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Deň úcty k starším
Ľudová múdrosť hovorí „Človek je krásny nielen vtedy, keď
má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi“. Preto si október pripomíname
ako „Mesiac úcty k starším“. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali,
aby sa nám lepšie žilo. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali
radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich
deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám, k našim
prarodičom, ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené. Aj naše deti z MŠ a ZŠ si pripravili
pre našich starých rodičov a rodičov krásny program, ktorým
pohladili ich unavené duše.
Preto nezabúdajme na našich rodičov, starých rodičov
a prarodičov, nezabúdajme na to, čo pre nás urobili
a pripomínajme si ich nielen v jeden deň alebo v jeden mesiac,
ale každý deň v roku.

Vianočné tvorivé dielne
Pomaličky sa blížil čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoce. Počas nich sa
mieša tradičné s moderným, ale čaro Vianoc býva neopakovateľné.
A neopakovateľnú atmosféru sme mohli zažiť aj na Vianočných tvorivých
dielňach v našom kultúrnom dome 2. decembra, kde si deti spríjemnili toto
popoludnie výrobou drobných darčekov a dekoračných predmetov a ...
samozrejme prišiel aj Mikuláš s darčekmi pre všetky deti.
Príjemnú atmosféru umocnili aj tradičné vianočné perníčky, vianočný punč
či vianočné oblátky, ktoré mohol ochutnať každý. Krásnym spestrením bola
ukážka paličkovania, ozdobovania perníkov či pečenia vianočných oblátok.
Všetko, čo si deti vytvorili, s pýchou ukazovali svojim rodičom a svoje veľké
poklady si odnášali domov.
Škoda len, že čas letel tak rýchlo. Ale nevadí, veď prišiel čas Vianoc.
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Čo nás čaká v I. polroku 2018

Zo života materskej škôlky

2017

Materská škola aj tento rok pre svoje deti pripravila množstvo zaujímavých aktivít, ktoré
spestria každodenný pobyt v materskej škole. Počas dňa mlieka sa deti oboznamovali
s významom mlieka pre ich zdravie. Počas dňa srdca sa deti oboznamovali s významom
správnej životosprávy pre naše telo ako aj pre naše srdiečko, ktoré je pre nás dôležité. Ďalšou
zaujímavou aktivitou pre naše deti v tomto školskom roku bol medzinárodný deň umývania
rúk, kde deti v rôznych úlohách pochopili význam a dôležitosť umývania rúk. V spolupráci
s obecným úradom a ZŠ Hronské Kosihy sme tancami, spevom a básničkami potešili našich
starých rodičov v rámci mesiaca úcty k starším. V mesiaci november sme si aj v materskej
škole spomenuli na našich zosnulých a tak sme zhotovili venček a počas vychádzky sme ho
zaniesli a zapálili sviečku na cintoríne. V decembri našu materskú školu navštívila svätá Lucia,
ktorá vymietla všetky kúty od chorôb a všetkého zlého a taktiež aj svätý Mikuláš so svojim
pomocníkom anjelikom, ktorí priniesli pre poslušné deti balíčky plné sladkostí. Detičky sa
tešili na Ježiška a pripravovali sa na Vianoce aj pečením sladkých medovníčkov.
V tomto školskom roku čaká našu Materskú a Základnú školu veľká oslava a to 50 výročie,
na ktoré sa veľmi tešíme a našej milej oslávenkyni prajeme k 50. výročiu hlavne veľa detí,
ktoré ju budú radi navštevovať.

JANUÁR

Obecná zabíjačka

MAREC
 50. výročie otvorenia školy
 Veľkonočné tvorivé dielne
____________________________________
APRÍL
 Stavanie mája so sprievodným
programom
 Jarné upratovanie
____________________________________
MÁJ
 Deň matiek – slávnostná akadémia
____________________________________
JÚN
 Deň detí

Text: Mgr. Jana Tuhá, riaditeľka MŠ

Zo života základnej školy
Investičné aktivity obce v II. polroku 2017







Osobitné poďakovanie patrí
učiteľkám z MŠ a ZŠ, pani paličkárke, pani pernikárke,
pánovi s oblátkami, OZ FREE TIME
a našim poslancom OZ.

KOSICKÝ

Obec v II. polroku roku 2017 investovala
finančné prostriedky do rekonštrukcie
sociálneho zariadenia v MŠ, boli vymenené
:
radiátory na chodbe v MŠ a boli vymenené
vchodové dvere na MŠ aj ZŠ.
Ďalšou investíciou obce je postupná
úprava športového areálu, ktorý bude
využívaný aj na organizovanie obecných
podujatí, kde sa začalo s budovaním pódia,
altánku
a rozšírením
skladových
priestorov.
Obec v druhom polroku aktívne pracovala
na doplnení svojej žiadosti v rámci
Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020
týkajúcej sa vybudovania miestnej
komunikácie v IBV Mácha.
V novembri 2017 bola podaná žiadosť
o Nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu
a modernizáciu
domu
smútku a jeho okolia.
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Naša škola sa v tomto roku pripravuje na oslavu svojho jubilea - 50 rokov. Je to málo
alebo veľa? Päťdesiatka v živote ľudstva je iba malý zlomok času, päťdesiatka v živote
človeka je viac ako polovica plodného života. A čo je päťdesiatka v živote školy? Sú to stovky
a stovky tvárí, ktoré prešli jej bránami do ďalšieho života, tisícky hodín presedených v
laviciach, nekonečné množstvo popísaných tabúľ a žiackych zošitov, opravených písomiek....
Naša škola má právo byť hrdá na žiakov, ktorí nepretržite prichádzajú do nej za
vzdelaním, ktorí tu získali primárny stupeň vzdelania a neskôr sa úspešne uplatnili v rôznych
odboroch spoločenského a kultúrneho života, v športe či vede.
Za úspechmi žiakov sa skrýva práca mnohých zanietených učiteľov a vychovávateľov
našej školy, ktorí vždy vedeli, čo chcú, kam smerujú a ktorí vždy pomáhali udržiavať
plamienky ohňa. Pretože W. Butler Eats povedal, že „vyučovať neznamená naplniť nádobu,
ale zapáliť oheň“.
Škola je pre žiakov druhým domovom, je prostredím, ktoré formuje ich vnútro, nazeranie
na život, na svet a na seba v ňom. Preto o škole nemožno hovoriť len ako o budove či
výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Atmosféru školy tvoria žiaci, učitelia, zamestnanci, rodičia,
zriaďovateľ ako aj ďalší výchovní činitelia, priaznivci, sponzori školy a hlavne vzájomné
vzťahy medzi nimi.
Pri príležitosti tohto pekného okrúhleho a významného jubilea sa chcem úprimne
poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o dobré meno našej školy,
nezištne jej pomáhali a pomáhajú, pomohli vychovať a vyformovať stovky nových osobností.
Škole prajem naďalej veľa dobrých, usilovných a ctižiadostivých žiakov, tvorivých a
zanietených učiteľov, obetavých a chápajúcich rodičov, dobré finančné zabezpečenie a
dobré vzťahy so zriaďovateľom. Želám jej, aby ako doteraz obstála v skúškach, vedela
spoľahlivo vycítiť správnosť všetkého nového, vedela držať krok s dobou pokroku v myslení
a nárokoch na život. Želám našej škole skvelú budúcnosť. Tak, aby sme vždy všetci – žiaci,
rodičia, učitelia a ostatní občania mohli s hrdosťou povedať:
„TOTO JE MOJA ŠKOLA, KTORÚ MÁM RÁD!“
Text: Mgr. Ingrid Siracká, riaditeľka ZŠ (2000-2017)
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V
HRONSKÝCH KOSIHÁCH 2017
Poslanci schválili:
- opakované
uzavretie
zmluvy
o nájme
nájomného
bytu
v nájomnom dome – 8b.j.,
- žiadosť TJ AB Hronské Kosihy
o dotáciu z rozpočtu v sume 2400,EUR,
- žiadosť JDS, z.o. Hronské Kosihy
o dotáciu z rozpočtu obce v sume
500,- EUR,
- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi
o dotáciu z rozpočtu obce v sume
330,- EUR,
- nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku – Schválenie
nájomnej zmluvy na bytový dom
s 12 b.j.,
- prevod nehnuteľného majetku obce
zámenou
z dôvodu
hodného
osobitného zreteľa za účelom
vybudovania zberného dvora (pri
bývalom družstve),
- predajnú
cenu
stavebných
pozemkov v lokalite „Pasienky“
v sume 34,90 EUR/1m2,
- rozpočet obce na rok 2018,
- VZN
01/2017
o zavedení
a poskytovaní elektronic. služieb,
- plán kultúrno-spoločenských aktivít
OZ, MŠ, ZŠ a spoločenských
organizácií na rok 2018.

ZÁMERY OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V ROKU
2018
- vybudovanie
zberného
dvora
v areáli
bývalého
družstva
s regulovaným zberom triedeného
odpadu,
- výstavba
inžinierskych
sietí
„Pasienky“,
- úprava športového areálu,
- rekonštrukcia domu smútku,
- úprava okolia bytového domu
- pokračovať v budovaní kanalizácie.
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Spoločenská rubrika
Narodili sa

Dorota
Krajčovičová
Jasmin
Krejčiová
Adriana
Popracová
Veronika
Rafaelová

Opustili

nás

Anton Ábelovský
vo veku 66 rokov
Anna Babincová
vo veku 75 rokov
Ján Halabuk
vo veku 92 rokov
Mária Lenčová
vo veku 89 rokov
Jozef Maruniak
vo veku 57 rokov
Jozef Morecz
vo veku 85 rokov
Pavel Seneši
vo veku 83 rokov
Ján Šebo
vo veku 76 rokov
Justína Tordová
vo veku 85 rokov
Pavel Števko
vo veku 68 rokov
Anton Seneši
vo veku 91 rokov
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Tradičné obecné hody 2017


Obec Hronské Kosihy chce upozorniť občanov na
vybudovanú verejnú kanalizáciu, ktorá bola
vybudovaná vďaka investičnej podpore ZsVS a.s.
v hodnote 216 000 € v časti od hornej
autobusovej zastávky po most. Zároveň vyzýva
občanov, aby sa pripojili na verejnú kanalizáciu,
pretože obec plánuje pokračovať v budovaní
kanalizácie aj v ostatných častiach našej obce.



Zber triedeného odpadu sa bude v prvom
polroku 2018 vykonávať podľa nasledovného
harmonogramu:
JANUÁR
sklo + papier 12.1.,
plasty 19.1.,
FEBRUÁR sklo + papier 15.2.,
plasty 21.2.,
MAREC
sklo + papier 15.3.,
plasty 21.3.,
APRÍL
sklo + papier 16.4.,
plasty 19.4.,
MÁJ
sklo + papier 15.5.,
plasty 17.5.,
tetrapacky 17.5.,
kovy 17.5.,
JÚN
sklo + papier 14.6.,
plasty 13.6.

Nová lokalita - výstavba rodinných domov „Pasienky“

Sv. Jakub v kalendári a letné slnečné lúče boli predzvesťou toho, že sa v našej obci pripravovali tradičné obecné hody. Svätý Jakub
je patrónom nášho kostola a preto si na Svätého Jakuba pripomíname a uctíme svätého patróna. V domácnostiach panuje sviatočná
nálada a pri spoločnom stole sa stretáva celá rodina.
Nebolo tomu inak ani 30. júla 2017. Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a miestnymi organizáciami - sponzormi
usporiadali obľúbené hodové slávnosti. Obecné hody sa začali slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole.
Vďaka miestnym sponzorom bolo možné pripraviť pestrý program na ktorom vystúpili známe skupiny a osobnosti ako je SENZUS,
Dušan Čaplák či Helena Vrtichová. Zneli piesne moderné, ale aj staršie šlágre, tóny boli chytľavé a postupne sa niektorým divákom
začali aj nohy prepletať a tancovať do rytmu hudby, ktorá znela celou ulicou a niesla sa ďalej a ďalej.
Deťom sa očká rozžiarili pri pohľade na kolotoč, nafukovací hrad či autodrom.
Mohli sa do sýtosti povykrúcať na kolotoči, vyskúšať svoje šoférske zručnosti
na malých autíčkach a vyskákať sa na nafukovacom hrade.
Veselá nálada, príjemné letné počasie, skvelé šlágre
a stretnutia s priateľmi, tak dobré boli hody 2017
v Hronských Kosihách.

Foto: Obec

19. ročník turnaja o „Pohár starostov
čilejkárskych obcí“
V našej obci sa 25. júna uskutočnil 19. ročník turnaja o „Pohár starostov
čilejkárskych obcí“, na ktorom sa zúčastnili futbalové mužstvá ŠK Podlužany, ŠK
Nová Dedina a TJ AB Hronské Kosihy.
Tradícia tohto turnaja bola započatá v Novej Dedine, pravidelne sa ho
zúčastňovali štyri susediace „čilejkárske“ obce a každý rok sa konal v jednej z nich.
Futbalový klub z Čajkova sa však pred tromi rokmi prestal tohto turnaja
zúčastňovať, a tak usporiadatelia museli hľadať náhradu... O nie práve lichotivej
situácii v oblastnom futbalovom dianí však svedčí fakt, že ani jedna zo
zostávajúcich oslovených „čilejkárskych“ obcí nedokázala garantovať účasť
svojho klubu na tomto turnaji, a tak si tento rok zmerali sily iba tri kluby. Bol
zvolený hrací systém každý s každým, aby každé mužstvo odohralo dva zápasy.
Favorit turnaja z Podlužian potvrdil svoje postavenie, vyhral oba svoje zápasy
a zaslúžene sa stal víťazom turnaja. O druhom mieste pre klub z Novej Dediny
rozhodlo jeho víťazstvo v zápase s domácou TJ. Na turnaji boli ocenení najlepší
jednotlivci – brankár Matúš Šebo /Hronské Kosihy/, strelec Nikolas Kupča
/Podlužany/, hráč Miroslav Graus /Podlužany/.
Celý turnaj sa odohrával vo výbornej športovej atmosfére, o ktorú sa staral
predovšetkým fanklub domáceho klubu. Organizácia turnaja bola na vysokej
úrovni, vysporiadali sme sa aj so silnou veternou smršťou, ktorá sa prehnala
našou obcou na konci turnaja.
Obec Hronské Kosihy vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili
o zdarný priebeh tohto podujatia.

Obecné zastupiteľstvo
v Hronských Kosihách

Vás pozýva na

13. januára 2018

Všetci ste srdečne
pozvaní !

Viac informácií nájdete na www.hronskekosihy.sk alebo www.pasienkykosihy.sk

Text: Jozef Seneši
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