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Nové detské ihrisko

O b e c n á z a b í j a č k a 2017

Deň matiek 2017

K zvyšovaniu kvality života v obci obec prispieva aj
vytvorením priestranstiev na voľnočasové aktivity,
rekreáciu alebo na hry. Detské ihriská majú v
súčasnej dobe významnú úlohu pri výchove detí.
Predstavujú možnosť zmysluplne stráviť voľný čas,
hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť, zdokonaľovať
koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj. Hrou sa
deti učia samostatnosti, ale aj k spolupráci
a rešpektovaniu druhých. Ale detské ihriská sú
významným miestom oddychu a relaxu aj pre
rodičov a starých rodičov, ktorí takto spoločne trávia
voľný čas.

Aj v tomto roku sa uskutočnila v našej obci obecná
zabíjačka pod záštitou Obecného zastupiteľstva
v našej obci. Toho roku sme si obecnú zabíjačku
pripravili v sobotu 7. januára. V tomto mesiaci nás
prekvapili tuhé mrazy (-16 °C cez deň), ale aj napriek
tomu bola zabíjačka príjemná. S prípravami sme začali
v skorých ranných hodinách. Jedna skupinka sa
postarala o prasiatko a druhá o prípravy v našom
kultúrnom dome. Postupne sa pripravilo mäso na
klobásky, jaternice, neskôr už rozvoniavala aj
kapustnica a naše tradičné obary. Keď už boli
pochúťky pripravené, postupne sa schádzalo viac
a viac zvedavcov, ktorí si mohli pochutnať na
tradičných zabíjačkových špecialitách. Nechýbalo
vínko, punč, ani horúci čaj. Posedenie v dobrej nálade
pri chutnom jedle trvalo do neskorších večerných
hodín. Ďakujeme všetkým poslancom OZ, ich
rodinným príslušníkom, pracovníkom OÚ a všetkým
ostatným za pomoc.

Mama je veľké slovo. Je to, po našom príchode na svet, prvá a celoživotne veľmi dôležitá osoba nášho života.
Mamu nám nikto nenahradí. Mama je vždy veľká a my sme malí – aj keď sme už veľkí… Ctiť a vážiť si mamu by
sa nemalo len v tento deň, ale počas svojho celého života, kým ju máme. Mama nám dala život a starala sa
o nás vždy, keď sme to potrebovali. Častokrát si to uvedomíme, až keď tu už mama nie je. Mama na dary
nečaká, ona potrebuje vedieť, že ju máme radi, že si ju vážime a hlavne, že ju vieme objať a povedať ,,mami
ľúbim ťa". Mama potrebuje cítiť našu prítomnosť a vidieť nás šťastných.
Aj naše deti z Materskej škôlky a zo Základnej školy pripravili na deň matiek krásny program, ktorý rozihral
úsmev na tvári všetkým mamám. Deti boli krásne a usmiate a vyčarili v očiach svojich mám aj malú slzičku
šťastia... Preto prajeme všetkým mamám tohto sveta veľa úcty, lásky, šťastia a spokojnosti.
Ďakujeme pani učiteľkám a detičkám za krásny program pre všetky mamy.

Detské ihrisko bolo postavené vďaka podpore z MŽP
SR v rámci „Programu obnovy dediny“. Nenávratná
dotácia bola v sume 5 000 €, obec spolufinancovala
sumou 3 600 €.

Foto: Obec

Nová bytovka

Text a foto: Obec
Foto: Obec
____________________________________________________________________________________________________

Bytovka bola vybudovaná zo starej budovy ZOOV a zrekonštruovaná v plnej réžii investora, bez nákladov obce.
Bude odkúpená po schválení úveru zo ŠFRB a dotácie z MDaV SR v pomere 70 % úver/ktorý budú splácať
nájomníci/ a 30 % nenávratná dotácia. Kúpna cena bude cca 612 000 €, čiže úver cca 428 000 € a dotácia
184 000 €. Zrekonštruovaním dlhodobo nevyužívaných priestorov sme získali 12 nových nájomných bytov.
Zároveň zostala v obci prevádzka pošty, avšak takisto vo vynovených priestoroch, ktoré nám môžu širokoďaleko závidieť. Tieto priestory boli zrekonštruované výhradne v réžii investora, bez nákladov obce.

Zrekonštruovaná telocvičňa
Telocvičňa bola zriadená vďaka dotácii z úradu vlády SR
v roku 2016, z nevyužívaných priestorov bývalej uhľovej
kotolne v kultúrnom dome. Celkové náklady na
rekonštrukciu boli 26 258 €, z toho spomenutá
nenávratná dotácia bola 23 000 €. Je k dispozícii pre
všetkých záujemcov z obce bez obmedzenia, stačí sa
informovať na obecnom úrade.
Ukážka bytu

Text a foto: Obec

Text a foto: Obec
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Príhovor starostu

Ako vlastne vznikol Deň detí?
História tohto sviatku siaha do 50-tych rokov 20.storočia. Na Slovensku sa po prvýkrát Deň detí oslavoval
v roku 1952. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí vo Švajčiarsku
ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou,
detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Neskôr v roku 1949 túto
myšlienku vo svete podporili aj iné federácie a združenia. Nie je však úplne jasné, prečo bol vybraný práve 1.
jún ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta.
Preto sme aj v našej obci pripravili 10. júna pre deti deň príjemnej atmosféry, skvelej nálady a bohatého
programu plného hier, súťaží a atrakcií, ktoré si deti mohli vychutnávať v popoludňajších hodinách na našom
futbalovom ihrisku. V príjemnom prostredí nášho ihriska sa deti mohli do sýtosti vyšantiť v športovozábavných hrách, deň im spríjemnil kúzelník, nafukovací hrad či trampolína, potom sa mohli nalodiť na
pirátsku loď a plaviť sa za pokladom s pirátmi Karibiku. Poklad bol veľký a bohatý na rôzne darčeky či maškrty
pre deti. Kto mal ešte trošku síl a nechcelo sa mu ísť domov, mohol si posedieť v prírodnom kine, kde sa
premietal film pre deti.

Číslo: 1/2017

Vážení občania, práve sa Vám dostalo do rúk prvé číslo
občasníka – Kosického bulletinu, prostredníctvom
ktorého Vás chce obecné zastupiteľstvo informovať
o vykonaných krokoch, zrealizovaných aktivitách
a projektoch a prípadných plánoch do blízkej, či
vzdialenejšej budúcnosti. Občasník plánujeme vydávať
dvakrát ročne a touto formou chceme informovať
a zároveň zvýšiť záujem občanov o dianie v našej obci.
Budeme veľmi radi, ak si tieto noviny prečítate a aj
vďaka nim sa dozviete, že to v našej obci „žije“ a obec
sa v rámci svojich možností snaží o skvalitnenie života
svojich občanov. Takisto privítame aj Vaše nápady, či
návrhy na zlepšenie činnosti obce. Budeme vďační aj za
konštruktívnu kritiku, to znamená, že v prípade ak
nebudete s niečím spokojní, tak navrhnete lepšie
riešenie a budeme sa tým zaoberať. Verím, že prvé číslo
nášho občasníka Vás poteší, prajem Vám príjemné
čítanie a zároveň veľa oddychu a krásne strávených
chvíľ počas leta.
Jozef Seneši - starosta

Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kosihách Vás
srdečne pozýva na

30. júla

2017 (nedeľa)

Program:
15.00 hod

Dušan Čaplák

16.00 hod

Helena Vrtichová

17.00 hod

Dušan Čaplák (spevák)

19.00 hod SENZUS

(vystúpenie ľudového zabávača)

(speváčka)

(na ľudovú nôtu)

SRDEČne pozývame všetkých,
domácich aj cezpoľných.

Veľkonočné tvorivé dielne
V predveľkonočnom období pripravilo pre Vás obecné zastupiteľstvo v spolupráci s MŠ a ZŠ v našej obci
veľkonočné tvorivé dielne v kultúrnom dome. Akcia sa uskutočnila 8. apríla pod záštitou OZ FREE TIME SK zo
Zlatých Moraviec. Súčasťou tvorivých dielní bola aj súťaž pre deti o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu. V tento
krásny deň si deti mohli vymaľovať kraslice, upliesť veľkonočné korbáče z vŕbového prútia, vytvoriť kuriatko či
zajačika z umelých lyžičiek alebo vlny a vymaľovať medovníky v tvare zajačikov a veľkonočných vajíčok. Pre
dospelých bol pripravený ukážkový veľkonočný stôl, ktorý mal návštevníkom pripomenúť, čo mali naši
starí rodičia počas veľkonočných sviatkov na sviatočnom stole. Nechýbal tradičný keltieš, šunka, klobása,
huspenina, krútenáky, varené vajíčka, či koláče starej mamy.

Najmenšie deti si mohli vymaľovať krásne omaľovávanky. Pre všetky deti bolo pripravené malé občerstvenie
v podobe brumíka a džúsu a každé dieťa dostalo za svoje vytvorené dielka diplom a kinder vajce. Akcia bola
úspešná a už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé dielne. Takto bolo sobotnajšie popoludnie pretvorené do
krásne strávených spoločných hodín v kruhu obyvateľov našej obce a poslancov OZ.
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