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Dovoľte mi informovať vás v tradičnej rubri-
ke, čo sa za uplynulé mesiace v obci stalo.

WIFI sieť v parku

 FREE WIFI sieť znamená možnosť na-
pojenia sa bezplatne na internet cez note-
book alebo mobilný telefón. Stačí, aby zaria-
denie podporovalo bezdrôtové napojenie 
sa na sieť. Následne si môžete sadnúť na 
lavičku a „surfovať“... pozrieť si e-mailovú 
poštu, obľúbené webové stránky a pod. 
Chceme byť modernou samosprávou a to-
to je jedna z vecí, ktorá nás ňou robí.

Neformálne úradné hodiny

 Nápad vznikol pri nakrúcaní relácie o 
vyššie spomínanej bezplatnej wifi sieti. Re-
daktorka sa ma spýtala, či by som nemal 
niekedy chuť v tom príjemnom prostredí 
uprostred zelene tráviť časť pracovnej doby, 
či by som nevymenil štyri steny kancelárie 
za čistý vzduch. Vnukla mi touto otázkou 
nápad, ktorý som o pár dní zrealizoval. Od 
augusta sa stala streda dňom, kedy som 
na hodinku vymenil oficiálnu kanceláriu za 
neoficiálne prostredie nášho parku. Očaká-
val som, že ľudia sa nebudú ostýchať prísť 
za mnou do tohto neformálneho prostredia. 
Hneď prvý deň potvrdil, že som sa nemýlil. 
Občania sa často bez zábran rozhovorili o 
veciach, s ktorými by za mnou do kancelá-
rie neprišli. Témy sa týkali bežnej údržby 
obce, žiadostí o radu v sociálnej oblasti, 
pripomienok a námetov, ako zlepšiť služby 
v obci a mnohé iné. Som rád, že sa niektoré
veci už podarilo zrealizovať, prípadne som 
mohol poradiť kam sa ďalej obrátiť, či vy-
svetliť, prečo sa niečo realizovať nedá. 
Verím, že túto možnosť využije ešte veľa 
občanov a spoločne sa nám podarí pohnúť 
niektoré veci dopredu.

Šťastný koniec zatúlaných psov

 Deň 29. júl bol skúškou našej priprave-
nosti na túto situáciu. Okolo obeda nám na
obecný úrad prišli nahlásiť dvoch zatúla-
ných psov pri ceste do Doliny. Reálny stav 

sme šli pozrieť spolu s Jarom Palčekom 
hneď ako to bolo možné. Psíkov sme našli
pri lesnej ceste smerom na salaš. Psi ple-
mien Írsky seter a Gordon seter boli vy-
chudnutí a zjavne sa túlali už niekoľko dní. 
Vrátili sme sa pre prívesný vozík, na ktorý 
sme naložili klietku, ktorá pôvodne slúžila 
na prevoz ošípaných a psíkom sme dali 
vodu. Silvia Makasová medzitým telefono-
vala na obecné úrady v okolí a zisťovala, či 
niekto nenahlásil stratu týchto dvoch psov. 
Podarilo sa jej zistiť, že majiteľ je z Beluše 
a hneď sa s ním aj skontaktovala. Veľmi sa
potešil, pretože psi mu chýbali už týždeň. 
Tento prípad sa skončil šťastne. Ďakujem 
za pomoc všetkým, ktorí prispeli k šťastné-
mu návratu „zatúlancov“ k svojmu majiteľovi.
 Odchyt psa nemusí byť však vždy bez-
problémový. Situácia s túlaním psov v na-
šej obci nie je dobrá, no riešenie musíme 
nájsť sami. Odchyt psov je problémom 
všade tam, kde neexistuje mestská alebo 
obecná polícia, ktorá má na to prostriedky 
a vycvičený personál. Zavolať priamo šar-
hu - človeka, ktorý chytá choré a túlavé psy 
- je priam nemožné. Niektoré mestá majú 
zriadenú túto pozíciu, ale v blízkom okolí 
sme zatiaľ hľadali márne. Dôležitá je pre-
vencia. Označenie psa známkou by malo 
byť pre každého majiteľa, ktorý má svojho 
psa rád samozrejmosťou, pretože to uľahčí 
a urýchli vrátenie psa majiteľovi v prípade, 
že sa pes zatúla, či stratí.  

Viete o poruche na majetku patriacemu 
obci? Neváhajte a nahláste nám to.

 Čistota obce a verejný poriadok sú jed-
nou z priorít obecného úradu. 
 Keďže zamestnanci obce nemôžu byť 
všade a vidieť všetko, žiadame o pomoc 
všetkých. 
 Ak viete o poruche či nedostatku ako 
napr. nepokosená tráva, nefunkčný roz-
hlas či osvetlenie, rozbitý chodník a pod., 
pošlite nám text prípadne aj fotografiu pro-
stredníctvom SMS alebo MMS správy na 
tel. číslo 0918 461 201 alebo mailom na 
adresu starosta@koseca.sk. 
 Ak chcete, aby bola konkrétna porucha
odstránená čo najskôr, uveďte presné mies-
to a typ nedostatku. 
 Ak fotografia nebude porušovať zákon 
o ochrane osobných údajov, bude uverej-
nená na našej webovej stránke spolu s po-
pisom nedostatku, dátumom prijatia, oso-
bou zodpovednou za vyriešenie, stav rie-
šenia a prípadne aj krátky záznam, ako 
bola vec vyriešená. Rýchlym odstránením 
nedostatkov môžeme predísť väčším ško-
dám.

 Ďakujeme, že budete našimi ďalšími 
kontrolnými očami.

Vodovod a kanalizácia

 Od podpisu zmlúv o budúcich zmluvách 
už prešiel viac ako rok a viacerých z vás 
zaujíma v akom štádiu je začatie výstavby 
kanalizácie a rozšírenie vodovodu v našej 
obci. Podpisom zmlúv sme dali jasne naja-
vo, že o investíciu stojíme.
 Podľa najnovších informácií Považská 
vodárenská spoločnosť, a. s. pripravuje 
projekt  „Zásobovanie vodou, odkanalizo-
vanie a čistenie odpadových vôd v okrese 
Ilava“ podľa „Operačného programu život-
ného prostredia“. Po ukončení schvaľova-
cieho procesu počítajú so začatím výstav-
by v roku 2011, s dĺžkou trvania výstavby 
33 mesiacov a jedným rokom skúšobnej 
prevádzky.

Radomír Brtáň, starosta obce

ZO DŇA 29. JÚNA 2010
Uznesenie č. 32/2010
OZ  s c h v a ľ u j e 
záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie mimo 
programového rozpočtu s výhradami:
 - doplniť hospodárenie RO a PO obce v zmysle rozpočtu,
 - doplniť inventúru majetku obce.

ZO DŇA 26. AUGUSTA 2010
Uznesenie č. 40/2010
OZ  u k l a d á
Pripraviť nákresy a výmery areálu ZŠ a MŠ, varianty umiestnenia telo-
cvične, zvolať pracovné stretnutie do 14. 9. 2010 - pozvať poslancov 
- urobiť prezentáciu - návrhy umiestnenia.

Zodpovedný: Andrea Behanová, Ing. Eva Jurenová.

Uznesenie č. 42/2010
Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu v súlade 
s  § 11 ods. 4 písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších predpisov
a)  u r č u j e,
že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce vykonávať 
funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).

Uznesenie č. 43/2010
Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu 
v súlade s  § 11 ods. 3, písmeno d,  zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov



a) určuje,
že počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 
2010 - 2014 bude: 9 /slovom deväť/ v jednom volebnom obvode.

Uznesenie č. 45/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2010 o kronike obce Košeca

Uznesenie č. 46/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2010 o knižničnom a výpožičnom poriadku obce Košeca

Uznesenie č. 48/2010
OZ  o d p o r ú č a 
Starostovi obce osloviť projektantov pre zhotovenie zástavbovej štúdie 
pre lokalitu Brehy a zdigitalizovanie lokality Za Barborkou.

Uznesenie č. 49/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Košeca.

Uznesenie č. 50/2010
OZ  o d p o r ú č a

Starostovi obce začať prípravu geometrických plánov na výmenu po-
zemkov medzi Silvestrom Jankem a obcou Košeca a pozemkom v 
bývalej tehelni.

ZO DŇA 23. SEPTEMBRA 2010
Uznesenie č. 54/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
Investíciu vo výške max 2.000,- € na okná, dvere a materiál potrebný 
na ich výmenu a osadenie v budove Osvetovej besedy v Nozdrovici-
ach.

Uznesenie č. 59/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
Finančný príspevok vo výške 600,- € pre dychovú hudbu Košečanka.

Uznesenie č. 60/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
Príspevok vo výške 300,- € z rozpočtu obce na práce súvisiace s re-
konštrukciou vstupnej brány do starého cintorína pre Rímsko-katolíc-
ku cirkev v Košeci.

 Mesiac október už tradične patrí v na-
šej obci medzi mesiace so zvýšenou pra-
covnou aktivitou.
 Týka sa to tak spoločenských, záujmo-
vých organizácií ako aj firiem a organizácií 
pôsobiacich v našej obci. Činnosť v tomto
mesiaci bude zameraná na úpravu a skrá-
šlenie životného prostredia a na zveľade-
nie verejných priestranstiev. Obecný úrad 
vyhlasuje aj tento rok mesiac október za 
mesiac zvýšenej pracovnej aktivity. K tomu-
to účelu bola ustanovená technická a orga-
nizačná komisia a vytýčené úlohy a práce, 
ktoré je potrebné vykonať. 

1.  Technická a organizačná komisia
 v Košeci:

 • Brtáň Radomír - starosta,
 • Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca
  starostu,
 • Palček Jaroslav - správa ŠA,
 • Hudák Ladislav - správca cintorína,

 bude úzko spolupracovať s:

 • Ing. Evou Jurenovou - riaditeľkou
  ZŠ s MŠ,

 • Janou Slávikovou - zást. riad. pre MŠ,
 • Miestnymi podnikateľmi,
 • Antonom Opátom - zástupcom ry-
  bárskeho zväzu
 • Ľudmilou Vetríkovou - predsedky-
  ňou Únie žien Slovenska

2.  Práce, ktoré sa budú realizovať:

 a. Vyhrabanie miestneho parku, upra-
  tanie plochy pred pamätníkom SNP,
  areálom ZŠ s MŠ
Z: Ing. Jurenová Eva - riaditeľka ZŠ s MŠ
T: mesiac október 2010

 b. Vyčistenie a úprava priestorov
  v správe a vo vlastníctve obce
Z: Radomír Brtáň - starosta 
T: mesiac október 2010

 c. Pokračovanie vo vysprávke miest-
  nych komunikácií 
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac september - november 2010

 d. Vyčistenie a úprava miestneho cin-
  torína
Z: Ladislav Hudák

T: mesiac október 2010

 e. Likvidácia nepovolených skládok
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2010

 f. Úprava športového areálu, príprava
  na zimu
Z: Palček Jaroslav
T: mesiac október 2010

 g. Vyčistenie a úprava predzahrádok
  a dvorov rodinných domov
Z: občania obce
T: mesiac október 2010

 h. Úprava areálu Osvetovej besedy
  v časti obce Nozdrovice
Z: Jarmila Otrubová
T: mesiac október 2010

 i. Spracovanie a odvysielanie relácie
  v miestnom rozhlase
Z: Silvia Makasová
T: 9. - 10. mesiac 2010

Mgr. Miroslava Švehlová,
zástupkyňa starostu obce

 S blížiacim sa koncom volebného obdobia sme sa rozhodli 
položiť poslancom nášho obecného zastupiteľstva niekoľko otá-
zok týkajúcich sa ich pôsobenia vo vedení obce. V druhej časti 
si môžete prečítať odpovede p. Miroslavy Štepanovičovej. Ostatní 
poslanci možnosť nevyužili.

Ako ste konkrétnymi krokmi ovplyvnili chod našej obce
z postu poslanca/poslankyne obecného zastupiteľstva?
 Pravidelne som sa zúčastňovala obecných zastupiteľstiev a 
podporovala prijatie tých uznesení, ktoré boli podľa môjho názoru 
potrebné pre chod obce a pre jej občanov.

Čo ste za uplynulé 4 roky zabezpečili,
urobili ako poslanec/poslankyňa OZ v prospech našej obce?
 Navštevovali sme sociálne slabšie rodiny, rodiny s hendikepo-
vanými deťmi, starších ľudí odkázaných na pomoc druhých a po-

máhali sme im s ich problémami v spolupráci s Úradom sociálnych 
vecí a rodiny v Ilave. Na základe žiadostí a po preskúmaní finanč-
nej situáciboli odsúhlasené jednorazové príspevky, ako výpomoc 
v hmotnej núdzi.

Koľko ste predložili dokumentov z vlastnej iniciatívy
na schválenie v OZ a čoho sa týkali? 0

Na koľkých brigádach skrášľujúcich našu obec ste sa zúčast-
nili? 0

Koľko spoločenských akcií uskutočňovaných obcou ste osob-
ne podporili počas príprav aj počas samotných podujatí?
 Takmer všetky akcie, ktoré sa konali v obci a ktoré sa dali ča-
sovo stíhať. 



 Príchod jesene je podľa starých mýtov 
označovaný za čas, kedy nám na severnej 
pologuli boh svetla až do jesennej rovno-
dennosti zmizne v temnom podzemí - na-
čas umiera. Deje sa tak po tom, čo už v ter-
míne letného slnovratu utrpel smrteľné zra-
nenie od svojho večného súpera, vládcu 
temnôt. Aj keď dni od jesennej rovnoden-
nosti (23. septembra) budú kratšie ako 
noci, príroda sa ešte posledné dni ukazuje 
ako láskyplná, slnečná, štedrá mamička, 
ba až babička. Jej silu a štedrosť môžeme 
teraz precítiť naplno. Preto sa práve v ob-
dobí zberu úrody na oslavách vždy ďakova-
lo a ďakuje za dary prírody. Uskladňovanie 
či konzervovanie potravín je v plnom prúde 
a pri každom zaváraní, či sušení si možno 
uvedomujeme  vďaku za plody zeme.

     Z tejto povznesenej jesennej nálady ma 
vytrhol znalecký posudok hodnotenia dre-
vín s farebnými zmenami na konároch a na 
kmeni, ktorý vo mne vyvoláva obavy, či bu-
dem na svojej záhradke ešte niekedy pest-
ovať ovocie, alebo už len indikátory čistého 
ovzdušia, čiže lišajníky.
 V obecnom rozhlase odznel oznam, že 
tento posudok je občanom prístupný k na-
hliadnutiu.
 V obci je však ticho, žiadna odozva. 
Preto si dovolím touto cestou vyjadriť na 
danú skutočnosť svoj  osobný názor a pri-
pomenúť vám, vážení spoluobčania, že 
daný posudok je stále k dispozícii na OÚ. 
     Objednávateľom posudku je Považská 
cementáreň a.s., ul. J. Kráľa , 018 63 Ladce.
     Posudok vypracovala znalkyňa v obo-
re Poľnohospodárstvo doc. Ing. Gabriela 
Juházová, CSc. Moskovská 32, 94901 Ni-
tra. Odborný posudok spracoval Doc. Ing. 
Jozef Huszár, DrSc. Univerzita J. Selyeho, 
Bratislavská cesta 3322, Komárno.
 Znalecký posudok, predmetom ktorého 
je hodnotenie drevín s farebnými zmenami 
na konároch a na kmeni, má podľa môjho 

názoru niekoľko nedostatkov, a preto na-
vrhujem, aby OÚ zaslal objednávateľovi, 
znalkyni ako aj starostom okolitých obcí a 
Správe CHKO Strážovské vrchy, Pov. Bys-
trica vyjadrenie v podobe nesúhlasnej 
nôty. 

- Znalecký posudok 31 / 2009 č. objed-
 návky 051 INV / 2009 - 27  nie je potvr-
 dený odtlačkom znaleckej pečate, ani
 podpisom znalkyne doc. Ing. Gabrieli
 Juhásovej, CSc. To isté platí o odbor-
 nom posudku Doc. Ing. Jozefa Huszá-
 ra, DrSc. 

-  Posudok bol vypracovaný, vzhľadom
 na závažnosť a rozsah zmien v okolitej
 prírode a z toho vyplývajúcich i ekono-
 mických škôd, podľa môjho názoru, vo
 veľmi krátkej jednomesač Vedci pozo-
 rujú a študujú zmeny v prírode i mnohé
 roky, kým dospejú k jednoznačnému
 záveru.

-  V posudku nie je spomenutý časový li-
 mit, v ktorom sa začalo energetické
 zhodnocovanie odpadov v Ladeckej
 cementárni v tom zložení, ako ho po-
 známe dnes, v porovnaní s evidentne
 viditeľným začiatkom výskytu, či rozší-
 renia lišajníkov. 

-  Lišajníkom predchádzala jedna veľmi
 závažná skutočnosť a tou bol lepkavý
 povlak, ktorý sa usádzal a usádza na
 stromoch, listoch, plodoch a na ktorom
 sa lepšie zachytávali vzduchom sa ší-
 riace askospóry lišajníkov, ktoré sa tak-
 to pohlavne rozmnožujú na veľké vzdia-
 lenosti. 

-  V odbornom posudku je uvedený lišaj-
 ník vlastne ako vreckatá  huba. Je ve-
 decky potvrdené, že výtrusy húb preko-
 návajú vzdialenosti medzi kontinentmi, 

 preto odvolávať sa v posudku na výskyt
 predmetného lišajníka na stromoch v
 zanedbateľnej vzdialenosti v Bratislave,
 či v Piešťanoch, sa mi zdá nerozváž-
 nym tvrdením, hlavne preto, že tieto
 mestá sa nachádzajú v prúdení jednej
 kratšej kotliny. 

-  Znalecký posudok určuje ochranné
 opatrenia, ošetrovanie drevín, z čoho
 pramení ďalšia nezrovnalosť:

-  V odbornom posudku sa ďalej uvádzajú
 Horné Ladce, kde je starý neošetrený
 sad lokalizovaným zdrojom inokula. 

-  Zákon č.543 / 2002 Z.z o ochrane prí-
 rody a krajiny jasne definuje starostli-
 vosť o sady, parky, dreviny, preto je po-
 trebné, aby sa majitelia tohto sadu pri-
 hlásili ku zodpovednosti a odškodnili
 všetkých, ktorí musia teraz vynakladať
 prostriedky na ochranu a ošetrenie svo-
 jich stromov a drevín, alebo čistenie
 skleníkov a plotov. 

V bode 2. Účel posudku sa píše:
 Posudok sa použije ako podklad na 
vysvetlenie občanom, čo spôsobuje tieto 
povlaky formou verejnej diskusie.

 Navrhujem preto, popri všetkých výhra-
dách, ktoré som vám stručne popísal, aby 
bolo zvolané verejné zhromaždenie, na kto-
rom by doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. 
vysvetlila svoje zistenia sama osobne. In-
formácie k vypracovaniu posudku priamo 
v teréne poskytli znalkyni Ing. Mikušinec a 
Ing. Ivanka z vedenia a. s. Ladce. Nemám 
vedomosť, že by znalkyňa čerpala infor-
mácie i od samotných občanov, ktorých sa 
uvedený problém priamo dotýka.

Občan Košece Ladislav Brtáň

BUDEME PESTOVAT OVOCIE ALEBO LIŠAJNíKY?BUDEME PESTOVAT OVOCIE ALEBO LIŠAJNíKY?

Ako často ste sa stretávali s občanmi našej obce na zorga-
nizovaných stretnutiach o aktuálnych problémoch, ktoré ľudí 
trápia? Boli ste na nejakom?
 S občanmi sa prakticky stretávam každý deň, napriek tomu 
som sa zúčastňovala i stretnutí o aktuálnych problémoch.

Koľkokrát ste odpovedali na otázky občanov na našej webo-
vej stránke www.koseca.sk, resp. diskutovali ste takto nieke-
dy s našimi občanmi?
 Neodpovedali, webovú stránku pravidelne navštevujem, ale do 
diskusie sa nezapájam. 

Koľko článkov ste napísali do našich novín?
Koľko do regionálnych prípadne celoslovenských periodík?
 Jeden.

Zvolali ste niekedy ako poslanec/poslankyňa pracovné stret-
nutie s občanmi, ktorí bývajú na tej istej ulici ako Vy?
 Nie, ale niektoré rodiny som osobne navštívila.

Zúčastnili ste sa ako občan na verejných stretnutiach o dôle-
žitých dokumentoch obce, ako sú napr. PHSR, ROEP a iné?
 Áno.

Máte vôbec čas sa venovať práci poslanca/poslankyne OZ 
popri zamestnaní? Koľko času mesačne v priemere venujete 
príprave na rokovania OZ?
 Áno. Každý z poslancov je pracovne zaneprázdnený a snaží 
sa na OZ podľa svojich možností pripraviť. Príprava na OZ je indi-
iduálna a časovo závisí od prejednávaných záležitostí.

Prihlásili ste niekedy našu obec do nejakej z mnohých vyhlá-
sených súťaží pre obce a mestá?
 Nie.

Požiadali ste niekedy vy osobne o získanie nejakého grantu/
dotácie určeného/určenej pre obec?
 Nie.

Čo považujete za Váš najväčší osobný úspech v práci poslan-
ca/poslankyne OZ?
 Práca poslankyne ma potešila hlavne pri návštevách starých 
a chorých občanov. Bolo na nich vidieť radosť z toho, že si na 
nich niekto spomenie, porozpráva sa s nimi, počúva ich. Človek 
si vtedy uvedomí, že aj on bude raz starý a poteší ho akákoľvek 
maličkosť.

¡¡



 Dom služieb, susedná predajňa potra-
vín a pohostinstvo s cukrárňou sa pýšia 
novými fasádami. Na dome služieb svietia 
novotou i okná a vchodové dvere. Interiér 
cukrárne prešiel výraznou rekonštrukciou 
nedávno. Pohostinstvo sa rozšírilo o nefaj-
čiarsku herňu, v ktorej nájdete stolný fut-
bal, biliard a dve dráhy bowlingu. Okrem 
toho pri terase pribudlo detské ihrisko a dve

umelé trávové ihriská na bedminton, nohej-
bal a volejbal. Rekonštrukcie sa dočká aj 
interiér pohostinstva a jeho sociálne zaria-
denie.

 Spomínanými úpravami sa zvýšila úro-
veň poskytovaných služieb a výrazne sa 
skrášlil vizuálny
vzhľad našej ob-
ce. Neskromne si
nahovárame, že 
našich podnika-
teľov inšpirovala
rekonštrukcia bu-
dovy základnej 
školy. Ich snaha 
zasa inšpirovala 
farský úrad a no-
vého vzhľadu sa 
dočkala i kaplnka 
sv. Anny v parku.

 Podnikatelia to v dnešnej dobe nemajú 
ľahké, preto sa im snažme pomôcť. Pod-
porme ich tak, že si kúpime tovar u nich a 
nie v neosobných super a hypermarketoch. 
Porovnajme si ich ceny s cenami konku-
rencie z iných miest a obcí. K cene  náku-
pu si však nezabudnite započítať aj ben-
zín alebo lístok na autobus, či vlak. Vážme 
si, že máme priamo „pod nosom“  veľa z 
toho, čo potrebujeme k životu. Inak by sme 
v budúcnosti mohli byť nepríjemne prekva-
pení, že predajne a prevádzky tu nebudú, 
lebo podnikateľom sa to tu jednoducho ne-
vyplatí...

 Vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí 
sa o svoj dom starajú a snažia sa, aby bol 
pohľad naň príjemný. Mnohí na svojich do-
moch vymenili okná, urobili novú fasádu, 
alebo natreli plot, či upravili svoje okolie. 
Vy všetci spríjemňujete priestor pre život 
nielen sebe, ale i ostatným. Ďakujeme!

V Dome služieb
nájdete nasledovné predajne:

FARBY - LAKY - ŽELEZIARSTVO
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8.00 - 16.30 hod
Utorok:  8.00 - 16.30 hod
Streda:  8.00 - 16.30 hod
Štvrtok:  8.00 - 16.30 hod
Piatok:  8.00 - 16.30 hod
Sobota:  8.00 - 10.30 hod
Nedeľa:  zatvorené 

Kontakt: Tel: 0904 856 203 
E-mail: smatlakj@centrum.sk
....................................................................

DROGÉRIA - PAPIERNICTVO
Otváracie hodiny:
Pondelok:  8.00 - 16.00 hod
Utorok:   8.00 - 16.00 hod
Streda:   8.00 - 16.00 hod
Štvrtok:  8.00 - 16.00 hod
Piatok:   8.00 - 16.00 hod
Sobota:  7.30 - 10.30 hod
Nedeľa:  zatvorené 

Kontakt: Tel: 0911 255 603 
....................................................................

OVOCIE - ZELENINA SIHLOVEC
Tipos, dobíjanie kreditu 
Otváracie hodiny:
Pondelok:  8.00 - 16.30 hod
Utorok:   8.00 - 16.30 hod
Streda:   8.00 - 16.30 hod
Štvrtok:  8.00 - 16.30 hod
Piatok:   8.00 - 16.30 hod
Sobota:  7.30 - 11.00 hod
Nedeľa:  zatvorené 

Kontakt: Tel.: 0907 853 020 
....................................................................

ZÁHRADKÁRSKE A CHOVATEĽSKÉ
POTREBY D-MIX
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8.30 - 12.00 13.00 - 16.30 hod
Utorok:   8.30 - 12.00 13.00 - 16.30 hod
Streda:   8.30 - 12.00 13.00 - 16.30 hod
Štvrtok:  8.30 - 12.00 13.00 - 16.30 hod
Piatok:   8.30 - 12.00 13.00 - 16.30 hod
Sobota:  8.00 - 11.00 hod
Nedeľa:  zatvorené 

Kontakt: E-mail:milan.droppa@centrum.sk
Droppa Milan: 0904 504 163 
Droppová Iveta: 0905 847 131 
www.zahrady.droppa.sk
....................................................................

MÄSO - ÚDENINY ANTON FABUŠ

Otváracie hodiny:
Pondelok:  zatvorené
Utorok:   7.30 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
Streda:   7.30 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
Štvrtok:  7.30 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
Piatok:   7.30 - 12.00 13.00 - 17.00 hod
Sobota:  7.00 - 11.00 hod
Nedeľa:  zatvorené

Prístavba Pohostinstva v Košeci
vám ponúka:

Stolný futbal 
Biliard

Bowling

Nové priestory vrátane bowlingu si je mož-
né prenajať na menšie rodinné alebo firem-
né oslavy.

Bedminton, nohejbal či volejbal si budete 
môcť zahrať na jar budúceho roka.



 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nadviazalo 
v roku 2007 prostredníctvom Slovenského veľvyslanectva 
v Nórsku spoluprácu s Nórskou agentúrou Hjelpemiddel-
sentralen v kraji Sor - Trondelag, ktorá je pobočkou štátnej 
organizácie NAV Hjelpemiddelsentraler og spesialenheter 
so sídlom v Oslo. Jej poslaním je distribúcia kompenzač-
ných pomôcok v rámci mimoriadne vyspelého sociálneho 
systému Nórskeho kráľovstva.
 Poskytované špeciálne zdravotné pomôcky sú primár-
ne jednoduché mechanické pomôcky, ako napríklad inva-
lidné vozíky, rolátory, hydraulické toaletné a sprchovacie 
stoličky a ďalšie kompenzačné pomôcky, ktoré sú určené 
pre domovy dôchodcov a zariadenia sociálnych služieb, 
ale aj pre jednotlivcov. Ich zostatková hodnota je nulová.
 ZMOS zabezpečuje prevzatie zdravotných pomôcok, 
vrátane colných formalít, uhradí ich dopravu z Nórska na 
Slovensko a ich distribúciu formou daru subjektom miest-
nej územnej samosprávy pôsobiacim podľa osobitného 
zákona (Zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení), v kompe-
tencii ktorých je komplexná starostlivosť o rozvoj územia 
a život tu žijúcich občanov. Obdarovaný subjekt získava 
pomôcky bezplatne, s výnimkou úhrady alikvotnej časti 
nákladov na dopravu pomôcok z Nórska.
 Požiadavku na získanie kompenzačných pomôcok 
pre našich občanov sme podali hneď, ako sme sa o tejto
možnosti dozvedeli. ZMOS, ktorého sme členom, nám ná-
sledne poskytlo 6 kusov vozíkov na chodenie /rolátorov/ 
a 2 pomôcky na chodenie. Alikvotná časť nákladov na ich 
dopravu na Slovensko bola 15,- € na každý kus. 
 Ďalšie pomôcky budeme môcť získať pri každej dodáv-
ke z Nórska. Ak máte záujem o niektorú z poskytovaných 
pomôcok, obráťte sa na obecný úrad, kde si požiadavku 
zaevidujeme a budeme sa snažiť vašej požiadavke pri pr-
vej príležitosti vyhovieť.
 Bezplatne a na dobu neurčitú rolátory získali: Tomáško 
Lacko, Anna Domáňová, Magdaléna Gavurníková, Emília 
Holá, Pavel Palček a Ľubomíra Krupičková.
 Pomôcku na trénovanie chôdze získala Martinka Pred-
ná a jeden kus obec darovala Stredisku evanjelickej diako-
nie, kde ho využijú viacerí obyvatelia tohto zariadenia.
 Všetky pomôcky sú naďalej vo vlastníctve obce a v prí-
pade, že obdarovaný ich už nebude môcť alebo chcieť 
používať a budú plne funkčné, postúpime ich ďalším zá-
ujemcom. 
 Veríme, že získané pomôcky budú každému z obdaro-
vaných dlho a dobre slúžiť.

 Dňa 8. 9. 2010 nám bolo z Ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a 
regionálneho rozvoja SR - sekcie kvality 
životného prostredia (oddelenia EIA) ozná-
mené ukončenie procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ,
Považská cementáreň, a. s. Ladce požia-
dal o zastavenie procesu posudzovania.

 Proces posudzovania bol v štádiu, keď 
sa očakávalo predloženie správy o hodno-
tení vypracovanej na základe rozsahu hod-
notenia, ktorý vydalo ministerstvo podľa

§ 30 ods. 1, 2 a 3 zákona zo dňa 8. 4. 2009.
 PCLA odôvodňuje svoje rozhodnutie aj 
tým, že zatiaľ nedošlo k dohode s časťou 
dotknutej verejnosti a miestnej samosprá-
vy. Pripomeniem, že v tejto súvislosti sme 
za našu obec predložili na ministerstvo 
stanovisko a požiadavky, ktoré si môžete 
prečítať: 
 Vyjadrenie obce k zámeru „Rozšírenie 
dobývacieho priestoru lomu Ladce - Butkov“
 Uvedený zámer s  číslom: 1123/2009-
3.4/gn zo dňa 24. 2. 2009 bol doručený na 
našu adresu dňa 2. 3. 2009.

Naše stanovisko je nasledovné:
 Obec Košeca, ako obec dotknutá pred-
loženým zámerom Považskej cementárne 
a.s. Ladce požaduje posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie v plnom rozsahu.
 
Pre našu obec platí vzorec: viac vyťaže-
nej suroviny = viac potrebnej energie na jej 
spracovanie = viac spaľovaného odpadu v 
rotačnej peci = viac vypúšťaných emisií do 
ovzdušia. A preto.



„Vzdelanie je najlepšie cestovné pre 
starobu.”

(Aristoteles)

... a preto niekoľko slov o organizácii 
školského roka 2010/2011...

 V školskom roku 2010/2011 bude Zá-
kladnú školu s materskou školou Košeca 
navštevovať spolu 312 detí, z toho základ-
nú školu 247 detí a materskú školu 65 detí. 
Celkový počet pracovníkov je 43, z toho je 
26 pedagogických, 12 nepedagogických, 
3 externí učitelia náboženskej výchovy, 1 
asistent učiteľa a l sezónny kurič.

Materská škola.
V materskej škole budú pracovať 3 triedy
a to nasledovne: 
  3. trieda - 23 detí (budúci prváci) 
  2. trieda - 22 detí 
  3. trieda - 20 detí. 
 Pod vedením zástupkyne riaditeľky 
školy p. Slávikovej tu bude pracovať 7 pra-
covníkov - 5 pedagogických a 2 nepeda-
gogickí.
 V budove MŠ sme upravili podlahu je-
dálne, vymenili podlahovú gumu a priesto-
ry vymaľovali. Upravili sme dvor MŠ nový-
mi zostavami na hranie. Zabezpečili sme 
sprevádzkovanie telocvične. Počas nové-
ho školského roka sa bude opäť vyučovať 
v materskej škole anglický jazyk. Pre deti 
sú naplánované rôzne kultúrne a výchovné 
akcie. 
 Počet detí v MŠ narastá, a preto je po-
trebné počítať od 1. 1. 2011 s otvorením 
novej triedy a s prijatím jednej pracovnej 
sily.

Základná škola
 V základnej škole sme privítali 16 no-
vých žiakov - prvákov a tiež 9 žiakov zo 
spádových obcí. Prajem im dobré pani uči-
teľky, veľa kamarátov, pohodu v škole. 
 Školu navštevuje 76 žiakov 1. - 4. roč-
níka a 172 žiakov 5. - 9. ročníka. Žiaci sú 
rozdelení do 13 tried. Počet pracovníkov je 
30, z toho je 21 pedagogických, 6 nepeda-
gogických a 3 vyučujúci náboženstva. Pri-
jali sme 1 novú pedagogickú pracovníčku -
Mgr. Blažkovú Renátu - vyučujúcu biológie 
a chémie.

Vyučovať budeme podľa nasledovných 
variantov:
I. - III. ročník Školský vzdelávací program
    ISCED 1
IV. ročník  Jazykový variant pre 3-9 roč-
    ník
V.-VII. ročník Školský vzdelávací program
    ISCED 2
VIII ročník  Jazykový variant pre 5-9
    ročník s rozšíreným vyučo-
    vaním Cj IX. ročník
    Variant č. 3 posilnené príro-
    dovedné predmety
 V Školskom vzdelávacom programe 
sme na prvom stupni posilnili čitateľské 
zručnosti a cudzí jazyk, na druhom stupni 
environmentálnu výchovu, informatiku a cu-
dzie jazyky.

Rozdelenie tried 
I. ročník  Mgr. Poliaková Miroslava
    16 žiakov
II. ročník  Mgr. Švehlová Miroslava 
    19 žiakov
III. ročník  Mgr. Pavúčková Zuzana 
    17 žiakov
IV. ročník  Mgr. Surová Betka  
    24 žiakov
V.A    Mgr. Rafajová Andrea 
    15 žiakov
V.B    Mgr. Pálešová Viera  
    15 žiakov
VI. ročník  Mgr. Jurenová Eva  
    21 žiakov
VII.A   Mgr. Pajgerová Jaroslava 
    19 žiakov
VII.B   PaeDr.Gajdošová Eva  
    23 žiakov
VIII.A   Ing. Bortelová Jana  
    17 žiakov
VII.B   Mgr. Gregorová Jana  
    18 žiakov
IX.A   Mgr.Čepelová Jana  
    21 žiakov
IX.B   Mgr. Galanská Viera  
    22 žiakov

Bez triedy  - Mgr. Vojteková E.
    - výchovný poradca
     - Mgr. Rafajová I.
    - koordinátor protidrogovej
      prevencie

     - Mgr. Blašková R.
Vyučujúci náboženstva 
 Mgr. Findura, Mgr. Sliepková
        - rímsko-katolícke
 Mgr. Peťkovský - evanjelické

 V tomto školskom roku ponúkame žia-
kom možnosť pracovať v nasledovných 
záujmových útvaroch - krúžkoch: počítačo-
vý, stolnotenisový, futbalový, rybársky, li-
terárno-dramatický, matematický, krúžok 
slovenského jazyka, športový, výtvarný, 
turistický, florbalový, krúžok anglického ja-
zyka.
 Na našej škole vyučujeme už od prvého 
ročníka anglický jazyk a ako 2 cudzí jazyk 
ponúkame od 6. ročníka NJ, AJ a RJ.

 V základnej škole budú pracovať 2 od-
delenia školského klubu detí s počtom detí 
43.V ŠKD budú pracovať vychovávateľky 
Bc. Melicherová a Bc. Pružincová.
 V školskej jedálni pod vedením vedú-
cej školskej jedálne pracujú 2 kuchárky a 1 
pomocná kuchárka. 
 Cez prázdniny sme uskutočnili potreb-
nú revíziu elektroinštalácie i výmenu radiá-
torov. Ako jediná škola z kraja sme prezen-
tovali školu cez projekt Európska jar v Bra-
tislave. Chceme školu zapojiť do projektu 
Premena školy na školu modernú. Rada 
rodičov zakúpila do tried skrinky pre žiakov, 
a tak všetky triedy na strednej chodbe a 5. 
A sú vybavené moderným nábytkom. Po 
materiálno - technickej stránke však škola 
na bezproblémový priebeh školského roka 
2010/2011 nie je pripravená na 100 %. Ne-
máme stále doriešenú otázku telocvične 
základnej školy. Problém bol riešený na 
obecnom zastupiteľstve a hľadajú sa finan-
cie na rekonštrukciu. 

Na záver,
čo do nového školského roku zaželať?
 - učiteľom múdrych žiakov, 
 - žiakom trpezlivých učiteľov,
 - rodičom poslušné deti
   a deťom dobrých rodičov. 

 Ak by sa toto prianie splnilo, tak potom 
by bol tento školský rok super.

Ing. Eva Jurenová

1. Obec Košeca požaduje spracovanie
 štúdie na plánované množstvo emisií
 v súvislosti s plánovaným zvýšením roč-
 nej výšky ťažby na 1350 kt. Najmä pri
 budúcom získavaní energie v rotačnej
 peci spaľovaním odpadu. 

2. Obec Košeca žiada o doplnenie štúdie
 vplyvov plánovaného vyťaženia územia
 na celkové klimatické pomery v našej
 oblasti. Hlavne pokiaľ ide o ovplyvnenie
 smeru vetrov, alebo dokonca zmeny
 smeru vetrov.

3. Obec Košeca žiada o predloženie aktu-

 álnejšej tabuľky emisií vypúšťaných do
 ovzdušia, nakoľko na 31. strane záme-
 ru je uvádzaná tabuľka z roku 2001, čo
 už dávno nie je smerodajné. Podiely
 emisií v uplynulých 3 rokoch sa podľa
 nášho názoru výrazne zmenili vplyvom
 spaľovania odpadu v rotačnej peci la-
 deckej cementárne.

4. Obec Košeca žiada doplnenie zámeru
 o štúdiu dopadu rozšírenia dobývacie-
 ho priestoru na zdravotný stav obyva-
 teľstva v horizonte krátkodobom aj dlho-
 dobom a prognózu vývoja zdravotného
 stavu obyvateľstva po rozšírení dobý-

 vacieho priestoru, hlavne v súvislosti so
 zvýšenou potrebou spaľovania odpadu
 v rotačnej peci.

 Obec Košeca je proti realizácii zámeru
v predloženej podobe a v predloženom roz-
sahu. Žiadame do zámeru pre posudzova-
nie doplniť nami uvedené body. 
 V prípade, že v budúcnosti bude povo-
lené rozšírenie dobývacieho priestoru lomu 
Ladce - Butkov, požadujeme nezávislé a 
nepretržité monitorovanie kvality ovzdušia 
na území našej obce zriadené na náklady 
navrhovateľa - t. j. Považskej cementárne, 
a.s. Ladce.



 Akou príroda dokáže byť aj „výtvarníčkou“ sa presvedčilo 
cca 300 návštevníkov záhradkárskej výstavy usporiadanej v 
dňoch 10. - 23. 09. 2010 v Dome kultúry členmi záhradkár-
skeho združenia Košeca. 35 vystavovatelia predviedli už 
tradične vkusné exponáty ovocia, zeleniny, kvetov, rôznych 
výrobkov - zaváranín z húb, zeleniny, dekoračne doplnených 
samorastami, kamienkami a inými prírodnými ozdobami 
vkusne naaranžovanými na výstavných  stoloch. Nadviazali 
tak na predošlé výstavy. Veď len pred rokom sme v Košec-
kých novinách spomínali, ako sa záhradkári „blysli“. Výzdoba 
bola doplnená aj peknými výtvarnými prácami žiakov ZŠ Ko-
šeca, ktorí sa v sprievode svojich pani učiteliek výstavy zú-
častnili. Znova sme si pripomenuli, že ovocie a zelenina, tak 
často odporúčané našimi zdravotníkmi má výrazné miesto v 
našom jedálničku, keďže obsahuje látky potrebné pre zdravú 
výživu človeka, predovšetkým uhľohydráty, minerálne látky 
a vitamíny. Tu treba zvýrazniť najmä vitamín C, ktorý umož-
ňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, má mimoriadny 
význam pri spaľovaní tukov, cholesterolu, je súčasťou antio-
xidačného systému. Je veľmi dôležitý pre rast a udržiava-
nie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre 
vstrebávanie železa z potravy, pre normálny imunitný systém 
a pod. I keď sú to veci známe už každému, je potrebné si to 
občas pripomenúť...
A záhradkárska výstava je pre to dobrou príležitosťou.
 Práca na záhradke predstavuje pre záhradkára radosť 
zo samostatnej činnosti, uspokojuje jeho potrebu zblížiť sa s 
prírodou. Nemalú úlohu zohráva aj skutočnosť, že zeleninu a 
ovocie, ktoré si človek vypestuje môže konzumovať čerstvé, 
postupne a vtedy, keď to skutočne potrebuje. Fyzicky namá-
havá práca v záhrade je pri správnom pracovnom rytme 
vlastne aktívnym oddychom. Prostredníctvom záhradky, kto-
rá je súčasťou prírody získavame aj bytostný vzťah k zemi, 
ktorá je našou živiteľkou. Záhradkárska výstava je aj dobrou 
príležitosťou k výmene pestovateľských a záhradkárskych 
skúseností. Tento rok si vystavovatelia veľmi nepochvaľova-
li, pretože nepríjemné počasie negatívne ovplyvnilo kvalitu i 
kvantitu ovocia a zeleniny. Okrem vysychania višní, čerešní 
„zarazené“ sú aj orechy, pleseň postihla rajčiny, ale i zemiaky 
a iné plodiny. Tiež sa veľmi rozšírili hnedé slimáky požiera-
júce najmä uhorky. 
 A ktoré exponáty z výstavy najviac zaujali? Všetky - od ka-
nadských čučoriedok, malín - ostružiny, cez broskyne, papri-
ky, zemiaky, jabĺká Ontária,  Ranety, Sparťana, Rubína, Me-
lódie ... Návštevníkov tiež zaujalo i úspešne rozvíjajúce sa 
pestovanie bambusovej trstiny zvanej MISKANTUS, ktorá sa 
môže po zlisovaní používať v podobe brikiet ako ekologické 
palivo. 
 Zaujali aj už v úvode spomínané rôzne výtvory prírody 
- netradičné tvary zemiakov, mrkve a pod., Spomeniem tiež 
liečivú rastlinku Skalnicu strechovú (Sempervivim Techto-
rum), ktorej rozmanité a mnohostranné liečivé účinky sú tak-
tiež všeobecne známe. Ešte v časoch panovania českého 
kráľa Karola IV. musela byť povinne táto rastlinka, známa 
tiež ako Skalná ruža, či v češtine Netřesk střešní v črep-
níku na streche každého obydlia. Tradovalo sa totiž o nej, 
že sťahuje blesky, teda slúžila ako hromozvod. Nestálo 
by za to oprášiť túto tradíciu v dnešnej dobe, keď búrky s 
bleskami šarapatia čoraz viacej? Veď jej pestovanie je ne-
náročné a odvďačí sa nám po rozkvitnutí aj svojou krásou.
 V závere treba poďakovať všetkým, ktorí sa na úkor svoj-
ho voľného času pod vedením Ing. Jaroslava Gábela tejto 
výstave venovali. 

JUDr. František Hakáč  

Počas výstavy boli vyhlásení aj výhercovia záhradkárskej 
súťaže: 
Za celkový dojem:   Silvia Belková
       Eva Kutišová
       Matušovič Martin
Najkrajšie okno:   Eva Pagáčová
Najkrajší balkón:   Zdeno Karlík
Najkrajšia predzáhradka: Viktória Čepáková

Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme!

Najkrajšia predzáhradka - V. Čepáková Najkrajší balkón - Z. Karlík

Za celkový dojem - M. Matušovič Za celkový dojem - E. Kutišová

Najkrajšie okno
E. Pagáčová



 Letné dni sa pomaly krátia, dovolenky a 
prázdniny sú za nami a všetci sa oddýchnutí 
púšťame do ďalšej práce.

 Členky výboru ZO ÚŽS v Košeci ani toto 
leto nezaháľali. V júni zorganizovali zájazd 
na termálne kúpalisko v Podhájskej a v júli v 
letnom kultúrnom stánku už tradične usporia-
dali „Stretnutie troch generácií“. Tohtoročné 
stretnutie malo veľmi bohatý kultúrny pro-
gram, v ktorom vystupovali deti MŠ, žiaci ZŠ 
a ZUŠ Košeca a spevácky súbor učiteliek
z Dubnice nad Váhom. Svojím vystúpením
prítomných potešil i ľudový zabávač ujo Ma-
ťo a naše speváčky za doprovodu pána Mgr. 
Belka.

 Na začiatok školského roka naše ženy 
pripravili pre prváčikov hodnotné balíčky, kto-
ré im osobne odovzdali 6. 9. 2010. Žiaci sa 
darčekom veľmi potešili, ženám zarecitovali, 
zaspievali a popýšili sa novými učebnicami.

 Medzi naše najhlavnejšie akcie jesene 
bude patriť stretnutie s jubilantkami a starší-
mi členkami, ktoré sa bude konať v októbri
v mesiaci úcty k starším.

 Vzhľadom na to, že i tento rok sa na nás 
obrátila Charitatívna organizácia Diakonia 
Broumov o pomoc pri zbere staršieho oble-
čenia, obuvi, hračiek a kuchynských potrieb 
pre ľudí v núdzi, veľmi radi by sme sa s Va-
šou pomocou do tejto akcie znova zapojili.
V našej obci bude zbierka prebiehať v dňoch 
12. a 13. novembra v požiarnej zbrojnici. 
Prosíme všetkých, ktorí môžu, aby sa do 
zbierky  zapojili, a tým pomohli potešiť srdcia 
ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.
Vopred ďakujeme.

Výbor ÚŽS v Košeci. 

 Tento krát Vám prinášame rozhovor s 
milou mladou dámou, ktorá je síce vďaka 
svojmu pôsobeniu oveľa známejšia v su-
sednej Ilave ako u nás, ale je našou ob-
čiankou. Jej zásluhou vznikol v Ilave ochot-
nícky divadelný súbor Malá múza a láka ju 
i svet pera...
Jej meno je Magda Pajanková.

 Z jednej rozhlasovej relácie vieme, že 
Vašou najmilšou obcou sú rodné Košú-
ty na juhu Slovenska. Aký vzťah máte 
ku Košeci, v ktorej ste prežili väčšiu 
časť svojho doterajšieho života?
 V Košeci bývame 24 rokov, no nepre-
žila som tu až tak veľa času. Keď rátame 
pracovné roky tak tie som venovala hlavne 
Ilave, kde som bola zamestnaná v Knižnici, 
Centre voľného času, v Nemocnici, v Dome
kultúry s čím sa viaže aj založenie ochot-
níckeho súboru v Ilave, ktorý funguje už 15 
rokov. Košecu poznám hlavne turisticky, s 
návštevami sme sa prechádzali po miest-
nych kopcoch. 

Vašich rodičov miestni poznajú ako za-
nietených záhradkárov. Vás však zlákal 
umelecký svet. Po kom ste zdedili ume-
lecké cítenie?
 Môj otec pracoval v Košeci ako vedúci 
sadu, mama tam pracovala ako robotníčka..
 Rozhodli sa, že najmladšiu dcéru dajú 
študovať záhradníctvo. Takže som po nich 
povinne zdedila záhradkárčenie, ale nikdy 
som v tomto obore nepracovala. Robila 
som väčšinou v kultúre a umení, v sociál-

nych službách. Pokiaľ ide o ochotnícke di-
vadlo, hrávali ho obaja rodičia. Pochádza-
jú z Kysúc, tam aj chodili do ochotníckych 
súborov a ja som rada, že sme pred dvo-
ma rokmi mohli v Ilave uviesť premiéru hry 
„Trasovisko“, v ktorej moja mama hrala 
ešte v Čadci. Niečo umelecké asi nesieme 
v génoch. Máme v rodine herečku, ktorá 
hrá v Karlových Varoch a ďalšia píše v blo-
gu pekné úvahy o živote. 

Nie každý v našej obci vie, čím všetkým 
sa zaoberáte. My vieme o divadle a spi-
sovateľstve. Je toho viac?
 Mám veľmi blízko k písaniu - cítim, že by 
som toho týmto smerom mala urobiť viac. 
Zatiaľ mám za sebou iba jednu poviedku, 
ale podarilo sa mi s ňou získať i ocenenie
- pred troma rokmi to bola prvá cena spol-
ku Svätého Vojtecha a poviedku uverejnili 
asi tri krát rôzne periodiká. Vznikla z veľ-
mi silnej vnútornej potreby dať zo seba von 
niečo prežité. Na VŠMU v Bratislave, kde 
som študovala bolo treba veľa písať. Diplo-



movú prácu som písala o p. Ladislavovi 
Chudíkovi a bakalársku prácu o p. Duša-
novi Jamrichovi. Veľmi ma to bavilo a prá-
ve týmto smerom rozbiehame momentálne 
spolu s bývalými kolegami iniciatívu, aby 
mohli vychádzať monografie o slovenských 
hercoch. Dúfam, že už budúci rok sa to po-
darí uskutočniť a som pozvaná spolupraco-
vať na tejto novej edícii knižiek. 
  Pokiaľ ide o divadlo, tak nápad sa mi v 
hlave zrodil pred 15 rokmi, kedy som bola 
pozvaná na jednu tvorivú dielňu do Močen-
ku pri Nitre. Vtedy som zatúžila pokračovať 
v tom krásnom divadelnom prostredí ďalej 
a tak som v Ilave rozvešala zopár plagátov. 
16. januára 1996 sa po prvý krát stretlo pár 
hercov, z ktorých ale dnes už asi nikto v sú-
bore nie je. Poženili sa, povydávali, pood-
chádzali. Sympatizanti zostali stále a sú-
bor oslávi 15. výročie svojho založenia 16. 
januára 2011 - poslednou premiérou. Na-
stúpila nová generácia našich odchovan-
cov. Založili nový divadelný súbor Pod 
plachtou, ktorý vedie veľmi šikovný Daniel 
Mikloši. Košečania ho mohli vidieť v úlohe 
Kuba pri minuloročnom predstavení na 
ihrisku. Mám veľmi dobrý pocit, že niečo 
pekné končí a život ide ďalej. Všetko čo po 
nás zostane bude ich - rekvizity, miestnosť, 
kostýmy, všetko po nás zdedia a budú sa 
snažiť pokračovať v ilavskej činohre ďalej. 

Divadelné hry aj sama píšete?
 Nikdy som nenapísala divadelnú hru. 
Nemám toľko odvahy, je to ťažké. Vždy si 
zoberiem scenár, ktorý si ale upravím podľa 
seba. Niečo vyškrtám, trochu ho skrátim, 
pretože hry sú väčšinou veľmi dlhé. Nero-
bíme vystúpenia s prestávkami preto kaž-
dá naša hra má priemerne hodinu, aby to 
bežný ľudia v pohode vydržali. Takže je 
vždy potrebná úprava a aktualizácia textu 
na dnešnú dobu. Hry som sa teda nikdy 
neodvážila písať a myslím že ani nikdy pí-
sať nebudem.

Ktorá z hier, ktoré ste so súborom odo-
hrali je Vašou srdcovou záležitosťou?
 Dva roky po založení nášho súboru, 
teda v roku 1998 sme mali také zvláštne 
obdobie, na ktoré nikdy nezabudnem. Na-
šla som básne Janka Kráľa, ktoré boli veľ-
mi krásne a sú stále aktuálne. Celá zbier-
ka sa volá „Dráma sveta“ a náš básnik v 
nej už pred 150 rokmi hovoril o tom, ako to 
bude vyzerať na svete dnes. Bol to príbeh 
o tom, ako človek padá od stvorenia sveta 
až po dnešok, čo naňho číha ako sa brániť: 
keď pokľakne pred Bohom, lebo v pokore 
je vždy začiatok. Toto posolstvo je dôležité 
aj pre môj život. V tom roku sme s týmto 
predstavením chodili na rôzne prehliadky a 
vyhrali sme dve celoslovenské prehliadky 
čo sa bežnému ochotníckemu súboru stá-
va málokedy. Vyhrali sme Divadlo poézie 
v Dolnom Kubíne a Gorazdov Močenok pri 
Nitre. Vďaka tomu, že sme vyhrali tieto dve 
prehliadky, dostali sme sa na vrcholovú 
prehliadku Seneckú žatvu v Martine. Len 
po dvoch rokoch od založenia súboru to 
pre nás bola veľká česť. Túto hru sme hrali 
asi 15 krát, každú hru máme v repertoári 
jeden rok a potom sa robíme niečo nové. 

Nie je totiž možné uschovávať rekvizity a 
pamätať si všetky texty. Táto hra bola naj-
úspešnejšia a preto je mojou srdcovkou. 
 V tom roku nás oslovila aj knižnica v Ila-
ve: ak urobíme pásmo o drogách, je možné 
aby získali celoslovenskú výhru 5.000,- Sk 
na nákup kníh. Mali sme na to len tri dni. 
Nás takéto nezvyčajné a náhodné akcie 
bavia, tak sme sa na to dali a krátke pásmo 
o drogách sme urobili. Natáčali sme ho aj 
rozhlasovo v ilavskej krypte. Peniaze pre 
knižnicu sa nám vyhrať podarilo, takže to 
bol pre nás naozaj požehnaný rok. Do tre-
tice sme sa ešte zúčastnili jednej tvorivej 
dielne v Skalici, kde šlo o spoluprácu s pro-
fesionálnymi divadelníkmi. Robilo sa tam 
dvojtýždňové pásmo Vladimíra Mináča Dú-
chanie do pahrieb. Bola to zaujímavá skú-
senosť, ale zistila som, že ochotnícky svet 
je pre mňa vhodnejší...

Málokto vie, že ste stáli pri zrode Roz-
právkového lesa v našej obci. Ako to 
bolo?
 To je už asi aj 10 rokov dozadu. V Ilave 
prebieha už asi 25 rokov Rozprávkový les 
na MDD. V Košeci sa dozvedeli, že máme 
pekné kostýmy, aj dosť ľudí - a tak nás po-
prosili, či by sme neprišli urobiť Rozprávko-
vý les aj sem za symbolický poplatok, ktorý 

by pokryl benzín... Pustili sme sa do toho 
- urobili sme dva alebo tri. Potom deti a žia-
ci zo ZŠ zistili, že je to vlastne veľmi jedno-
duché pošiť si kostýmy z oblečenia zo se-
cond handu, zo starých záclon či závesov, 
že treba vec iba dobre zorganizovať, pri-
praviť zopár stanovíšť so súťažami - tak 
sa potom pustili do toho sami. Nás samo-
zrejme teší, že po nás zostal v Košeci Roz-
právkový les. 

Zaoberali ste sa niekedy myšlienku za-
ložiť divadelný súbor aj v Košeci?
 Touto myšlienkou som sa zaoberala. 
Predchádzajúce vedenie som aj oslovila, 
ale vznikol problém s priestorom. V Kultúr-
nom dome v Košeci je len jedna miestnosť 
a tá má široké využitie. Pre fungovanie 
divadelného súboru je dôležité mať svoju 

miestnosť, svoj kľúč, svoju skriňu, pretože 
tí ľudia sa musia stretávať každý týždeň
a musia mať svoje veci neporušené a ne-
musieť sa o ne báť. Ale držím palce a v 
prípade záujmu kedykoľvek poradím. Čle-
novi nášho súboru košečanovi Michalovi 
Tóthovi sa podarilo pred dvoma rokmi za-
ložiť divadelný súbor v Dubnici nad Váhom, 
pretože sa chcel osamostatniť..- chcel si to 
vyskúšať. Skúsil a vrátil sa k nám, ale ním 
založené divadlo v Dubnici stále funguje.
 Dokonca máme asi 3 absolventov he-
rectva, ktorí sa už herectvu venujú profe-
sionálne - tak sme na nich hrdí. Pred asi 
troma rokmi vznikol v Ilave muzikálový di-
vadelný súbor Hugo, ktorého vedúcim je 
tiež náš bývalý herec, ktorý sa chcel uberať 
týmto muzikálovým smerom. Jeho vedúci 
je dnes na moje odporúčanie riaditeľom 
DK, vybavila som jeho súboru i divadelnú 
klubovňu - hoci ma to stálo peknú dávku 
zdravia. Myslím si, že Malá múza zamota-
la osudy mnohých ľudí a uberajú sa vďaka 
nej rôznymi smermi ďalej životom. 

S divadlom ste sa vraj dostali aj za múry 
väznice. Aké hry ste predstavili odsúde-
ným a aké boli ich reakcie?
 Za múrmi väznice sme sa ocitli tri krát a 
táto možnosť sa vždy naskytla s pomocou 
miestnych kaplánov. Minulý rok pred Via-
nocami sme účinkovali v Ilavskej väznici 
s komédiou Mira Gavrana „Hľadá sa nový 
manžel“. Bola to veľmi dobrá komédia o 
troch osobách, takže ich to potešilo. Pred-
stavenie bolo spojené i s gitarovým koncer-
tom L. Turcera. 
 Dva krát sme účinkovali v ženskej väz-
nici v Nitre Chrenovej, čo bol ešte lepší 
zážitok. Prvý krát sme tam asi pred piatimi 
rokmi predstavili komédiu Statky, zmätky 
a mala veľký úspech. Bol to pre nás veľ-
mi zaujímavý zážitok. Hrali sme v jedálni 
a všetky odsúdené mali na ramenách šat-
ky. Potom sme sa dozvedeli, že šatky no-
sia vždy keď sa deje niečo slávnostnejšie. 
Druhý krát sme im predstavili drámu Tra-
sovisko. Je to hra o potrate..o žene, ktorá 
si tento čin nevie odpustiť. Uchopili sme sa 
témy, ktorá je pre túto dobu veľmi aktuálna. 
Východisko a cestu našla táto žena cez po-
chopenie Božie milosrdenstvo. Je to troš-
ku návod na to, ako odpustiť sebe alebo 
iným, keď sa v živote stalo niečo zlé a pre 
odsúdené ženy to bolo veľmi aktuálne. 
Naozaj to bol veľmi silný zážitok, na konci 
veľmi zvláštne ticho a silný potlesk. Bol to 
náš najsilnejší zážitok, pretože ako sa píše 
v evanjeliu - „keď navštívite väzňov...“ tak 
sme v srdci zacítili to, čo to prinieslo tým 
ľuďom,.. nám to zrkadlovo prinieslo obrov-
skú radosť. My sme súbor s kresťanským 
podtextom a snažíme sa vždy odovzdávať 
posolstvo, aby po nás zostalo aj niečo viac, 
ako len text a hra, aby ľudia rozmýšľali. S 
Trasoviskom sme zvíťazili na festivale v 
Novom Meste nad Váhom a naša členka 
Lenka Janečková tam získala cenu za naj-
lepší ženský herecký výkon. Vďaka tomu 
sme sa potom dostali hrať aj do Vojvodiny
do Kysača, kde jestvuje festival Zuzany 
Kardelisovej, tiež so ženskou tematikou. 
Vyhrali sme tam prvé miesto. 



Vráťme sa ešte k Vašej literárnej tvor-
be, k Vašej poviedke. Aký to bol žáner?
Čo Vás pri písaní inšpiruje?
 Moja poviedka je trochu autobiografic-
ká. Je zo života, o žene a opäť pojednáva
o probléme odpustenia. Keby si ju ľudia 
chceli prečítať, je www.ilava.sk v rubrike li-
terárna tvorivosť. Volá sa Modrý deň. Na jej 
napísanie som sa dlho nechystala. Asi týž-
deň vo mne rezonovala potreba dať na pa-
pier niektoré svoje vnútorné pocity. Mám v 
sebe veľa nevypovedaných šuflíčkov, ktoré 
čakajú kedy ich otvorím. Pri písaní tej pr-
vej som mala dobrú konšteláciu a napísala 
som ju za jeden večer. Išlo to akosi samo. 
Kedysi dávno som písala úvahy do Sloven-
ského rozhlasu aj do rádia Lumen. Asi je to 
Boží dar - moja mama má napríklad Boží 
dar na záhradu a na kvety, niekto má dar 
na hudbu, niekto na šitie, čo ja veľmi ob-
divujem. Ja som dostala do vienka asi to 
pero...

Dozvedeli sme sa o Vás, že Vaše cesty 
sa uberajú smerom k hlavnému mestu.
Je to pravda?
 Najnovšie sa moje cesty uberajú sme-
rom k hlavnému mestu Českej republiky. 
Mám už 39 rokov a potrebovala som uro-
biť životnú zmenu, trochu prísť medzi iných 
ľudí a robiť úplne niečo iné ako doteraz. Cí-
tila som, že potrebujem vo svojom živote 
urobiť „reset“. Veľmi som túžila pracovať s 
ľuďmi v sociálnej oblasti, tak som si našla 
miesto v charite, kde robím so seniormi
ako asistentka. Zostanem tu asi pol roka 

až rok a potom sa vrátim do svojich starých 
umeleckých kruhov. Myslím si, že je dôle-
žité počúvať vnútorné výzvy, keď človek 
potrebuje úplne zmeniť prostredie. Budem 
pracovať s ľuďmi a popri tom budem písať. 
Neviem, či sa ešte niekedy vrátim k diva-
dlu, ale vždy budem sympatizantom. Ne-
dávno som bola v Prahe na predstavení 
slovenských ochotníkov. V Prahe je veľmi 
veľa Slovákov, skoro ak doma.., mesto je 
krásne a sú tam dobrí ľudia. Čo nás neza-
bije, to nás posilní. Zmena je vždy pozitív-
na nie len pre samotného človeka ale aj pre 
to okolie ktorému môže priniesť niečo nové 
zo seba. Momentálne som mala také pod-
mienky doma aj v spoločnosti, že som si 
tento krok mohla dovoliť. Viem, že niekedy 
je to ťažké ale ja som po tom túžila už 20 
rokov a teraz nadišiel ten čas keď som si 
svoj sen uskutočnila.

A čo rodné Košúty? Nelákajú Vás mož-
no len „na staré kolená“?
 Košútsky dom ktorý staval môj otec a 
kde sme sa narodili všetky tri sestry, bude 
navždy svätyňou v mojom živote. Dodnes 
sa mi o ňom sníva. Žiaľ, je predaný a už sa 
nedá získať späť. V Košútoch máme veľa
rodiny, chodím tam dva krát do roka na-
zbierať silu. Vždy, keď mám veľmi veľkú krí-
zu, tak stačí, aby som sa prešla po uliciach 
svojho detstva. Možno to poznajú viacerí 
ľudia, že keď sa vrátia do detstva nejakým 
spôsobom, či už návštevou alebo spo-
mienkami, je to ozdravujúce. Košúty ostá-
vajú ako spomienky, kam sa nevrátim - iba 
ak na návštevu.

Aký je Váš ďalší cieľ alebo sen do bu-
dúcnosti, čo by ste ešte chcela doká-
zať?
 Chcela by som, keby sa podarilo teraz 
v januári urobiť dobre poslednú premiéru,
ktorú chystáme. Posolstvo má opäť v Bohu. 
Je to príbeh o chlapcovi, ktorý zomiera, ale 
ktorý nájde svetlo. Každý z nás raz zomrie, 
ale tento chlapec prežije v tom príbehu ces-
tu, ktorá by mohla ukázať mnohým, že nie 
je dôvod sa báť... Človek tým, že spozná 
Boha nič nestratí.., naopak získa. Mojim 
snom je napríklad tiež, aby sa nevylial Ko-
šecký potok. Vždy ma to napadne, keď sa 
otočím domov- či je tam všetko v poriadku.. 
ak sú na Slovensku záplavy alebo sa topia 
snehy... Aj doma sme sa o tom rozprávali, 
že by bolo dobré (hoci sa tu ešte nikdy nič 
nestalo), aby sa ten potok vybagroval v kri-
tickom úseku okolo 30 - tich domov, a aby 
sa z toho vybagrovaného štrku urobila 
hrádza na brehu každého domu ako kon-
čia záhrady. Ľudia by potom boli pokojnejší 
a nemuseli by sa báť a nikto by nemohol 
povedať, že sa pre to v súčasnom vedení 
nič neurobilo. Bolo by to veľké gesto. Tak-
že vybagrovanie potoka je môj sen - ako 
Košečanky.

Ďakujeme slečne Pajánkovej za milý roz-
hovor. Držíme palce, aby sa jej všetky sny 
a túžby splnili. Myslíme si, že s jej pova-
hou a zanietením dokáže všetko čo chce a 
určite o nej ešte budeme počuť. Aj keď od 
„susedov“... 

Slovo HODY má dva významy:

1. slávnosť výročia posviacky kostola alebo sviatok
 patróna, ktorému je kostol zasvätený: ísť na hody

2. hostina, hodovanie: urobiť si hody

 Pri hodových slávnostiach sa oba významy prelí-
najú: ideme na hody hodovať. Hody u nás znamenajú 
tradičnú slávnosť spojenú s hostinou na počesť pa-
tróna rímsko-katolíckeho kostola, ktorý Nanebovzatiu 
Panny Márie slávnostne posvätil biskup Augustín 
Roškováni 21. júna 1864. Prikázaný sviatok Nanebo-
vzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius 
I. a oslavuje sa 15. augusta. Hodovým dňom je vždy 
nedeľa, takže ak tento dátum na nedeľu nevyjde, ho-
dovať by sa malo v nedeľu bližšiu k tomuto dátumu.

 Z internetu sa o histórii hodových slávností dozve-
dáme, že územne sa hody rozširovali spolu s rozvo-
jom cirkevnej farskej organizácie, najmä v 18. - 19. 
storočí a na začiatku 20. storočia a dodnes prežívajú 
tam, kde pretrváva spojitosť susedského života a kde 
pôsobia ako spoločensky integrujúci zvyk. Formálne 
sa dotvorili v stredovekých mestách. V jednotlivých 
regiónoch sa dbalo, aby patróni časovo rovnomerne 
pokryli spoločensky vhodné dátumy v priebehu celé-
ho roka, lebo s hodmi býval spojený jarmok, na kto-
rom očakávali kupujúcich a hostí zo širšieho okolia. 
Presun hodov do jesenného obdobia s dostatkom po-
travín je relatívne nový jav. Súvisí s rekatolizáciou v 
18. storočí, najmä s prienikom mariánskeho kultu, s 
cyklom hospodárskeho života v dedinskom prostredí 



i s výstavbou protestantských kostolov, kde obyčajne 
spájali posviacku so vzdávaním vďaky za úrodu.

 Jednou z najdôležitejších funkcií hodov bola a do-
dnes ostáva príležitosť na upevňovanie lokálneho po-
vedomia obyvateľov obce, na obnovu spoločenských 
kontaktov a na nadväzovanie nových známostí. Ho-
dová slávnosť trvala v minulosti, niekedy aj dnes, viac 
dní. Bola to výročná udalosť, ktorá mala viac častí: 
cirkevnú i svetskú, rodinnú i obecnú. Príprava hodov 
bola príležitosťou vyčistiť a upraviť kostol, ulice, domy 
i dvory. Deň pred hodmi prichádzali do obce kramári a 
komedianti. Deti mali možnosť zoznámiť sa s jarmoč-
nou kultúrou. V jednotlivých domácnostiach sa pieklo, 
varilo, mládež pripravovala miesto pre muziku. Prvá 
polovica nedele patrila kostolu, druhá hostine a zába-
ve. Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala do-
mov, ale  mládež ostávala. Stretnutia pri tanci boli 
uznávanou príležitosťou na nadväzovanie sobášnych 
známostí. Dodnes je to príležitosť na predstavenie 
snúbenca, snúbenice, na návštevu svatovcov. Hody 
sú tiež príležitosťou na stretnutie príbuzných a rodá-
kov. Povinnosť prísť na hody majú predovšetkým 
deti a súrodenci, ktorí bývajú mimo obce. Na hody sa 
obyčajne pozývajú i priatelia z vojenčiny a zo zamest-
nania. V mnohých obciach, obvykle tam, kde sú dva 
kostoly, mávajú veľké i malé hody. 

 Naše hody majú svoju tradíciu, ktorá zostáva už 
niekoľko rokov nezmenená. Oslavy ovplyvňuje poča-
sie, no možno vďaka našej patrónke si vždy na hody 
užijeme krásny slnečný deň i predchádzajúcu noc. 
Tak to bolo i tento rok, kedy sme sa po vydarenej 
hodovej zábave, organizovanej futbalovým klubom, 
stretli v priestoroch športového areálu aj v nedeľu, 
tradične povzbudili futbalistov, ktorí nesklamali, dali si 
dobrý hodový guláš z overenej varechy gulášmajstra 
Silvestra Jankea, zapili ho dobre vychladeným pivom 
a posedeli si pri príjemnej hudbe Košečanka. Zopár 
šťastných si odnieslo cenu z tomboly a všetci sa tešili 
na večerné vystúpenie. Repete návraty s Martinom 
Jakubcom, Lýdiou Volejníčkovou a Dušanom Grúňom 
patrilo k najlepším podujatiam. Zo začiatku síce prí-
tomní len sedeli a počúvali, no chytľavé tóny dôver-
ne známych melódií o chvíľu všetkých roztancovali. 
Nebyť toho, že je na druhý deň pondelok, zabávali by 
sme sa oveľa dlhšie. Aj vystupujúcim sa u nás páčilo. 
„Výborné publikum, výborný guláš... ” boli ich vlastné
slová. Aj preto vystúpenie bez finančných nárokov 
predĺžili viac ako o hodinu.

     V mesiaci júl majú sviatok všetky
Aničky. Už tradične na ich meno usku-
točňujeme v našej obci tzv. Anna - 
bál.
     Tento rok nás neobišli obavy zo zlé-
ho počasia. Napokon však všetko do-
padlo tak, ako má byť. Bohatá tombo-
la, dobrá hudba p. Belku a p.Pavlíka 
a samozrejme vynikajúca kapustnica 
nechýbali. Za vydarenú zábavu patrí 
poďakovanie nielen všetkým ľuďom, 
ktorí sa prišli pobaviť, ale hlavne na-
ším sponzorom, kultúrnej komisii a p. 
Švehlovej a Jurenovej, ktoré nám s 
ochotou pomáhali. 
     Dúfam, že v budúcnosti budeme 
v našej tradícii pokračovať a nášho 
Anna - bálu sa bude zúčastňovať stá-
le viac a viac ľudí. 

M. Belková

Hlasovania sa zúčastnilo: 401občanov

Platný hlas odovzdalo: 400 občanov

Neplatný hlas odovzdal: 1 občan

Účasť na Referende 2010 za Košecu: 18,84 %

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu
na hlasovanie v obci Košeca: 2128



 Oslavy 66. výročia SNP sa konali v našej obci 26. 8. 2010 
za prítomnosti priamych účastníkov Slovenského národného 
povstania, tiež členov SZPB a za účasti tajomníčky oblastnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v 
Považskej Bystrici pani Boženy Kulhanovej.

 Stretnutie s týmito vzácnymi ľuďmi sa uskutočnilo v zasadač-
ke oproti Obecnému úradu, kde boli odovzdané členské preu-
kazy členom SZPB v Košeci a vyznamenania priamym účastní-
kom SNP. Potom sa prítomní presunuli k pamätníku padlých, kde 
oslavy pokračovali nasledovným programom:

  Hymna
  Báseň
  Príhovor starostu obce p. Radomíra Brtáňa
  Príhovor tajomníčky oblastnej organizácie SZPB
  v Považskej Bystrici p. Boženy Kulhanovej
  Akt kladenia vencov k pamätníku 
  Záver

 SNP, ktorého hlavným cieľom bolo skoncovať s cudzou fa-
šistickou nadvládou a vytvoriť podmienky pre mierový život a 
spoluprácu národov, je stále živým a inšpirujúcim odkazom pre 
nás všetkých. Zveľaďovať dielo účastníkov SNP, z ktorých mnohí 
svojím životom zaplatili za našu súčasnosť, je našou povinnos-
ťou. 

Vzdávame hlbokú úctu a vďaku členom odboja. 

 Pripravte sa na zmenu! V rámci jesen-
ného upratovania v obci nerozmiestnime 
veľkoobjemové kontajnery na ich tradičné 
stanovištia. Dôvodov je niekoľko, hlavne 
však neustále porušovanie zákazu vhadzo-
vania napr. biologicky rozložiteľných odpa-
dov alebo nebezpečných odpadov a cena 
za uloženie takéhoto odpadu na skládku, 
ktorá je vo výške 113,74 € za jednu tonu. 
Pre porovnanie, v minulom roku sme počas 
jesenného upratovania uložili na skládku 
15,58 tony a počas tohtoročného jarného 
upratovania dokonca až 23,88 ton odpadu.

 Preto sme sa rozhodli zbierať tento rok 
objemný odpad podobným systémom ako 
vyseparované zložky odpadu. Odpad prí-
pravte pred svoje domácnosti deň vopred 
alebo najneskôr v stanovený deň ráno.

 V prípade, že vám odpad nebude v 
tento deň vyvezený je možné, že pre veľké 
množstvá bude zvoz pokračovať na ďalší 
deň.

 Medzi objemný odpad patria napr. ko-
berce, matrace, nábytok všetkého druhu 
- musí byť rozmontovaný, alebo porúbaný 
na čo najmenšie časti, umývadlá.

 Z dôvodu zvoleného systému bude 
obec v rámci tohto zberu zbierať aj elek-
troodpad ako sú napr. chladničky, práčky, 
mrazničky, televízory, ďalej pneumatiky a 
železo.

Zber sa uskutoční počas nasledovných 
dní na uliciach:
Pondelok 11. 10. 2010 - Nozdrovice - Hor-

 niacka, Na vyhni, Mojtinárska, Za parkom
Utorok 12. 10. 2010 - Košeca - Hlavná, Bá-
 lentova, Pekárska
Streda 13. 10. 2010 - Košeca - Dolný Ma-
 jer, V Slatinách, Želiarska, Úzka
Štvrtok 14. 10. 2010 - Košeca - Železničná,
 Továrenská, Krúžok
Piatok 15. 10. 2010 - Košeca - Bytovky,
 Nad brehom
Pondelok 18. 10. 2010 - Košeca - Zliechov-
 ská, Rudnianska, Pod Hôrkou
Utorok 19. 10. 2010 - Košeca - Školská,
 Prúdy
Streda 20. 10. 2010 - Košeca - Sadová, Pri
 tehelni, Športovcov

 Ďalší zber objemného odpadu bude až 
na budúci rok počas jarného upratovania. 
Ďakujeme za pochopenie.

Polievka z pečenej mrkvy
alebo tekvice

1 kg mrkvy alebo tekvice
340 g červenej cibule
3 PL olivového oleja
Soľ, čierne korenie, rasca
1,5 litra zeleninového vývaru
1 šálka smotany na varenie 
petržlenová vňať na ozdobu
chlebové krutóny

POSTUP PRÍPRAVY
 Mrkvu, cibuľu, prípadne tekvicu očistíme 
a nakrájame na kúsky. Rozložíme na plech 
s papierom na pečenie, pokvapkáme olivo-
vým olejom, posolíme, okoreníme. Pečieme 
pri 180 stupňoch cca 30 minút. Kým sa nám 
zelenina pečie, pripravíme si vývar. Zeleni-
nu po upečení pridáme k vývaru a rozmixu-
jeme na hladkú kašu. Dolejeme smotanu 
a necháme zovrieť. Podávame posypané 
petržlenovou vňaťou a čerstvým pečivom 
alebo s opečenými chlebovými krutónmi.



 V poradí už 7. ročník mal vďaka počasiu trocha inú príchuť ako tie predchádzajúce. Dážď 
nám nedovolil rozlúčiť sa s letnými prázdninami, no vďaka krásnej októbrovej sobote sme 
sa rozlúčili s celým letom. Napriek netradičnému času sa Baranpajáda vydarila a užili sme si 
spolu krásne popoludnie. Všetkým, ktorí sa zúčastnili, pripravili a podporili túto akciu veľmi 
pekne ďakujeme!



VETERáN RALLY 18. 9. 2010 V OBRAZOCHVETERáN RALLY 18. 9. 2010 V OBRAZOCH



 V úvode nášho článku chceme načrieť do histórie fut-
balu v našej obci. V  máji 2002 bola uzavretá zmluva o 
zlúčení FO Slovlak Košeca a FK ZŤS a.s. Dubnica nad 
Váhom. Štyri roky oficiálne fungovalo zlúčenie klubov, Ko-
šeca hrávala pod hlavičkou FK ZŤS Dubnica B - Košeca.
Po dohode oboch strán v roku 2006 sa zmluva zrušila 
s tým, že ZŤS Dubnica si ponechá možnosť štartovať v 
IV. lige a Košeca bude pokračovať z najnižšej súťaže III. 
triedy, nakoľko bol založený  FK Košeca už v máji 2005. 
Pri jeho vzniku stáli páni Ladislav Bugala, Roman Kalus 
a Ľubomír Žiaček. Novovzniknutý výbor FK pod vedením 
predsedu p. Ladislava Bugalu, podpredsedu p. Pavla On-
drejku a tajomníka p. Jaroslava Palčeka, si zobral za cieľ, 
že Košecu v rámci možností budú reprezentovať vlastní 
odchovanci, čo sa do dnešného dňa darí plniť.

 FK Košeca muži hneď v úvodnom pôsobení v III. trie-
de postúpila do II. triedy v sezóne 2005/2006 pod vede-
ním trénera p. Žiačka. V tejto súťaži sme pôsobili štyri roč-
níky. Hoci zo začiatku sezóny to nevyzeralo na postup, po 
posilnení realizačného tímu - trénera p. Palčeka a vedú-
ceho mužstva p. Mikuška  pánom Jaroslavom Vojtekom, 
ktorý sa stal hlavným trénerom sa mohol dvíhať pohár 
za prvé miesto v súťaži. Treba za to poďakovať hráčom, 
trénerom a všetkým, ktorí okolo košeckého futbalu robia. 
Treba spomenúť i trénerov p. Žiačeka, p. Hanku, p. Vráb-
la, p. Solíka, p. Palčeka a p. Mikušku, ktorým sa postúpiť 
nepodarilo, ale odviedli kus poctivej práce.
 
 O postup do I. triedy sa zaslúžili (na foto z ľava):
p. Vojtek Jaroslav, tréner, Kalus Roman, Ondrejec peter, 
Kašša Tomáš, Krupička Ivan, Švehla Ivan, Mihálik Peter, 
Hoštacký Marcel, Brtáň Radomír, p. Palček Jaroslav, as. 
trénera, Vicen Tomáš, Bugala Ladislav, Gajdoš Marián, 
Galko Tomáš, Kráľovič Pavol, Eckert Maroš, Rafko Mar-
tin, Štepanovič Ladislav a samozrejme aj p. Mikuška Jo-
zef a hráči: Vicen Martin, Vlasatý Ľubomír, , Ďuriš Pete
 a brankári Krupička Ivan , Turza Milan. 

 Ale aby sme sa netočili len okolo mužstva mužov. FK 
Košeca má tri mládežnícke mužstvá. Dorast Košece je 
dlhoročným účastníkom V. ligy. Ročník 2009/2010 skon-
čili pod vedením trénera p. Mikušku a vedúceho mužstva 
p. Makása v strede tabuľky a stále sú dobrou zásobárňou pre mužov.

 Mladší žiaci pod vedením p. Baláža a p. Hanku ml. skončili v okresnej súťaži na prvom mieste. Zaslúžili sa o to brankári Chalupka 
Andrej  a Chudý Andrej a hráči: Fusko Alexander, Junko Ján, Lacko Róbert, Kutej Michal, Vráblik Daniel, Kováč Filip, Karlík Martin, 
Masár Erik, Mihálik Lukáš, Jarník Marián, Mutala Tomáš, Buran Milan, Pánov Patrik, Belian Dominik, Pecka Tomáš, Remšík Matej, 
Rýdza Nikola. Najmladší žiaci pod vedením trénerov p. Strečku a p. Hoštackého sa v súťaži len oťukávali, lebo vekovo patria do ka-
tegórie prípraviek. Na záver by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, dobrovoľným pracovníkom, ktorí majú radi košecký futbal 
a sú ochotní pomôcť i keď je to čím ďalej, tým viac zložitejšie.

 Sme radi, že sľub predsedu FK p. Bugalu, že budeme v nových dresoch...žať víťazstvá, ktorý dal p. starostovi p. Brtáňovi pri odov-
zdávaní materiálneho zabezpečenia ( dresy, lopty, atď.), ktoré sa podarilo zabezpečiť p. starostovi od Úradu vlády, sme dodržali
a ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. 

 Futbalový výbor praje všetkým športovcom ako aj občanom Košece veľa zdravia a veľa príjemných chvíľ strávených v našom 
krásnom športovom areáli. 

FK Košeca

¡


