
mi darčekmi, z čoho mali radosť nielen naši žiaci, ale istotne i žiaci v Če-
chách.

Ing. Janka Bortelová



 Už po šiesty rok organizujeme v našej materskej škole „Noc v škôl-
ke“. Je to akási rozlúčka predškolákov s materskou školou.
 Všetci zamestnanci škôlky sa tohto deťmi veľmi obľúbeného podujatia 
aktívne zúčastňujú, často i s pomocou rodinných príslušníkov.
 V tomto roku na deti čakala jazda na koni, maľovanie na tvár, na ceste 
rozprávkami rôzne súťaže, podvečerná grilovačka. Program svojim vy-
stúpením spestrili brušné tanečnice, ku ktorým sa malé predškoláčky
s obľubou pridali. Pre chlapcov bol pripravený turnaj rytierov.
 Nechýbalo ani nanukové osvieženie, pizza párty, pyžamová disco, 
vypúšťanie balónov šťastia a hľadanie skrytého pokladu s prekvapením. 
Napokon rozprávka na dobrú noc a v sobotu po raňajkách zvítanie sa
s rodičmi a odchod domov.
Na posledný deň školského roka sme si s najstaršími deťmi pripravili 
slávnostné absolventské posedenie, rozdali sme vysvedčenia a osved-
čenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
 Predškoláci sa rozlúčili s mladšími kamarátmi škôlkarmi, zvolili si 
miss a missáka triedy, pochutnali si na zmrzline a so všetkými zamest-
nancami škôlky sa rozlúčili tematickou piesňou:

„Keď sme šli do škôlky naposledy
zvonil nám zvonček veľmi slabý

zazvoň zvončeku, zazvoň ešte raz
prišli sme do škôlky posledný raz.“

Deň matiek je príležitosťou poďakovať všet-
kým matkám za vrelú lásku, za nehu a sta-
rostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje 
deti, za jej opateru a nekonečnú trpezlivosť 
a obetavosť. V mene vašich detí vám chce-
me poďakovať za každú rozprávku, ktorou 
ste obohatili detskú dušu,  za každú pieseň, 
zaspievanú s láskou nad kolískou,  za každý 
bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý 
deň, ktoré dieťa s vami prežilo.  Poďakovanie 
patrí za dni strachu o dieťa, keď sa zmietalo v 
horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa 
naučili  i za to, že svoje deti učíte viere a lás-
ke a že im každý deň odovzdávate kus seba. 
Úcta vám patrí za to, že držíte nad svojimi 
deťmi ochranné ruky na ceste životom, aj za 
to, že im pomáhate znova nájsť správny smer, 
keď z tej správnej cesty niekedy vybočia. 
       I tento rok Kultúrna komisia pri Obecnom 
úrade v Košeci zorganizovala oslavu tohto 
krásneho sviatku, na ktorú si deti pripravili 
pásmo plné pesničiek, básničiek a tancov. 
Každá mamička dostala i drobný darček, kto-
rý jej bude pripomínať toto milé májové po-
poludnie.

Oslava bola spojená s výstavou ručných prác, 
ktorú zorganizovala Únia žien v Košeci.

Na posledný májový týždeň sa tešili najviac 
predškoláci. Devätnásť detí sa zúčastnilo 
predplaveckého výcviku na plavárni v Pú-
chove. Cieľom výcviku bolo oboznámiť deti 
so základnými prvkami plávania a u bojaz-
livejších detí odstrániť strach z vody. To sa 
u všetkých detí podarilo. Výcvik viedli dve 
skúsené trénerky plávania.

 Túto múdru myšlienku si žiaci ZŠ s MŠ Košeca mali možnosť nielen 
prečítať na nástenke v priestoroch školy, ale posolstvo tejto myšlienky si aj 
pripomenuli Dňom Zeme. Najskôr pasívnejšie, neskôr aktívne, keď každý zú-
častnený priložil ruku k dielu. V ekologickom duchu začal výchovný koncert, 
ktorý nielen piesňami, ale aj obsahom hovoreného slova podnecoval akési 
eko-morálne povedomie našich žiakov. Po ňom sa žiaci prvého až piateho 
ročníka vydali do ulíc obce. Spolu s pani učiteľkami prešli jednotlivé časti 
obce, kde vyzberali odpadky z ciest, trávnatých častí či z okolia rieky. Starší 
žiaci 2. stupňa sa zase postarali o skrášlenie okolia svojej školy. Ich záslu-
hou dostali novú fazónu okolité kríky, staré lavičky i asfaltové ihrisko v areáli 
školy či neďaleká autobusová zastávka. Tiež úpravou výsadby, kompostu či 
zbieraním odpadkov žiaci potvrdili svoju šikovnosť, ale i schopnosť vynaložiť 
spoločné úsilie pre prospešnú vec. Všetci, od najmenších až po najstarších, 
usilovne prispeli ku krajšiemu, čistejšiemu, a teda aj ekologickejšiemu pro-
strediu, v ktorom žijú.

 Tento rok nám počasie neprialo. MDD sme neoslavovali ako po iné 
roky poldenným výletom v okolí športového areálu, ale sme využili veľký 
školský dvor pri MŠ. Tu nám rodina Višňovská predviedla ukážky z kyno-
logického výcviku psov a nácvik policajnej akcie - zadržanie páchateľa 
so psom.
 Nasťahovala sa k nám aj baba Jaga so svojím domčekom z medov-
níčkov. Deti pomáhali Jankovi a Marienke zvíťaziť nad zlou ježibabou. 
Odmenou im boli krásne vyzdobené a sladké medovníčky a balíčky so 
sladkosťami.
 Deti určite nzabudnú na deň plný hier a radosti. Veď práve v tento 
jediný deň sa v škôlke popoludní nespí.
 Len čo konečne vykuklo slniečko, pani učiteľky zorganizovali pre deti 
veľké kolobežkové preteky. Všetci víťazne preťali cieľovú pásku a boli 
odmenené medailou a cukríkmi.
 Hasiči nám zasa predviedli svoje majstrovstvo v skrotení vody. Lebo 
práve tá najlepšie porazí obávaný živel - oheň.

 V školskom roku 2012/2013 končí na našej základnej škole povinnú škol-
skú dochádzku 42 žiakov 9. ročníka a 1 žiak nižšieho ročníka. Žiaci budú 
ďalej pokračovať v štúdiu na strednej škole, ktorú si vybrali. Kritériá prijatia 
žiakov na strednú školu tvorili výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka 
a literatúry a z matematiky, ako aj vyučovacie výsledky žiakov za jednotlivé 
ročníky. V tomto školskom roku sa ku kritériám počítal aj výsledok prijímacích 
skúšok na jednotlivé odbory stredných škôl, ktoré žiaci absolvovali v máji.

Žiaci boli prijatí a následne zapísaní na stredné školy nasledovne:
 Gymnázium       6 žiakov
 Obchodná akadémia    8 žiakov
 Pedagogická
 a sociálna akadémia    1 žiak
 Stredná priemyselná škola   8 žiakov
 Stredná zdravotná škola   2 žiaci
 Dopravná akadémia    3 žiaci
 Stredná odborná škola
 5-ročná        2 žiaci
 Stredná odborná škola
 4-ročná        7 žiakov
 Stredná odborná škola
 3-ročná        5 žiaci
 Stredná odborná škola
 2-ročná        1 žiak
Všetkým prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby vykročili správnou no-
hou a pamätali na to, že len ten, kto neprestane kráčať, dosiahne svoj cieľ.

Mgr. Eva Jakúbková, výchovný poradca



 Neovládateľný smiech 46 detí sa ozýval v dňoch 13. 5. - 18. 5. 
2013 z chodieb rekreačného strediska Bajč v Bojniciach.
A ako sme prežili týždeň?
 Už len výhľad z okna napovedal, že vecí na objavovanie je veľmi 
veľa - prekrásny zámok, ZOO, sokoliari....
 Hneď v prvý deň sme si samozrejme vybalili veci a poobzerali oko-
lie. V utorok nás čakala Bartolomejova  cesta v Bojnickom zámku,
v stredu ZOO a vo štvrtok vystúpenie sokoliarov.
 Posledný deň pobytu nás čakal výlet do Prievidze a večerné ope-
kanie. Samozrejme nechýbalo vyhodnotenie celého pobytu.
 Bolo nám výborne a ešte veľmi dlho budeme spomínať na milé 
zážitky zo školy v prírode. Veríme, že na budúci rok sme tu zas!

Cestou domov sme si zaspievali:

Žiaci 1. stupňa ZŠ

V škole v prírode na Bajči, 
všetkým sa nám veľmi páči.
Učíme sa, tancujeme, 
rôzne veci vymýšľame.
Bojnice sú našim cieľom, 
nedáme sa zožrať levom.

Slony, levy, opice i zebry, 
páčia sa nám všetky zvery.
Ján Pálffy na Bojnickom zámku, 
ukázal nám jeho krásu.
V erbe mali koleso i jeleňa, 
a pod zámkom je jaskyňa.



 V nedeľu 2. júna 2013 
sa konala v našom Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie 
slávnosť Prvého svätého pri-
jímania. 
 Prvýkrát prijalo Telo Pá-
na Ježiša 19 detí, tretiakov, 
11 z Košece a 8 z Košecké-
ho Podhradia. Dôkazom Bo-
žej lásky k nám bolo aj po-
časie. 
 Uprostred daždivých dní 
ráno vykuklo slnko a nastal 
krásny, takmer letný deň. 
Bola to nedeľa, na ktorú sa 
deti tak tešili.

Ján Čepela, Mgr.

 Uvítanie detí do života je jednou z najmilších 
činností ZPOZ-u. V obradnej miestnosti Obec-
ného úradu sme 29. mája 2013 uvítali 9 najmlad-
ších občanov našej obce.

Boli to: Ema Matušovičová
  Natália Dlhá
  Alexandra Fišerová
  Matúš Ján Miklo
  Adriana Kormendyová
  Nikola Fajlerová
  Michal Janek
  Terézia Kuníková
  Michal Vlasatý

V I. POLROKU 2013  
SA NARODILI:

-----------------------------------
Nikola Fajlerová, Michal Janek, 

Terézia Kuníková, Matúš Gregor, 
Michal Vlasatý Andrej Surový, 

Mathias Marko Čery, Ema
Trošková a Miroslava Lacková.

-----------------------------------
Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
-----------------------------------

V II. ŠTVRTROKU 2013  
-----------------------------------

Milan Slivoš, Ivan Mosný, Ján 
Černuška, Margita Gábelová, 

Emília Novotná, Jozefa Pejková.
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá
-----------------------------------

70 rokov
Pavol Kutej, Anna Rafajová.
-----------------------------------

75 rokov
Jozefína Koňuchová, Margita 

Eckertová, Helena Meňhartová
a Pavlína Poláčková .

-----------------------------------
80 rokov

Štefan Jánošík, Ing. Mikuláš 
Rafaj a Pavol Kantorík.

-----------------------------------
85 rokov

Rudolf Ferenec, Alžbeta Surová, 
Mária Kontoríková, Berta

Kurdajová a Anna Brtáňová.
-----------------------------------

95 rokov
Katarína Šlesarová.

-----------------------------------
V II. ŠTVRTROKU 2013 

OSLáVILI
-----------------------------------

25 rokov spoločného života  
striebornú  svadbu manželia:
Jozef Stiskal a Slavomíra rod. 

Prostináková.
-----------------------------------
SRDEèNE BLAHOŽELáME!


