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Vážení občania,
do rúk ste práve dostali tre-

tie vydanie Košeckých novín 
v roku 2007. Už pri prvom 
pohľade na titulnú stranu 
si v hlavičke máte možnosť 
všimnúť nový erb, ktorý sa 
nám podarilo v spolupráci 
s Ministerstvom vnútra SR 
- odborom registratúr oficiál-
ne zapísať ako jeden zo sym-
bolov obce do Heraldického 
registra. Ďalšími symbolmi, 
ktoré vám boli oficiálne 
predstavené počas osláv dňa 
19. 8. 2007 /viac v článku Ho-
dy 2007/, sú vlajka a pečať. 
Tomu všetkému predchádza-
lo viac ako polročné úsilie 
a intenzívna komunikácia s 
príslušnými úradmi. Buďme 
na tieto symboly hrdí, pretože 
vychádzajú z poznania minu-
losti a dodávajú obci pri mno-
hých úkonoch na vážnosti.

Dnes si môžeme „ odčiark-
nuť „ i ďalší bod volebného 
programu – osadenie vstup-
ných uvítacích tabúľ obce. 
Niektorým sa môže  zdať, 
že sú to iba  kozmetické zále-
žitosti a maličkosti. Prejdem 
teda k témam - aktivitám, 
ktoré sa dotýkajú každého 
oveľa intenzívnejšie. Jednou 
z nich je aj čiastočná kolau-
dácia obecného vodovodu. 
Stavba, ktorá sa začala budo-
vať v roku 1994 konečne do-
stane v blízkej dobe to, na čo 
čakala niekoľko rokov. Tento 
krok umožní všetkým, okolo 
ktorých je ťahaná rozvodová 
vetva, pripojiť sa na zásobá-

reň pitnej vody čerpanej zo 
skupinového vodovodu Pruži-
na – Dubnica. Ako prvá sa na 
obecný vodovod napojí nová 
12- bytovka, ktorá dostane ná-
jomníkov v priebehu mesia-
ca október 2007. Byty sú ná-
jomné, to znamená, že podľa 
súčasnej zmluvy so Štátnym 
fondov rozvoja a bývania, ne-
môžu byť po dobu 30 rokov 
odpredané. Nájomca si teda 
bude platiť za byt stanovenú 
sadzbu nájomného na me-
siac a poplatky súvisiace s 
užívaním bytu – voda, plyn, 
elektrická energia. V žiad-
nom prípade sa nejedná o 
malometrážne sociálne byty. 
Potenciálnym záujemcom to 
už pri preberaní tlačív, formu-
lárov a žiadosti o pridelenie 
bytu bolo vysvetlené.

Od 14. 9. 2007 môžete do 
obecného úradu a na poštu 
prichádzať aj po novom bez-
bariérovom vstupe. Interiér 
obecného úradu sa taktiež 
zmenil na nepoznanie. Hlav-
nou výhodou pre návštev-
níkov je, že nemusia kvôli 
rôznym potvrdeniam chodiť 
na prvé poschodie. Všetky 
kancelárie vrátane mojej sa 
nachádzajú na prízemí. Chys-
táme pre vás Deň otvorených 
dverí, počas ktorého si budete 
môcť všetko detailne pozrieť 
a prísť navštíviť obecný úrad 
výnimočne aj v sobotu. Už 
teraz sa tešíme na stretnutia 
s vami.

Radomír Brtáň
starosta obce

ÚVODOMVýzva
Občan, nezisková organizácia, škola, obec, ... Mohli by sme pokra-

čovať vo vymenovaní ďalších, ktorí majú možnosť  požiadať o dotáciu 
v súvislosti so svojimi zámermi.

V dnešnej dobe je naozaj veľa výziev, na ktoré stačí poslať žiadosť 
spolu s dobrým projektom a čakať, či sa podarí získať nejakú tú ko-
runku na realizáciu dobrého nápadu, ktorý v projekte rozpracovali.  
Košeca sa uchádzala, uchádza a bude uchádzať o ukrojenie podielu 
z ponúkaných peňazí. Môžete však pomôcť aj vy. Každý občan, ktorý 
príde s nápadom na obecný úrad a ten sa bude dať použiť na niektorú 
z aktuálnych výziev, môže v prípade kladného výsledku podanej žia-
dosti očakávať odmenu. Výška odmeny bude závislá od celkovej výšky 
získaných finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Tešíme sa 
na spoluprácu.

www.koseca.sk
Koncom augusta sa na počítadle našej webovej stránky objavilo 

číslo 10.000. Oficiálna stránka obce Košeca funguje od 1. apríla 
2007. Za túto krátku dobu si teda otvoril našu stránku štvornásob-
ný počet ľudí, ako máme počet obyvateľov v obci. Veľmi zaujíma-
vou rubrikou, ktorá sa stala asi najobľúbenejšou je Fórum. Svedčí 
o tom počet príspevkov a tém, ktoré sa na tomto diskusnom fóre 
rozoberajú. Určite veľmi navštevovaná je aj sekcia Fotogaléria a po 
novom aj Videogaléria. Ak ste si v poslednej dobe všimli, sekcia 
Úvod má dve tváre. Jednu dennú a jednu nočnú. Striedajú sa foto-
grafie dennej a nočnej Košece, čo je asi na slovenských obecných 
webových stránkach unikát.
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Členovia OKST Košeca zdolávali stovky

Otvorený grantový 
program pod názvom “Šanca 
pre váš región“ realizuje Kon-
to Orange už od roku 2005. 
Dlhodobým cieľom progra-
mu je podporovať zmyslupl-
né  inovatívne projekty, ktoré 
prispejú k zvyšovaniu kvality 
života obyvateľov v jednotli-
vých regiónoch. V tomto ro-
ku vyhlásili program pod ná-
zvom „Šanca pre váš región“ 
už po tretíkrát. V predchá-
dzajúcich dvoch ročníkoch 
programu podporilo Konto 
Orange spolu 178 projektov 
realizovaných vo všetkých 
ôsmich krajoch Slovenska 
sumou 8 miliónov korún.

V tomto roku rozdelili 
v rámci 1. etapy programu 
už 2 milióny korún na  pro-
jekty, ktoré budú prínosom 
pre danú komunitu, pomôžu 
ľuďom meniť prostredie, 
v ktorom žijú a budú  zvyšo-
vať kvalitu života v ich regi-
óne. V prvej etape boli pod-
porené projekty realizované 
v košickom, nitrianskom, tr-
navskom a prešovskom kraji. 
Do termínu uzávierky dostali 
realizátori programu až 482 
projektov, z ktorých hodno-
tiaca  komisia odporučila 
47. Tieto  následne Správ-
na rada Konta Orange,  n.f. 
schválila. 

V druhej etape mohli svo-
je projekty predkladať obča-
nia a organizácie realizujúce  
projekty v banskobystrickom, 
bratislavskom, trenčianskom 
a žilinskom kraji. Jej uzávier-
ka bola 18. júla 2007.

Uzávierku druhej etapy 
sme stihli aj my a zapojili 
sme sa do programu s pro-
jektom pod  názvom: „Prúdy 

– rozprúdia aktivity všetkých 
generácií“.  Spracovali sme 
v ňom  našu víziu dotvorenia 
a využitia multifunkčného 
športovo-oddychového are-
álu v našej obci /asfaltová 
plocha a okolie/. V prvej 
časti realizácie projektu by 
sme chceli plochu ohradiť. 
Toto by sme chceli uskutoč-
niť pred zimnou sezónou, 
a tým zabezpečiť  možnosť 
jednoduchého vytvorenia ľa-
dovej plochy. V druhej časti 
projektu, ktorá by bola reali-
zovaná v priebehu mesiacov 
marec – apríl 2008,  by sme 
chceli postaviť záchytnú  ste-
nu /zrkadlovo k existujúcej/ 
a vytvoriť  tak podmienky na 
rôzne druhy športov – bas-
ketbal, volejbal, futbal, tenis, 
bedminton, stolný tenis... 
Táto časť projektu zároveň 
zahŕňa aj vybudovanie det-
ského ihriska a odpočívadla 
pre dospelých  na priľahlej 
trávnatej ploche . Dôležitou 
súčasťou projektu je zapoje-
nie miestneho obyvateľstva 
do realizácie projektu ako 
i iné zdroje  financovania 
či podpory z regiónu. Verí-
me, že v prípade schválenia 
nášho projektu /žiadame 
o 54.400,-  Sk/ spoločnými 
silami projekt ľahko zreali-
zujeme. 

Výsledky druhej fázy, t.j. 
zoznam podporených pro-
jektov z banskobystrického, 
bratislavského, trenčianske-
ho a žilinského kraja  budú 
zverejnené najneskôr 27. sep-
tembra 2007. Sumu 2 milióny 
korún rozdelia maximálnou 
čiastkou 70.000,- Sk medzi 
úspešné projekty z cca 500 
žiadateľov.

Konto Orange – 
Šanca pre Váš región

ZO  ÚŽ informuje

Aj počas horúceho leta ZO 
Únie žien neoddychovala a sna-
žila sa obyvateľom Košece sprí-
jemniť aj tieto prázdninové dni. 
14. júla 2007 pripravila tradičné 
„Stretnutie troch generácií“. Tej-
to obľúbenej akcie sa zúčastnilo 
veľa domácich, ale aj prizvaných 
hostí.  Podujatie podporila aj mi-
nisterka práce a sociálnych vecí 
p. Viera Tomanová, ktorá sa 
stretnutia zúčastnila a vo svo-
jom príhovore oboznámila prí-
tomných s aktuálnou situáciou 
v sociálnej oblasti. Účastníkov 
podujatia upútal dobre pri-
pravený kultúrny program. Z 
najmladšej generácie sa v ňom 
predstavili svojím vystúpením  
deti MŠ a  deti  ZŠ, ktoré pod 
vedením  p. uč. Evy Gajdošovej 
spríjemnili stretnutie  tancami. 
Stredná generácia  zastúpená 

členkami krojovaného súboru 
pod taktovkou Mgr. Milana 
Belku  sa predstavila prítom-
ným  ľudovými piesňami. Na 
záver všetkých pobavila svojím 
vystúpením najstaršia generácia  
-   „Senior klub Vršatec“. K prí-
jemnej atmosfére sobotňajšieho 
večera prispelo i tradičné opeka-
nie špekáčikov a pán Tancer svo-
jou hrou na gitare.

Úprimne ďakujeme všetkým 
členkám ZO ÚŽ, ktoré sa sna-
žia v našej dedine tradičné zvyky 
dodržiavať, stretnutia organizo-
vať, a tak spríjemňovať chvíle 
našim občanom.

Poďakovanie patrí i  všetkým 
hosťom a  prítomným občanom, 
ktorí prijali pozvanie a spoločne 
s nami prežívali chvíle venované 
folklóru a tradičnej ľudovej kul-
túre.  ZO ÚŽ

Členovia OKST Košeca, Pa-
vol  Siraň a Peter Ondrejec, sa 
zúčastnili  diaľkového  pocho-
du 34. ročníka TRNAVSKEJ 
STOVKY. Pochod  začínal 
o 6.00 hod. v Bratislave a po-
kračoval cez Malé Karpaty až 
do Brezovej pod Bradlom, kde 
bol cieľ. Túto stanovenú trasu 
prešli naši chlapci za 23 hodí.

Dňa 18. augusta 2007 naši tu-
risti zdolali ďalšiu 100-ku, kto-
rú usporiadal Klub slovenských 
turistov Špačince. Bol to už 23. 
ročník. Zúčastnili sa ho  Jozef 

Strečko, Pavol Siraň a Zdeno 
Nadhajský. Trasa začínala v Mel-
čiciach o 7.30 hod. a viedla cez 
Mikulčin vrch, Veľkú Javorinu, 
Myjavu, Brezovú pod Bradlom, 
Dobrú Vodu do Špačiniec,  kde  
bol cieľ. Pochod stanovenou tra-
sou im trval  22 hodín.

Týmto by sme chceli meno-
vaným členom OKST Košeca 
zablahoželať k dosiahnutým vý-
sledkom a pri zdolávaní ďalších 
100-viek popriať pevné zdravie 
a svižný krok.

Jozef Surový



KOŠECKÉ NOVINYKOŠECKÉ NOVINY 3

Príroda nadelila každému
Gepard dostal do vienka 

od prírody silu, mršnosť, 
rýchlosť, všetko čo potrebuje 
na prežitie pri love antilopy. 
Jeho slabinou je čiernobie-
le videnie. Antilopa, ktorá 
prišla na svet pred hodinou 
dokáže zaľahnúť a splynúť 
s prostredím tak, že je chrá-
nená pred zrakom geparda do  
vzdialenosti necelých štyroch 
metrov. Takto je zabezpečený 
rovnovážny stav v prírode po-
trebný pre prežitie všetkých 
tvorov, človeka nevynímajúc. 

Človek pri svojich mnohých 
slabostiach ako sú nespokoj-
nosť, chamtivosť, lakomosť, 
závisť, lenivosť, neochota...do-
stal do vienka na prežitie a do-
siahnutie rovnovážneho stavu 
schopnosť vnímať svet silou 
rozumu. 

Množstvo odpadov sa v 
dneš nej dobe dostáva do ne-

vyváženého až alarmujúceho 
stavu začínajúceho priamo 
ohrozovať prírodu a existen-
ciu všetkého živého. Negatív-
ne dopady na prírodu dokáže 
eliminovať i separácia a recyk-
lácia odpadov. 

Vážení občania, týmto prí-
spevkom chcem poukázať na 
dôležitosť separácie odpadu 
a na skutočnosť že 50% ko-
munálneho odpadu v našej 
obci tvorí bioodpad, čo po-
tvrdil monitoring uskutoč-
nený v máji tohto roku. Pri 
snahe o čo najnižšie náklady 
pri spracovaní projektu a za-
vedení separovaného odpadu 
stojí za zváženie, či je účelné 
zavádzanie zberu bioodpadu 
v našej obci, v ktorej z hľadis-
ka  typu zástavby prevládajú 
rodinné domy so záhradami. 
V súčasnej ekonomickej situá-
cii sa to javí skôr ako prepych. 

Otázkou je, či silou rozumu 
dokážeme vyvážiť ťarchu ne-
záujmu, lenivosti. Snahou OÚ 
je podporiť domáce a komu-
nitné kompostovanie.

Svedčia o tom nasledovné 
skutočnosti a doteraz realizo-
vané aktivity:

- prednáška o kompostovaní 
uskutočnená v ZŠ Košeca

- zakúpenie kompostérov na 
komunitné spracovanie biood-
padu zo školského areálu

- uskutočnená prednáška p. 
Branislava Moňoka z organi-
zácie Priatelia Zeme, experta 
v oblasti kompostovanie

- získanie materiálu  na zho-
tovenie ďalších kompostova-
cích síl, ktorý  venoval obci 
podnikateľ p. Róbert Jendrol. 
Touto cestou mu ďakujeme.

- jedným z úkonov súvisia-
cich so správou obecného 
cintorína je vytvorenie komu-
nitného  kompostoviska, do 
ktorého  budú môcť občania 
uskladňovať biologický odpad 
vznikajúci pri údržbe hrobov 
a zelene

- ďalšie silá budú umiestne-
né pri bytových domoch

- Obecný úrad zakúpil ko-
sačku a krovinorez pre  údrž-
bu porastov v obci

- pre záujemcov je priprave-
ný materiál o kompostovaní, 
ktorý je dostupný na OÚ.

Kto prejaví záujem o kom-
postovanie, môže sa ohlásiť 
u riaditeľky ZŠ v Košeci, po-
zrieť sa priamo do areáli ZŠ 
na kompostovisko  a presved-
čiť sa, že celá technológia je 
jednoduchá a nenáročná. 
Obecný úrad dokáže  podpo-
riť aj skupinu občanov, ktorá 
sa rozhodne pre komunitné 
kompostovisko a to zabezpe-
čením kompostovacieho sila. 
Podmienkou je trvale udržia-
vaný správny technologický 

postup a estetika komposto-
viska.

Blíži sa jesenné uprato-
vanie záhrad a najbližšieho 
okolia. Nič nestojí v ceste, 
čo sa týka bioodpadu, napl-
niť ustanovenia zákona napr. 
§3 ods. 3 písm. b zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov,  podľa ktorého je 
obyvateľ obce povinný podie-
ľať sa na ochrane a zveľaďova-
ní životného prostredia a ďalej 
naplniť  ustanovenia zákona 
č. 223/2001 Z.z. o odpa-
doch, ktorý zakazuje spaľo-
vať odpad.  Ak niekto spaľuje 
odpad, či už zo záhrady alebo 
domu dopúšťa sa protiprávne-
ho konania a hrozí mu poku-
ta až do výšky 5.000 Sk, pre 
právnické osoby sa táto suma 
môže vyšplhať až do výšky 
500.000,- Sk. 

Verím, že tieto krajné rieše-
nia nebudeme musieť vôbec 
riešiť a zameriame sa na spo-
mínaných 50% odpadu, ktorý 
je vo vašich rukách a môžete 
ho spracovať kompostovaním. 
Záleží len na vás, ako s ním 
naložíte a či podporíte OÚ pri 
zavádzaní separovaného zbe-
ru. Týmto spôsobom sa dá 
zabrániť zvýšeniu, prípadne 
dosiahnuť zníženie poplatku 
za vývoz a likvidáciu odpadu. 
Urobme prvý krok a naučme 
sa nielen separovať, ale aj vy-
užívať bioodpad.

Príroda nadelila každému. 
Našou milou povinnosťou je 
jej dar prijať,  silu rozumu 
položiť na misku váh,  a tak 
dosiahnuť rovnovážny stav 
potrebný pre prežitie. Teším 
sa na našu spoluprácu. Svoje 
poznatky a úspechy, z ktorých 
sa dá čerpať,  sa nebojte zve-
rejniť.

 Ladislav Brtáň

Letný kultúrny stánok v  ŠA v Košeci bol v roku 2007 využi-
tý na 100%. Veľký záujem o športové vyžitie, o varenie gulášu 
a pekné prostredie s možnosťou posedenia vo voľnej prírode či 
už jednotlivcov, alebo organizácií svedčí o tom, že toto zariade-
nie spĺňa svoj účel.

V roku 2007 bolo doteraz v Letnom kultúrnom stánku 22 
vydarených akcií. Jaroslav Palček – správca LKS

Nie je tomu až tak dávno, keď 
sa v našej obci konali rôzne plesy 
a zábavy. Bol to napr. Maškarný 
ples, Ples športovcov,  ale i uči-
teľov. V poslednom čase sa toto 
začalo z našej obce akosi vytrá-
cať. Keďže človek nie je živý  iba 
prácou, ale  musí  trocha aj  rela-
xovať, rozhodli sme sa - komisia 
kultúry pri Obecnom úrade Koše-
ca - usporiadať tzv. Anna bál. 

Bol krásny júlový teplý čas 
a nám sa to podarilo. K dobrej 

nálade prítomných prispela nie-
len dobrá hudba,  ale i výborný 
guláš p. Litvíka. Našu zábavu 
obohatila i bohatá tombola, za 
ktorú chcem poďakovať sponzo-
rom, ktorí sa o ňu pričinili. Záro-
veň chcem poďakovať i tým, kto-
rí nám pomohli uskutočniť oži-
venie tejto tradície v našej obci. 
Verím, že tí  ktorí sa Anna bálu 
zúčastnili boli spokojní a určite 
sa prídu zabaviť i o rok.

 M. Belková

Oživená tradícia

Využitie LKS v r. 2007
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V posledný prázdninový deň 
sme sa mohli opäť  rozlúčiť 
s prázdninami na tradičnej akcii 
s názvom Baranpajáda. Tak ako 
minulý rok, stretli sme sa v areá-
li základnej školy, kde sme vám 
okrem očakávaných súťaží za 
sladké odmeny pripravili tento 
rok bohatší program.

Prišiel medzi nás Majster N, 
ktorého síce naši najmenší ne-
zažili v čase najväčšej slávy, ale 
myslím si, že ich napriek tomu 
dokázal zaujať. Ujo, ktorý by 
mohol byť deťom starým otcom,  
zabavil svojimi vtipnými vyjadre-
niami  aj dospelých a mnohí mu 
môžeme závidieť jeho energiu, 
ktorou vo svojom veku prekypu-
je. Mne osobne sa jeho vystúpe-
nie veľmi páčilo. Dúfam, že ste 
si  viacerí všimli, že program, 
s ktorým vystupuje je nenápad-
ne výchovný. Šikovne primäl de-
ti poďakovať, nenápadne ukázal, 
že sú si všetky rovné bez ohľadu 
na farbu pleti atď.

Keďže sme nedávno mali ho-
dy spojené s oslavou 735. výročia 
prvej písomnej zmienky o našej 
obci, počas ktorých sme pre deti 
tiež pripravili rôzne zábavné ak-
tivity, cítili sme potrebu niečo 
na našej Baranpajáde zmeniť. 

Nafukovacou šmýkačkou 
a pre najmenších skáka-
cím hradom sa nám to 
určite podarilo.

Veľká vďaka patrí pani 
Boženke z Novej Dubni-
ce, ktorá počas Baran-
pajády maľovala deťom 
na tvár rôzne zvieratká, 
kvietky, hrdinov z TV 
obrazovky a iné príšer-
ky. Mnohí ste sa vyjad-
rili, že je radosť sledovať 
jej ruky počas maľova-
nia. A  mali ste pravdu. 
Bola naozaj skvelá, mi-
lá, šikovná a trpezlivá. 
Musím však odkázať aj 
všetkým deťom, ktoré 
trpezlivo stáli v rade, že ich 
pani Boženka pochválila za dis-
ciplínu. Väčšinou sú vraj deti 
zlé, drzé, predbiehajú sa, tlačia 
sa... Tie naše nám urobili dobré 
meno. Som na ne pyšná! Tie, 
na ktoré nezostal čas a  nestihli 
sa dať namaľovať, nemusia byť 
smutné, pretože pani Boženku 
možno aj s kamarátkou ešte ur-
čite niekedy zavoláme.

Popri všetkých týchto atrak-
ciách boli pripravené troška 
bokom súťaže, v ktorých  si 
deti stihli vybojovať  riadny 

kopec sladkostí. Nabudúce ich 
odvážime. Myslím, že to bude 
zaujímavé číslo. To čo zostalo, 
rozžiarilo úsmevy na tvárach de-
tí ZŠ s MŠ v Košeci v prvý deň 
školského roku, pretože pán sta-
rosta to ponechal škole.

Musím samozrejme spome-
núť aj DJ Krupku, ktorý sa 
nám staral o celodenný „od-
maz“ spolu so svojím parťákom 
a jeho rodinkou.

A na záver musím veľmi, veľ-
mi poďakovať všetkým našim 
známym a kamarátom za to, že 
nezištne obetovali svoj voľný čas 

a prišli nám pomôcť. Bez nich 
by sme túto akciu nemohli usku-
točniť. Boli to  Arpi, Danka, Do-
minik, Edit, Erika, Evka, Ivan-
kaI, Ivanka II, Janka I, Janka 
II, Katka, Laco, Lukáš, Majka, 
Martin /Beavis/, Mirka, p. Brtá-
ňová, p. Brtáň, p. Jurčáková, p. 
Jurčák, p. Jurenová, p. Švehlová, 
Radko a Zuzka /podľa abecedy, 
aby sa niekto nenahneval/  VEĽ-
MI PEKNE ĎAKUJEM!

Teším sa na Baranpajádu 
2008 a verím, že sa nás tam 
stretne ešte viac.

 Andrea Behanová

BARANPAJÁDA 2007

Stolný tenis v škole
September je mesiac, v kto-

rom sa otvárajú brány škôl a ví-
tajú svojich žiakov. Školy však 
okrem klasického vzdelávania 
ponúkajú i množstvo záujmo-
vých útvarov, v ktorých si žiaci 
môžu rozvíjať svoje schopnosti, 
zručnosti, vedomosti  a zmyslu-
plne využívať voľný čas. Ani  na-
ša škola nezaostáva v ponuke 
krúžkov s rôznym zameraním.

V uplynulom školskom roku 
pribudol stolnotenisový krú-
žok. V obci Košeca nie je po-
jem stolný tenis deťom neznámy 
/odrazilo sa to i v  množstve zá-
ujemcov o návštevu tohto záuj-
mového útvaru/. V minulosti sa 

tu stolný tenis hrával i súťažne. 
Dôkazom toho je i skutočnosť,  
že škola vlastní stolnotenisové 
stoly, ktoré môžu žiaci využívať.  
Bohužiaľ, ich časté používanie 
/rozkladanie i skladanie, prená-
šanie z miesta na miesto/ si už 
vyžiadalo svoju daň a ich tech-
nický stav si v súčasnosti vyža-
duje dôkladnú opravu. Z tohto 
dôvodu prisľúbil pán starosta 
škole pomoc vo forme zakúpe-
nia nového moderného a kvalit-
nejšieho stola. Ďalší stôl prisľú-
bili zakúpiť rodičia. Ich  pomoc 
oceňujeme a ďakujeme. 

Škola sa samozrejme nespolie-
ha len na finančnú pomoc obce 

a rodičov, ale hľadá aj iné spô-
soby, ako získať prostriedky na 
financovanie krúžkov so špor-
tovým zameraním. Bohužiaľ 
sa škole v minulom školskom 
roku  nepodarilo získať peniaze 
prostredníctvom  vypracované-
ho projektu z európskych fon-
dov. V žiadnom prípade však 
škola nerezignuje. Aj v tomto 
školskom roku sa pokúsime 
prostredníctvom projektu fi-
nancie získať. 

I v  školskom roku 2007/
2008 figuruje stolný tenis v po-
nuke školských záujmových 
krúžkov a nadviaže na minulo-
ročné aktivity. Zúčastníme sa 

oficiálnej súťaže usporiadanej  
ministerstvom školstva, určite 
zohráme priateľské stretnutia 
s inými školami  /ZŠ Ilava, ZŠ 
Dubnica/ a v  škole usporiadame  
stolnotenisové turnaje – miku-
lášsky, novoročný, veľkonočný 
turnaj a pod. A ešte jednu zaují-
mavú akciu plánuje naša škola. 
V rámci propagácie stolného te-
nisu ako krásneho, ale i pohybo-
vo náročného športu, plánujeme 
uskutočniť exhibíciu – vzornú 
ukážku stolnotenisového výko-
nu, ktorou sa nám predstavia 
pozvaní prvoligoví hráči. 

Športu zdar!
Mgr. V. Galanská 
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Počas týchto letných prázdnin 
sa nám podarilo splniť ďalší bod 
volebného programu a priniesť 
tak niečo nové a zaujímavé na-
šim občanom. Rozšírili sme 
možnosti vzdelávania nielen  
pre žiakov a študentov, ale aj 
pre širokú verejnosť, a to v ob-
lasti cudzích jazykov. 

Nová myšlienka – zriadiť v ob-
ci niečo ako letnú jazykovú ško-
lu, ktorá by dala možnosť oživiť 
si jazykové znalosti komukoľvek, 
kto prejaví záujem bola zreali-
zovaná.  Začalo sa s dvomi 
svetovými jazykmi – anglickým 
a nemeckým. Asi mesačná re-
klamná kampaň mala pomerne 
dobrý ohlas, a tak v prvý júlový 

týždeň „zasadlo do lavíc“ tohto 
projektu 17 študentov. Niektorí 
prekvapili svojím talentom, iní 
vyvážili hodiny svojou snaživos-
ťou. Na príprave a vedení kurzov 
sa podieľali dve mladé lektorky, 
ktoré dodávali kurzom etradič-
nosť, živý šmrnc,  a tak sa ce-
lý projekt niesol v priateľskej 
atmosfére plnej zábavy, hravej 
nenásilnej a predsa efektívnej 
formy učenia. Toto všetko sa 
odzrkadlilo aj v konečnom veľ-
mi pozitívnom hodnotení kurzu 
študentmi.  Pre ilustráciu ...“kto 
by sa chcel prihlásiť v budúcom 
roku,  „bláznivú angličtinárku“ 
aj „fanatickú nemčinárku“ mô-
žem len odporúčať !!!“

SUMMER LANGUAGE COURSE 2007 – úspešný prvý 
ročník obecného projektu letnej jazykovej školy

Celkový počet účastníkov: 17
Anglický jazyk: 12
Nemecký jazyk: 5
Košečania: 12
Okolie: 5
Ženy: 6
Muži: 11

Celkovo odučených hodín: 328
Anglický jazyk: 218
Nemecký jazyk: 110

Celkové trvanie kurzu:  9 týždňov
Počet študentov, ktorí by sa radi pri-
hlásili aj na budúci rok:  8
Najskorší kurz: 8:45-10:15
Najneskorší kurz: 19:30-21:00
Zastúpenie znalostných úrovní: 
 5 (A1 – C1)

Vekový priemer študentov: 26 rokov
Najmladší študent: 13 rokov
Najstarší študent: 47 rokov

PÁR ZAUJÍMAVÝCH ČÍSIEL NA ZÁVER:

Mesiac október patrí už tra-
dične v našej obci medzi me-
siace so zvýšenou pracovnou 
aktivitou. Týka sa to tak spolo-
čenských záujmových organi-
zácií ako aj firiem a organizácií 
pôsobiacich v našej obci. Aktivi-
ty  v tomto mesiaci budú  zame-
rané  na  úpravu a skrášľovanie 
životného prostredia a  hlavne 
na zveľaďovanie  a vyčistenie  
verejných priestranstiev. Obec-
ný úrad vyhlasuje aj tento rok 
mesiac október za mesiac zvýše-
nej pracovnej aktivity.

JÚN 2007

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom riadnom zasadnutí dňa 21. 
06. 2007  prerokovalo a  :

A/ Schválilo:
Uznesenie č. 65 – Vstup našej 

obce do mikroregiónu Združenie 
Magura-Strážov.

Uznesenie č. 67 – Zásady pre-
najímania priestorov ŠA

Uznesenie č. 68 – Dodatok č. 
2 k VZN obce č. 1/2005 o pre-
nájme obecných pozemkov pod 
prenosné garáže.

Uznesenie č. 70 – Jedno 
pracovné miesto s mesačnou 
odmenou 15.000,- Sk /mesačne 
/čistého/

JÚL 2007

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí dňa 
13. 07. 2007  prerokovalo a :

A/ Schválilo:
Uznesenie č. 72 – Členov Ra-

dy školy: Ing. Zuzanu Jurčákovú 
a Mgr. Miroslavu Švehlovú.

Uznesenie č. 73 – Komisiu 
na prideľovanie bytov v 12 b.j. 
v zložení: Ing. Janka Kantorí-
ková – predseda, členovia: p. 
Štepanovičová, p. Belková, Ing. 
Ivan Janke a Mgr. Miroslava 
Švehlová.

Uznesenie č. 74 – Prijatie 
obecných symbolov: erb a vlaj-
ka obce

Uznesenie č. 75 – Riešenie ha-

varijného stavu kotolne ZŠ for-
mou plynofikácie za finančnej 
spoluúčasti Ministerstva škol-
stva na základe podanej žiadosti 
zo dňa 30.06.2007.

Uznesenie č. 76 – Rekonštruk-
ciu vykurovacieho systému a roz-
vodov vody v budove Obecného 
úradu. Za týmto účelom bude 
vypísané výberové konanie na 
dodávateľské práce.

Uznesenie č. 80- Vyčlenenie fi-
nančných prostriedkov vo výške 
50.000,- Sk na celú súťaž študen-
tov architektúry.

AUGUST  2007

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí dňa 
10. 08. 2007 prerokovalo  a:

A/ Schválilo:
Uznesenie č. 85 – Navýše-

nie rozpočtu na 12 b.j. o sumu 
209.441,- Sk, ktorá sa použije 
na: oplotenie ČOV a ŠS, na-
montovanie žalúzii k plastovým 
oknám a vybudovanie čerpacej 
šachty.

Uznesenie č. 87 – Úhradu 
poplatku za pripojenie na odber 
elektrickej energie v 12 b.j.

B/ Berie na vedomie:
Uznesenie č. 88 – Všetky po-

nuky na zhotovenie plynovej ko-
tolne v ZŠ.

C/ Odporúča :
Uznesenie č. 89 – Starostovi 

obce a riaditeľke ZŠ s MŠ detail-
ne preštudovať ponuky a v spo-
lupráci s odborníkom na danú 
problematiku vybrať a odporu-
čiť dodávateľa.

AUGUST 2007

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom riadnom zasadnutí dňa 27. 
08. 2007 prerokovalo a:

A/ Schválilo:
Uznesenie č. 90 – Rozbor 

hospodárenia obce za I. polrok 
2007.

Uznesenie č. 91 – Podpísanie 
objednávky na vypracovanie žia-
dosti o nenávratnú dotáciu pre 

obec cez environmentálny fond 
spojenú s objednávkou mesač-
ného informačného servisu 12 
x 825- Sk + DPH spoločnosťou 
Eurotrend Šaľa.

Uznesenie č. 92 –Poskytnutie 
finančného príspevku vo výške 
10.000,- Sk Stolnotenisovému 
oddielu Košeca – Nozdrovice 
na zakúpenie stolnotenisového 
stola.

Uznesenie č. 93 – Otváracie 
hodiny kozmetického salónu 
ADRIKA.

SEPTEMBER 2007

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí dňa 

12. 09. 2007 prerokovalo:
A/ Schválilo:
Uznesenie č. 94 – Vyhlásenie 

súťaže na verejné obstarávanie 
na dodávku kotolne do ZŠ v Ko-
šeci alternatívnym vykurovaním 
biomasou.

Uznesenie č. 95 – Za účelom 
kvalifikovaného posúdenia ná-
ročnosti realizácie rekonštrukcie 
kotolne zastupiteľstvo schvaľuje 
vypracovanie jedného typového 
projektu na alternatívny spôsob 
vykurovania.

Uznesenie č. 96 – Zadanie 
a priebeh verejného obstarávania 
uskutočniť za pomoci odbornej 
organizácie. 

 Mgr. M. Švehlová

„Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
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Slnečné prázdninové dni sa 
skončili a naša škola znova oži-
la. Dovoľte, aby som sa vám 
pri tejto príležitosti prihovorila 
a oboznámila vás s organizač-
ným zabezpečením školského 
roka 2007/2008. 

ZŠ s MŠ bude v tomto škol-
skom roku navštevovať 340 detí. 
V MŠ je to 54 detí a v ZŠ 286 
detí. Celkový počet zamestnan-
cov je 40, z toho je 25 pedago-
gických, 11 nepedagogických 
a 4 externí učitelia náboženskej 
výchovy.

V MŠ budú pracovať 3 oddele-
nia a to nasledovne: I. oddelenie, 
predškoláci – 18 detí, II. oddele-
nie – 17 detí, III. oddelenie – 19 
detí. Počet pracovníkov je nezme-
nený. Pod vedením zástupkyne 
riaditeľky školy p. Slávikovej tu 
bude pracovať 6 pracovníkov 
– 4 pedagogickí a 2 nepedago-
gickí. Cez prázdniny sme dopl-
nili dvor MŠ novými zostavami 
na hranie, upravili a vymaľovali 
telocvičňu.

 V ZŠ máme v 1. – 4. ročníku 
84 žiakov a v 5. – 9. ročníku 199 
žiakov. Počet pracovníkov je 29, 
z toho 20 pedagogických, 5 ne-
pedagogických a 4 vyučujúci ná-
boženstva. Prijali sme 3 nových 
pedagogických pracovníkov, a to: 
Mgr. Pružincovú Michaelu – vy-
učujúcu anglického jazyka, Mgr. 
Bučkovú Eleonóru – vyučujúcu 
fyziky a technických prác a Mgr. 
Kobzovú Annu – vyučujúcu slo-
venského jazyka. Po MD sa do 
kolektívu vrátila Mgr. Rafajová 
Andrea. Želám im veľa úspe-
chov, pohody a dobrých výsled-
kov v práci so žiakmi.

Žiaci sú rozdelení do 13 tried. 
Rozdelenie triednictva je nasle-
dovné:
I. roč. Mgr. Surová Betka
II. roč. Mgr. Poliaková Miroslava
III. roč. Mgr. Švehlová Miroslava
IV. roč. Mgr. Pavúčková Zuzana
V. A Ing. Bortelová Jana
V. B Mgr. Pružincová Michaela
VI. A Mgr. Mikotová Silvia
VI. B Mgr. Galanská Viera
VII. roč. Mgr. Rafajová Andrea
VIII. A Mgr. Bučková Eleonóra

VIII. B Mgr. Kobzová Anna
IX. A Mgr. Pajgerová Jaroslava
IX. B Gajdošová Eva

Náboženstvo budú vyučovať 
: Mgr. Findura Ján, Vároš Miro-
slav, Mgr. Miklášová – rímsko-ka-
tolícke a Mgr. Peťkovský Ondrej 
– evanjelické náboženstvo.

Bez triedy budú pracovať: Mgr. 
Vojteková Eva – VP, Mgr. Rafajo-
vá Ingrid – koordinátor protidro-
govej prevencie a Mgr. Machlica 
Ľudovít.

V ZŠ bude pracovať aj ŠK, 
a to 2 oddelenia pod vedením 
Bc. Melicherovej Dany a Bc. 
Pružincovej Dany.

Vyučovať budeme podľa nasle-
dovných variantov:

I.- II. roč. – základný variant 
č. l

III.- IV. roč. – jazykový variant 
pre 3. – 9. ročník

V. roč. – jazykový variant 5. 
– 9. ročník

VI.- IX. roč. – základný va-
riant č. 3

V 1. – 4. ročníku máme vyučo-
vané všetky predmety odborne. 
V 5. – 9. ročníku vyučujeme ne-
odborne sčasti slovenský jazyk, 
prírodopis, občiansku výchovu 
a chémiu. Celková odbornosť 
vyučovania je 93,83%.

V školskej jedálni žiakov pri-
víta nová podlaha a vymaľované 
priestory. Pod vedením vedúcej p. 
Gábelovej Jany tu pracujú 2 ku-
chárky a l pomocná kuchárka.

Milí žiaci. 
Dúfam, že ste nastúpili do no-

vého školského roka oddýchnutí 
a nabití novou energiou a pra-
covným elánom. Želám vám v no-
vom školskom roku veľa úspechov 
vo vyučovacej práci i v záujmovej 
činnosti. Samozrejme nesmiem 
zabudnúť privítať v našej škole 
a prihovoriť sa našim novým žia-
kom – prvákov. Vítam ich medzi 
nami a za všetkých im prajem veľa 
úspechov, málo slzičiek a veľa vče-
ličiek v šlabikári. Zároveň vítam 
i nových žiakov zo spádových ob-
cí Košecké Podhradie a Zliechov. 
Dúfam, že sa stanú dobrými žiak-
mi našej školy. A nakoniec želám 
veľa trpezlivosti a povestný kúsok 

Začína sa nový školský rok

„Odvaha je, keď vieš, že si 
porazený skôr než začneš, no 
napriek tomu začneš a všetko 
prekonáš“ /Harper Lee/.

Slová anglického filozofa 
veľmi presne charakterizujú 
osudové rozhodnutie tých 
Slovákov, ktorí sa 29. augus-
ta 1944 rozhodli pridať sa 
k povstaleckým jednotkám. 
Viacerí nemali nijaké skúse-
nosti z frontových bojov, ba 
ani netušili, aké útrapy im spô-
sobí odpor proti nacistickým 
okupantom. SNP prerástlo 
vnútroštátny rámec a získalo 
si európsky ohlas. V partizán-
skych oddieloch nebojovali 
výlučne sovietski vojaci. Me-
dzi padlými nachádzame ne-

má Američanov, Francúzov, 
Poliakov a príslušníkov iných 
národov. Práve táto zaanga-
žovanosť zahraničných hr-
dinov v našom národnooslo-
bodozovacom boji môže byť 
pre nás svedectvom pamäti 
a mementom čias minulých 
aj dnešných. Nezabúdajme, 
aké testamenty nám vlastnou 
krvou napísali odvážni, statoč-
ní ľudia, ktorých mená a činy 
nesmú zapadnúť prachom za-
budnutia. 

Pri príležitosti 63. výročia 
SNP sme si uctili pamiatku 
hrdinov SNP v predvečer 29. 
augusta položením vencov 
k Pamätníku padlých.

 OcÚ

63. výročie SNP

šťastia aj žiakom , ktorí na konci 
školského roka opustia našu školu, 
žiakom 9. ročníka. 

Vážení rodičia.
Prvý deň školského roka je 

významný aj pre vás. Viacerí ste 
dnes po prvýkrát viedli svoje dieťa 
do školy. Určite ste si kládli mnohé 
otázky. Na väčšinu z nich vám dajú 

odpoveď vaše deti, na ostatné čas. 
Škola nie je vežou zo slonovej kos-
ti, je živým organizmom, ktorému 
môžete vdýchnuť kyslík aj vy svojím 
záujmom a aktivitami. Čím viac sa 
budete zaujímať o dianie v škole, 
čím viac nápadov ponúknete, tým 
viac sa škola môže priblížiť vašim 
predstavám.

MATRIKA HLÁSI

V II. štvrťroku sa narodili: Oliver Kutej, Miroslav Bartoš, To-
máš Suchomel a Daniel Popovič.

V III. štvrťroku sa narodili: Sebastián Marek
V III. štvrťroku oslávili:
25 rokov spoločného života – striebornú svadbu manželia:
František Košík a Augustína, rod. Čepelová, Jaroslav Letko 

a Oľga, rod. Kováčová, Miroslav Petrík a Oľga, rod. Suchárová, 
Ján Dlhý a Janka, rod. Melicherová, Pavol Bulica a Anna, rod. 
Burianová, Ing. Ivan Janke  a RNDr. Vlasta, rod. Počujková, Pavol 
Matuščin a Jarmila, rod. Zápotočná, Juraj Porubčan a Helena, 
rod. Paseková, Miroslav Mikula a Anna, rod. Mikušková.

Životné jubileum: 70 rokov – Matúš Hrubo, Irena Trpková 
a Jolana Remšíková. 75 rokov – Emília Trpková, Emília Tome-
šová, Ľudovít Gábel a Mária Slabá. 80 rokov – Jarmila Belková, 
Margita Gábelová, Augustín Galko a Agáta Turzová. 90 rokov 
– Mária Ďurišová.

Srdečne blahoželáme!
Z našich radov odišli: Ondrej Fabuš, Magdaléna Rychtáriko-

vá, Ján Dobrovodský, Irena Špačková, Zuzana Šištíková, Štefan 
Očenáš, Mária Burdejová a Viktor Kukučka. matrika
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Najstarším  účastníkom, ktorý 
si osobne prebral pamätný list 
za zásluhy na rozvoji futbalu 
v Košeci, bol Jaroslav Bachár. 
Najstarším  ešte sem-tam pasív-
ne hrajúcim  účastníkom  bol 
Pavol Riecky, ktorý ešte vo svo-
jich 62 rokoch chodieva hrávať 
futbal so starými pánmi z Ko-
šece. Ďalším doručia pamätné 
listy neskôr, medzi nimi aj naj-
staršiemu 86-ročnému Rudolfovi 
Kubašovi. Bohužiaľ, nie všetci, 
čo sa starali o futbal v Košeci, 
sa sedemdesiatin dožili. Len 
jedno meno za všetkých - Ivan 

Rapant.
„Od začiatku fungovania fut-

balového klubu v Košeci sa ľudia 
jednoducho aj na úkor svojho 
voľného času venovali deťom, 
mládeži a rozvoju športu ako 
takého. Rovnako aj v dnešnej 
hektickej dobe, v ktorej  veľa ľudí 
nemá čas na nič iné ako na prácu 
a zarábanie peňazí pre svoju ro-
dinu, je úplný zázrak, že existujú 
jednotlivci, ktorým nie je rozvoj 
futbalu a iných športov ľahostaj-
ný. Dúfajme, že to tak zostane aj 
naďalej,“ povedal starosta obce 
Radomír Brtáň.

Košeckí futbalisti oslavovali sedemdesiatku

ROZPIS ZÁPASOV – FK KOŠECA DORAST

Beluša – Košeca 30.09.2007   13.00
Košeca – Dolné Kočkovce 07.10.2007 12.00
Horné Srnie – Košeca 14.10.2007     12.00
Košeca – Stará Turá 21.10.2007 11.30
Nitrianske Pravno – Košeca 28.10.2007 11.30
Košeca- Chynorany 04.11.2007 11.00
Považská Teplá – Košeca 11.11.2007 11.00
Košeca – Považská Teplá 16.03.2008 12.30
Košeca – Streženice 23.03.2008 12.30
Horné Ozorovce – Košeca 30.03.2008 12.30
Košeca- Zemianske Kostoľany 06.04.2008 13.00
Ladce – Košeca 13.04.2008 13.00
Košeca – Sebedražie 20.04.2008 13.30
Nová Dubnica – Košeca 27.04.2008 13.30
Košeca – Drietoma 04.05.2008 14.00
Kanianka – Košeca 08.05.2008 14.00
Košeca – Beluša 11.05.2008 14.00
Dolné Kočkovce – Košeca 18.05.2008 14.30
Košeca – Horné Srnie 25.05.2008 14.30
Stará Turá – Košeca 01.06.2008 14.30
Košeca – Nitrianske Pravno 08.06.2008 14.30
Chynorany – Košeca 15.06.2008 14.30

ROZPIS ZÁPASOV – FK KOŠECA MUŽI

Košeca – Jasenica 30.09.2007 15.30
Podvažie – Košeca 07.10.2007 14.30
Košeca – Bodiná 14.10.2007 14.30
Mikušovce – Košeca 21.10.2007 14.00
Bolešov – Košeca 28.10.2007 14.00
Košeca- Sverepec 04.11.2007 13.30
Šebešťanová – Košeca 06.04.2008 15.30
Košeca – Lúky pod Makytou 13.04.2008 15.30
Dolné Kočkovce – Košeca 20.04.2008 16.00
Košeca – Tuchyňa 27.04.2008 16.00
Kolačín – Košeca 04.05.2008 16.30
Košeca – Lysá p. Makytou 11.05.2008 16.30
Streženice – Košeca 18.05.2008 17.00
Jasenica – Košeca 25.05.2008 17.00
Košeca – Podvažie 01.06.2008 17.00
Bodiná – Košeca 08.06.2008 17.00
Košeca – Mikušovce 15.06.2008 17.00

Nedeľa 29. júla bola v Košeci 
slávnostnou, pretože na futbalo-
vom štadióne sa odohrali štyri 
stretnutia pri príležitosti osláv 
70. výročia založenia futbalové-
ho klubu v Košeci.

Ako prví nastúpili na plochu 
starší žiaci a oslavy odštartovali 
domáci víťazne.

Starší žiaci: Košeca- Ladce  
2:1.

Druhý zápas priniesol kon-
frontáciu rozdielnych súťaží 
a Košečania na silnejšieho sú-
pera nestačili. Mladší žiaci: Ko-
šeca – Púchov 0:6.

Popoludní nastúpili  domá-
ci piatoligoví dorastenci proti 
o súťaž vyššie hrajúcej Ilave 
a potešili divákov. Dorast: Ko-
šeca – Ilava 3:2.

V poslednom zápase  dňa 
domáci muži vyhrali nad Hlbo-
kým. Muži Košeca – Hlboké nad 
Váhom 3:2.

V teplom  počasí  sa prišlo 
pozrieť na jednotlivé zápasy 
niekoľko stoviek divákov.

Vyvrcholením dňa bol zápas 
mužov, v ktorom boli  počas 
polčasovej prestávky odovzda-

né pri príležitosti osláv pamät-
né listy bývalým futbalistom, 
funkcionárom a ľuďom, ktorí sa 
na rozvoji futbalu v Košeci po-
dieľali. Prítomní si zaspomínali 
na minulé časy  aj pri pohľade 
na fotografie spred „pár“ rokov. 
Pre všetkých bolo pripravené 
občerstvenie v podobe gulášu  
i nápojov. Poniektorí si odnies-
li aj zaujímavé ceny z tomboly. 
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O niekoľko týždňov 
budeme mať na stole 
významný spis, ktorý si 
vytvoria občania sami  
za pomoci odborníkov. 
Dokument, ktorý obec 
doteraz nemala, je veľ-
mi dôležitý pri podávaní 
žiadostí na získanie fi-
nančných prostriedkov z 
jednotlivých operačných 
programov. No nielen na 
to. Sami občania si môžu 
pri príprave Plánu hospo-
dárskeho a sociálneho 
rozvoja /PHSR/ pove-
dať svoje názory, čo im v 
obci chýba, čo by chceli 
aby  do budúcnosti v obci 
bolo, a takto rozhodovať 
o prostredí, v ktorom bý-
vajú. PHSR bude aj zákla-
dom pre budúci územný 
plán obce.

Práve pre tieto dôvody 
by sa dalo očakávať, že na 
spoločných stretnutiach 
konaných kvôli tomuto 
účelu sa stretne dostatok 
ľudí, ktorí by chceli vyjad-
riť svoj názor a dať budúc-
nosti obce jasné kontúry. 
Tí, ktorí sa zapojili do 
diskusie na stretnutiach  
alebo vypísali dotazník, 
ktorý sa im dostal v tej-
to súvislosti do rúk, si 
môžu  povedať, že majú 
k svojmu bydlisku pozitív-
ny vzťah a  hlavne, že im 
záleží na tom, kde budú 
bývať a žiť. Týmto ľuďom 
patrí vďaka za to , že „dá-
vajú zelenú“ rozvoju Ko-
šece a Nozdrovíc.

Príprava Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce
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„V zdravom tele zdravý duch“ 
alebo „Ak chceš mať telo zdra-
vé, musí byť aj tvoj duch zdra-
vý“. Ako je to s mojím, vašim 
duchom? Priznám sa, že  som 
sa  nikdy nezaujímala o duchov-
ný život. Vyrastala som v rodine 
ateistickej a v spoločnosti, kto-
rá  žila tiež v ateistickom duchu. 
Rodičia mi vštepili princípy 
čestnosti, spravodlivosti, pocti-
vosti, obetavosti a pracovitosti. 
Svojho ducha som vždy vnímala 
ako psychiku, psychickú poho-
du alebo pozitívne nepohodu. 
Mojím krédom bolo pozitívne 
myslenie v každej i v ťažkej situ-
ácii. Čo to vlastne to pozitívne 
myslenie je? Pochopila som, že 
pozitívnym myslením presvied-
čam sama seba, že všetko je 
v poriadku, a tak na svoju tvár 
nasadzujem masku spokojnos-
ti, aj keď moje „srdce krváca“. 
Myslím, že je to niečo nezdravé, 
je to stav, ktorý ma odvádza od 
pravdy. Dospela som k tomu, že 
jediné, čo má v živote zmysel, 
je pravda v spojitosti s láskou. 
Pristupovať k ľuďom s pravdou 
a láskou je určite tá najlepšia 
cesta. Pochopila som, že nikto 
nie je dokonalý, že porekadlo 
„Kto do teba kameňom, ty do 
neho chlebom“, môže zmeniť 
myslenie aj reakcie ľudí.

Žijeme rušným životom, 

plným povinností, ale i rados-
tí. Často sa zamýšľam, kde 
vlastne spejeme. V porovnaní 
s predchádzajúcou generáciou 
by sme mali mať vďaka tech-
nickému pokroku život jedno-
duchší. V porovnaní s krajinami 
tretieho sektoru sa máme tiež 
dobre. Netrpíme hladom, ani 
biedou, prírodné katastrofy nás 
masovo neničia.

Čo teda ničí kvalitu nášho ži-
vota? Zhoršujú sa vzťahy medzi 
ľuďmi. Mám pocit, že sa z nás 
vytráca pravda a láska, zlo ví-
ťazí nad dobrom. Náš život 
ovplyvňujú masmédiá. Násilie, 
agresivita, nevera, sex, pretvár-
ka a faloš sú na dennom progra-
me mnohých televíznych staníc 
a bulvárne časopisy prinášajú 
klebety, obrázky, ktoré naši 
rodičia za svojich mladých čias 
v tlači nenašli. Mám pocit, že 
slušnosť, poctivosť, obetavosť, 
pracovitosť a láska sa z nás 
vytráca. Ľudia, čo sa to s nami 
deje? Čo nás takto ovplyvňuje? 
Strácame navzájom dôveru, bu-
dujeme povrchné vzťahy. 

Asi vás prekvapujú moje riad-
ky a možno  nadobúdate pocit, 
že čítate monológ pesimistu. 
Nie je to tak. V živote  som tak 
ako mnohí z vás som všeličo 
zažila. Mnohé kritické situá-
cie, ktoré vznikli počas môjho 

života a vyzerali beznádejne sa 
nakoniec skončili pre mňa viac 
ako priaznivo. To ma viedlo 
zamyslieť sa nad tým, čo ma 
chráni. Mám snáď nad sebou 
anjela strážneho? Tieto skutoč-
nosti ma viedli zaujímať sa o du-
chovný život. Pocítila som, čo je 
Božia láska a stal sa zo mňa ate-
istu, hlboko veriaci človek.

Mnohí ľudi hľadajú návod na 
spokojný a  šťastný život v ho-
roskopoch, vo veštbách ale-
bo sa jednoducho poddávajú 
konzumnému spôsobu života. 
Názor, že jediný správny ná-
vod na šťastný život poskytuje 
Biblia,  udivil v minulosti aj 
mňa. Dnes ma biblické príbehy  
oslovujú a snažím sa pochopiť 
ich hlboký význam, modlitba 
sa stala každodennou súčasťou 
môjho života a ja som zistila, 
že veľa toho, o čo som prosila, 
som dostala.

Prečítala som si životopis 
Ježiša Krista, ktorý ma fasci-
nuje a pochopila som a zažila, 
že Ježiš Kristus nie je posta-
vou minulou, ale aj súčasnou. 
Vo svojom živote kráčal cestou 
pravdy a lásky, uzdravoval, po-
máhal ľuďom, ovládal prírodu. 
Napriek tomu zažil poníženie, 
potupné týranie a utrpenie. Je-
ho poslaním je aj v súčasnosti 
šíriť lásku a porozumenie medzi 

ľuďmi, poskytovať ľuďom nádej 
a vieru. Prostredníctvom neho 
môžeme prosiť nášho otca Boha 
o splnenie našich túžob. „Proste 
a dostanete! Hľadajte a nájdete! 
Klopte a bude vám otvorené!“ 
Podmienkou je láska k Bohu 
a k blížnemu. Láska k človeku 
bez rozdielu vierovyznania, ná-
rodnosti je to úžasné, čo nám 
chcel Boh prostredníctvom 
svojho Syna povedať. Etické 
princípy sú vlatne kópiou De-
satora božích prikázaní. Verím, 
že keby sme sa ich snažili do-
držiavať, náš život by bol určite 
šťastnejší.

Návšteva kostola vo mne 
evokuje stretnutie s Bohom, 
nezáleží mi na tom, či je to kos-
tol katolícky alebo evanjelický, 
pravda je, že sa tam cítim dobre, 
a že to obohacuje môj duchov-
ný život.

Článkom na tému „Žiť zdra-
vým životným štýlom“ som Vás 
chcela podnietiť k zamysleniu 
sa nad zmyslom života. 

Prajem nám, ľuďom, aby člo-
vek človeku bol bratom, aby  
pretekanie sa o Božiu priazeň 
bolo  len vo vzájomnej úcte, 
v umení a v športe. Chráňme 
si životné prostredie a pristupuj-
me sami k sebe, k svojmu telu 
ako k chrámu nášho ducha. 

 K. Špániková

Žiť zdravým životným štýlom

Kurča po francúzsky
Suroviny: kurča, soľ, čierne korenie, kyslá pochúťková smotana, 1 lyžička horčice, 1 ly-

žica solamylu, 200 g údeného tvrdého syra, maslo alebo olej, 5 dcl bieleho vína 

Postup: Kurča rozporciujeme. Na panvicu dáme maslo a olej, na ktorom opražíme 
kurča. Pridáme čierne korenie, soľ. Trochu podusíme. Ak je kurča mäkké, vyberieme ho z 
panvice a dáme ho na pekáč. Do výpeku dáme solamyl rozmiešaný v bielom víne, pridá-
me nastrúhaný syr, necháme syr trochu roztopiť a nakoniec pridáme smotanu zmiešanú 
s horčicou, všetko zamiešame a túto zmes nalejeme na kurča, ktoré sme dali na pekáč. 
Necháme v rúre zapiecť.

RECEPT * RECEPT *RECEPT *RECEPT *RECEPT *RECEPT *RECEPT *RECEPT *RECEPT *RECEPT *
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Toto leto sa nám podarilo to, 
čo niektorí považovali za nemož-
né. Znovu sme sprístupnili letné 
kúpalisko širokej verejnosti. 

Po dohode s vlastníkmi po-
zemkov a budov v areáli kú-
paliska obec ako nájomca zís-
kala živnostenské oprávnenie 
na prevádzkovanie kúpaliska a 
taktiež oprávnenie na prevádz-
kovanie bufetu. Napokon sa to 
ukázalo ako výhodné riešenie. 
Musím však zdôrazniť aj fakt, 
že nebolo vôbec jednoduché 
vybaviť všetky potrebné povole-
nia  počnúc Daňovým úradom, 
cez Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, Skúšobňu kvali-
ty vody a ďalšie nutné súhlasné 
stanoviská až po zabezpečenie 
potrebného neustáleho dohľadu  
certifikovaného plavčíka.  Po 
vcelku peknom júli sa august až 
tak nevydaril, nakoľko sa často 
striedalo pekné počasie so ška-
redým, no v globále za celé leto 
môžeme hovoriť o úspešnej pr-
vej sezóne.

Najviac uvítali otvorenie kú-
paliska deti, no našlo sa aj veľa 
dospelých, ktorí uprednostnili 
bezpečnú formu kúpania sa v 
stráženom prostredí pred plá-
vaním v otvorených vodách. V 

budúcej sezóne plánujeme na 
kúpalisku rôzne novinky a pre-
kvapenia pre deti aj dospelých,  
akými budú napríklad vodné 
nafukovacie atrakcie, potápa-

nie s prístrojom a iné netradičné 
možnosti športu a zábavy. To, čo 
nám nevyšlo tento rok, budete 
mať možnosť zažiť a vyskúšať 
v roku 2008. 

Letné kúpalisko v Košeci

„Víkend v znamení osláv“ – 17. – 19. august 2007
V tomto roku máme v Košeci 

viac dôvodov na oslavy. Tradične 
– 15. augusta oslavujeme Košec-
ké hody,  zároveň uplynulo 735. 
rokov odkedy sa objavila prvá 
písomná zmienka o našej obci 
a konečne máme aj nové, ofici-
álne uznané symboly obce.Toto 
všetko sme spojili a pripravili pre 
vás „víkend v znamení osláv“. 
Snažili sme sa, aby si v ňom každý 
z vás našiel niečo, čo ho zaujme. 
Veríme, že sa nám to podarilo. Pre 
tých,  ktorí sa osláv nezúčastnili, 
ale i pre obnovenie spomienok 
účastníkom  prinášame malú re-
kapituláciu:

piatok – „PENOVÁ PÁRTY“ 
Prišli sa pozrieť mladí, ale aj  tí,  

skôr narodení. Všetci netrpezlivo 
čakali, čo sa pod týmto názvom 
skrýva. Diskotéka s podobnou 
atrakciou tu ani v  okolí ešte ne-
bola,  a to sa odrazilo aj na boha-
tej účasti. I keď počasie nebolo 
ideálne a raz či dvakrát aj trocha 
spŕchlo, nikoho to neodradilo. 
Valiacu sa penu najskôr „ochut-
nali“ mladšie ročníky a postupne 
sa pridávali aj ďalší. DJ Krupko sa 
staral o hudobné a svetelné efek-
ty a „  párty“  postupne naberala 

na obrátkach. Pena siahala až po 
kolená a pridávalo sa stále viac 
tanečníkov. Dobrá nálada vydr-
žala až do neskorých nočných  
/skôr skorých ranných /  hodín. 
Takmer všetci odchádzali domov 
s mokrými nohami a čistými to-
pánkami. ?
sobota – „HODOVÁ ZÁBAVA“

Futbalový klub v Košeci pripra-
vil na zábavu lákavú pozvánku. 
Zabezpečil obľúbenú hudobnú 
skupinu  TRITON z Košecké-
ho Podhradia. Počasie vyšlo na 
jednotku s hviezdičkou, a tak tí 
ktorí prišli trošku neskôr si ťaž-
ko hľadali miesta na sedenie. 500 
ľudí na zábave v Košeci je naozaj 
veľký úspech. K tomu ani niet čo 
dodať. Tí, čo sa zúčastnili, určite 
neobanovali.
nedeľa – „HODY A OSLAVY“
Tento deň u nás počas hodov 

tradične patrí futbalu. Nebolo 
tomu inak ani tento rok a hody 
boli “ hodami“   pre všetky naše 
futbalové družstvá, pretože  všetky 
svoje zápasy dotiahli do víťazného 
konca. Medzi zápasmi i jednotli-
vými polčasmi ste si mali možnosť 
pozrieť či vypočuť  oficiálne odha-
lenie nových obecných symbolov, 

vystúpenie ženského speváckeho 
zboru pôsobiaceho pri kultúrnej 
komisii, ukážku požiarnej tech-
niky a zásahu Hasičského a zá-
chranného zboru z Dubnice nad 
Váhom, vystúpenie mažoretiek 
a dychového orchestra z Novej 
Dubnice, atď. 

Počas celého dňa boli pre deti 
pripravené dve veľké nafukovacie 
skákadlá, z ktorých jedno malo 
byť pôvodne pre dospelých,  no 
bolo po celý čas obsadené deťmi. 
Všetky sa mohli dosýta vyskákať. 
Tie najmenšie trávili čas v bazé-
ne s farebnými loptičkami a všet-
ky deti mohli získať sladkosť za 
účasť v  troch krátkych hrách. 

V priebehu celého dňa sme roz-
dali veľa upomienkových predme-
tov s vyobrazením nových obec-
ných symbolov. Vyhrať príjemné 
ceny od spoločnosti Heineken 
Slovensko, a. s. mali možnosť 
dospelí počas súťaží spojených s 
pivom. O hudobnú produkciu sa 
počas celého dňa opäť staral DJ 
Krupko. Program na futbalovom 
štadióne bol ukončený  vyžrebo-
vaním tomboly.

Tí čo chceli, sa večer presunuli 
do Rímsko – katolíckeho kostola 

v Košeci na gospelový koncert. 
Viac ako 200 ľudí si aj v tieto ne-
skoré večerné hodiny našlo cestu 
do Božieho stánku. Niekoľko skla-
dieb nám predviedol košecký spe-
vokol Fantázia a pánom farárom 
Jánom Findurom boli slávnostne 
požehnané nové obecné symboly. 
Po tomto akte sa dostala k slovu 
/a aj k spievaniu/ gospelová sku-
pina Kapucíni a Stanley. Zaují-
mavou formou spevu  vniesli do 
nášho kostola iný spôsob a nový 
/u nás ešte nie veľmi známy/ štýl 
rozprávania sa s Bohom. Keď-
že toto bol prvý koncert svojho 
druhu v našom kostole, nevyhli 
sme sa problémom s ozvučením 
celého priestoru, tak ako by si to 
podujatie  zasluhovalo. Pri ďal-
šom koncerte to už bude určite 
v poriadku.

Celý víkend sme ukončili spus-
tením nočného osvetlenia rímsko 
– katolíckeho kostola. Prečo ho 
neukázať okoloidúcim aj za tmy? 
Máme byť na čo hrdí.

Čo dodať na záver? Veľká vďa-
ka všetkým, ktorí sa na organizo-
vaní a realizácii tohto podarené-
ho víkendu podieľali. Tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu. 
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