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Informácie redakčnej rady
Vážení čitatelia,

prihovárame sa Vám po dlhšej odmlke opäť s
našimi/Vašimi novinami. V roku 2016 sme do
schránok distribuovali len jediné vydanie, čo nás
naozaj veľmi mrzí a všetkým sme dlžní vysvetlenie,
prečo tomu tak bolo.

Naše noviny síce na prvej strane uvádzajú, že je to
aktuálne ich 19. ročník, no podľa zachovaných
informácií sa práve minulý rok oslavovalo 20.
výročie od ich vôbec prvého vydania. V priebehu
rokov však nastali v číslovaní ročníkov
nezrovnalosti, preto sa dva roky niekde „záhadne
vytratili“.
Po dohode so starostom obce sme v minulom roku
pristúpili (aj s odôvodnením akýchsi osláv
neoficiálneho výročia) k plnofarebnej tlači novín.
Zvážili sme pri tomto rozhodnutí tiež fakt, že
nakoľko sa v novinách nachádza veľa fotografií z
rôznych podujatí, bude to pre čitateľov vhodnejšie
(možno si veľa z Vás niektorú fotografiu vystrihne a
založí do rodinného archívu). Je jasné, že finančná
náročnosť vydania takéhoto typu novín je väčšia
a preto sme z rozpočtovaných zdrojov na vydanie
novín ukrojili viac. Stále sme však presvedčení, že
to bol dobrý úmysel a že ste to ako čitatelia prijali
pozitívne.

Nepríjemné prekvapenie prišlo po tom, ako sme sa
dozvedeli, že väčšina poslancov obecného
zastupiteľstva nesúhlasila s dodatočným
navýšením položky na vydávanie novín. Keďže
sme v roku 2016 hradili z rozpočtu aj posledné
vydanie z roku 2015, nebolo možné v plnofarebnej

verzii pokračovať vo vydávaní novín v takom
náklade, aby sa dostali do každej domácnosti
(ako tomu bolo dovtedy).
Momentálne sa obec nachádza v rozpočtovom
provizóriu a musí sa riadiť určitými pravidlami, ktoré
však nezakazujú vydávanie novín (paradox oproti
situácii, keď obec fungovala s rozpočtom minulý
rok – však). Obec sa teraz musí „zmestiť“ do 1/12
tiny celkových výdavkov schváleného rozpočtu
roku 2016. Preto sme po dohode s obecným
úradom pristúpili k vydaniu tohto čísla, ktorým by
sme radi dobehli zameškané. Nájdete v nich
články, ktoré sme postupne pripravovali a aj keď
už niektoré nie sú najnovšie, vieme, že si ich
tradiční čitatelia novín radi prečítajú. K tomu
pridávame dostatok farebných fotografií, na
ktorých možno nájdete samých seba, príbuzných,
priateľov. Veríme, že aj fotografie z našich novín
môžu obohatiť Vaše rodinné fotoarchívy. A
priznajme si spolu, čiernobiele fotky v tomto
prípade už nie sú to „pravé orechové“.

Radi by sme Vám za redakciu novín zaželali
úspešný nový rok 2017 a požiadali prípadných
prispievateľov, aby nás kontaktovali
prostredníctvom obecného úradu. Radi
uverejníme články a príspevky všetkých, ktorí by
mali záujem byť súčasťou autorského kolektívu
KOŠECKONOZDROVICKÝCH NOVÍN. Ďakujeme za
Vašu priazeň a veríme, že tento rok prinesieme do
Vašich schránok minimálne 4 vydania plné
pekných fotografií z rôznych podujatí,
zaujímavých článkov a informácií z diania v našej
obci.

Mgr. Miroslava Švehlová  šéfredaktorka

Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva  všetky podklady na jednom mieste

V roku 2017 sme začali využívať modernú službu zastupitelstvo.egov.sk, ktorá poskytuje poslancom OZ, ale
aj občanom niekoľko zaujímavých výhod.
Výsledky z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 1. 2017 už starosta obce so
zamestnancami OcÚ spracoval a dokumenty v aplikácii sú aktualizované.
Nech sa páči, pozrite si jednoducho a na jednom mieste:
– aké body programu boli prerokované,
– aké uznesenia boli schválené,
– ako hlasovali Vaši poslanci,
– vypočujte si audio nahrávku zo zasadnutia, …

Na tomto odkaze nájdete všetko podstatné o rozhodovaní najvyššieho kolektívneho orgánu obce
Košeca: http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/zasadnutie/id:562

Kultúrna komisia pri OZ vytvorila na základe viacerých požiadaviek obyvateľov v spolupráci s obecným
úradom priestor na stretnutia občanov pri príležitosti uvítania nového roku 2017.
Na Silvestra 2016 sa pred polnocou stretli ľudia na športovom areáli v Košeci a v Nozdroviciach pri
Osvetovej besede. Príjemnú atmosféru dotvorili na oboch miestach ohňostroje, pred ktorými sme si
vypočuli Hymnu SR.

Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roku 2017 v Košeci
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Ženy zo ZO ÚŽS po celý rok pokračujú vo svojej činnosti. Po jarnej aktivite nastal čas aj na relax a oddych
v termálnych vodách Podhájskej, kde sme sa vybrali autobusom ráno 6. júla. Čakal ich príjemne strávený
deň so slnečným počasím.
Dňa 30. 7. 2016 sa konal už 4. ročník podujatia s názvom „Varí guláš celá rodina“. V sobotné dopoludnie
sa v športovom areáli stretli na štvrtom ročníku symbolicky 4 súťažné družstvá, ktoré sa snažili do kotlíkov
vmiešať svoje najlepšie prísady podľa svojich receptúr. Výborná chuť, vôňa, zloženie, to boli hlavné
kritériá, podľa ktorých porota rozhodla o víťazovi, ktorým sa stalo súťažné družstvo s názvom „Dvaja
Kamaráti“. Ocenené malým darčekom boli všetky družstvá, ktoré sa zapojili do varenia výborného gulášu.
Ďalšou z aktivít je už tradičná charitatívna pomoc vo forme zbierky šatstva pre Diakoniu Broumov
a posteľnej bielizne pre nemocnicu. Aj takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť tým, ktorí našu pomoc
potrebujú.

Výbor ÚŽS

Zo života Únie žien Košeca

V školskom roku 2015/2016 skončilo na našej základnej
škole povinnú školskú dochádzku 29 žiakov 9. ročníka
a 2 žiaci nižších ročníkov. Žiaci ďalej pokračujú v
štúdiu na stredných školách, ktorú si vybrali. Kritériá
prijatia žiakov na stredné školy tvorili výsledky
Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z
matematiky, vyučovacie výsledky žiakov za jednotlivé
ročníky, ako aj výsledok prijímacích skúšok na
jednotlivé odbory stredných škôl, ktoré žiaci
absolvovali v máji.
Žiaci boli prijatí a následne zapísaní na stredné školy
nasledovne:
Gymnázium 3 žiaci
Obchodná akadémia 4 žiaci
Stredná priemyselná škola 1 žiak
Stredná zdravotná škola 2 žiaci
Pedagogická a sociálna akadémia 1 žiak
Stredná odborná škola 4ročná 16 žiakov
Stredná odborná škola 3ročná 2 žiaci
Stredná odborná škola 2ročná 2 žiaci

Všetkým prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby
zúročili doterajšie poznatky a dopĺňali ich stále novými
a novými vedomosťami a skúsenosťami potrebnými v
reálnom živote.

Mgr. Eva Jakúbková, výchovný poradca

Absolventi ZŠ
V predvečer 1. mája 2016 sme si v parku pri
pamätníku padlým pietnym aktom
pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej
obce spojené so stavaním mája. Bohatú
účasť občanov za príjemného slnečného
počasia sprevádzali melódie košeckej
dychovky a atmosféru stavania mája spestrili
žiaci ZUŠ a speváčky z Košece. Zaspomínali
sme na časy, ktoré priniesli tisícky obetí. Našlo
sa vtedy mnoho statočných ľudí, z ktorých sa
niektorí slobody ani nedožili. Bojovali na
frontoch s jediným úmyslom – priniesť
obyvateľstvu mier a voľnosť. Poznáme ich
mená, dátumy narodenia, ale nevieme všetko
o každom z týchto statočných. S úctou sa k
nim hlásime, nazývame ich hrdinami. Využime
poznanie našich vojnových dejín na poučenie
a inšpiráciu. Inšpiráciu k tomu, že proti útlaku
treba bojovať a poučenie z toho, že súčasný
mier na Slovensku si musíme začať oveľa viac
strážiť.

Oslavy oslobodenia našej obce
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V nedeľu 18. septembra 2016 sa v Kultúrnošportovom centre v Košeci uskutočnil slávnostný koncert pri
príležitosti osláv 30. výročia založenia Kresťanského spevokolu. Spevácky zbor pripravil viac ako hodinový
program, v rámci ktorého predstavil žánrovú rôznorodosť svojho repertoáru. Pri tejto príležitosti bola
pripravená i malá knižočka s informáciami a zaujímavosťami z histórie a zo života speváckeho zboru a
bola darovaná všetkým návštevníkom koncertu. Spevácky zbor tiež nahral svoje prvé CD s názvom Keď sa
Kristus zrodil. V prípade záujmu o CD kontaktujte vedúceho zboru pána Viliama Zermegha. V závere
koncertu zablahoželal zboru i starosta obce Košeca pán Radomír Brtáň a táto udalosť bola zaznamenaná
i v pamätnej knihe obce Košeca. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú činnosť nášho zboru a
podieľali sa na príprave osláv i koncertu, patrí veľké poďakovanie.

Mirka Poliaková, členka spevokolu

Kresťanský spevokol Košeca oslavoval

Ako ten čas letí...

Čo je v živote človeka 10 rokov? Niekedy málo a niekedy až priveľa. Naša spevácka skupina „Košečanka“
oslávila v minulom roku 10. výročie od jej založenia. Pod vedením Mgr. Milana Belka sme už veľakrát
zaspievali v našej obci pri rôznych podujatiach ako napr. stavanie mája, Deň matiek, hodové slávnosti,
Veteran relly či rôzne podujatia organizované Úniou žien. Chodíme vystupovať aj na neďalekú Moravu –
na folklórne slávnosti v obci Popov. Na tomto krásnom podujatí sme získali aj ocenenie. Keďže spievame
bez akýchkoľvek honorárov, chcem sa veľmi poďakovať členom celej skupiny, že sú ochotní vo voľnom
čase chodiť na skúšky a vystupovanie. Zároveň by som chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám
prispeli na malú oslavu nášho 10. výročia.

Magdaléna Belková

Tretia adventná nedeľa sa niesla v duchu radosti. Pozvali sme rodičov a širokú verejnosť do priestorov
našej školy na tradičný Benefičný koncert, ktorý bol spojený s predajom výrobkov našich detí. I napriek
nepriaznivému počasiu sa akcia podarila.

Benefičný koncert 2016
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Benefičný koncert 2016 obrazom

Benefičný koncert 2016 obrazom
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Dňa 4. júna 2016 bol pripravený pre deti bohatý
program, ktorý sa začal v predpoludňajších
hodinách tradičným putovaním rozprávkovým
lesom v okolí športového areálu. Tie najmenšie aj so
svojimi rodičmi obdržali medaily a začali
navštevovať jednotlivé stanovištia rozprávkových
bytostí. Na každom z nich sa po úspešnom vyriešení
úlohy, ktorá ich tam čakala dozvedeli jedno
písmeno z tajničky. Celé heslo bolo slovo VODNÍK.
Ten už čakal deti na konci rozprávkového lesa a
odmenou všetkým bol balíček sladkostí.
Po návrate detí do priestoru štadióna pripravili naši
hasiči prezentáciu techniky, kde si mohli všetci
prítomní nielen pozrieť, ale aj priamo vyskúšať jej
použitie v praxi. Naši hasiči majú na deti skutočne
dobrý vplyv. Svedčí o tom i veľký počet detí a
rodičov, ktorí sa okolo nich zhromaždili. Táto časť
osláv MDD v našej obci bola ukončená tradičnou
opekačkou. Po nej sa všetci premiestnili do
Kultúrnošportového centra, kde celá akcia
pokračovala pútavým programom. Už pri vstupe
čakali na všetkých záchranári zo spoločnosti Falck,
ktorí predviedli ukážky prvej pomoci. Nezostalo
však len pri ukážkach. Záujemcovia od najmenších
až po rodičov mali prichystané figuríny na
absolvovanie prvej pomoci zraneným osobám.

Oslavy Medzinárodného dňa detí v našej obci
Záchranári boli veľmi dobre pripravení na našich
najmenších účastníkov osláv MDD, ako figurína pre
umelé dýchanie veľmi dobre poslúžil plyšový
medvedík.
Na dvore urobil veľkú radosť deťom skákací hrad,
ktorý bol neustále obsadený až do času, kedy sa k
slovu dostal hlavný bod programu  vystúpenie
zábavnej dvojice pre deti Smejka a Tanculienky.
Táto dvojica dostala deti skutočne do „varu“.
Svedčil o tom neustály potlesk.
Veľký záujem detí bol o fotenie s úspešnými
postavičkami myšiek z animovaných rozprávok,
ktoré k nám prišli hneď ako sa dozvedeli o oslavách
Dňa detí v našej obci.
O stravu a pitný režim pre všetkých bolo postarané,
deti boli radi cukrovej vate a pukancom.
Poďakovanie patrí celému realizačnému týmu.
Môžeme povedať, že oslavy MDD v našej obci boli
veľmi dobré.

Pre nás, ktorí sme všetko pripravili, boli najlepšou
odmenou usmiate tváre našich detí.
Projekt osláv sa nám osvedčil a preto už teraz
prebiehajú prípravy na nasledovné oslavy MDD v
našej obci s ešte pútavejším programom.
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Výstava ovocia a zeleniny 2016
Dlhoročnou obecnou tradíciou v Košeci sa stali
výstavy záhradkárov a pestovateľov. Každoročne
vzbudzujú značný záujem nielen širokej verejnosti, ale i
vystavovateľov, ktorí s veľkou radosťou a zároveň
patričnou hrdosťou vystavujú svoje dopestované
produkty.
Bez výstavy ovocia a zeleniny, ktorá je už po mnohé
roky spájaná s koncom letnej sezóny v našej obci, by
si nadšení priaznivci pestovania a záhradkárčenia,
ktorí sa prezentovali v telocvični základnej školy,
nevedeli toto odmeňujúce obdobie zberu darov
prírody ani len predstaviť. Práve tam mohli zvedaví
návštevníci a hostia vidieť, čo všetko sa podarilo
dopestovať v záhradách v Košeci, ale i blízkom okolí.

Výstava sa konala už po minimálne 29krát (história
konania expozícii dopestovanej úrody ma v obci
niekoľko desiatok rokov trvajúcu nadväznosť).
Hlavnými organizátormi, už tradične, bolo Združenie
záhradkárov pôsobiace v Košeci. Prehliadka sa
uskutočnila v druhej polovici prvého jesenného
mesiaca, v hlavnom čase zberu tohtoročnej úrody,
konkrétne 17. – 18. septembra 2016, kedy bola
otvorená širokej verejnosti a hneď nasledujúci deň si
mohli exponáty prezrieť aj zvedaví a netrpezliví žiaci
všetkých ročníkov našej základnej školy spolu s pani
učiteľkami vykonávajúcimi dozor.

EXPOZIČNÉ PRIESTORY VÝSTAVY V TELOCVIČNI ZŠ V
KOŠECI SA STÁVAJÚ UŽ TRADÍCIOU

Výstava sa z praktických, organizačných a
technických dôvodov už po 4krát konala v
priestoroch areálu základnej školy – v telocvični. I
napriek tejto skutočnosti si do týchto pre tradičnú
výstavu úrody stále nezvyklých priestorov našlo cestu
viac než 150 návštevníkov, ktorí si mohli prezrieť a
obdivovať výsledky snaženia takmer 25tich
vystavovateľov. Pokochať sa mohli nielen
zaujímavými a pútavými pestovateľskými produktmi,
ale i čarokrásnymi dekoráciami vytvorenými žiakmi
našej školy. Celkový estetický zážitok bol umocnený
veľmi kreatívnym naaranžovaním dekorácií i
výstavných exponátov členmi Záhradkárskeho
združenia do jedného kompaktného zladeného
celku. Gratulujeme a sme v prvom rade vďační
všetkým pestovateľom, ktorým sa podarilo
dopestovať poľnohospodárske produkty, ktoré si vážili
do takej miery, že ich boli ochotní podrobiť
drobnohľadu verejnosti, a to aj napriek pomerne
nepriaznivým klimatickým podmienkam minuloročnej
záhradkárskej sezóny.
Expozíciu slávnostne otvoril náš pán starosta spolu s
predsedom usporiadateľskej organizácie v sobotu o
17.00 hodine za prítomnosti ďalších členov
záhradkárskeho združenia. Príjemnú atmosféru
dotvorila reprodukovaná hudba v kombinácii s
možnosťou drobného občerstvenia priamo na mieste
výstavy.

NAJVÝZNAMNEJŠIA SPRIEVODNÁ AKCIA O JABLKO
KOŠECE NEMOHLA CHÝBAŤ ANI TENTO ROK

Pre verných návštevníkov a skalných vystavovateľov
iste nebola žiadnym prekvapením najvýraznejšia
sprievodná akcia posledných ročníkov – súťaž o
Jablko Košece. V tomto už 6. ročníku pomerne
obľúbeného a populárneho zápolenia medzi sebou v
širokej konkurencii zhruba 30tich súťažiacich jabĺk
bojovalo takmer 25 druhov veľmi kvalitných
šľachtiteľských odrôd. Jabĺčka, ktoré boli z dôvodu
nestranného a objektívneho hodnotenia anonymné
(označené len číslom a názvom odrody), si mohli
návštevníci dôkladne poobzerať od otvorenia
výstavy.
K samotnému hodnoteniu a vyhláseniu víťazov, ktoré
sa uskutočnilo v nedeľu popoludní, bola prizvaná 3
členná nezávislá a nestranná porota pozostávajúca
z pána Ladislava Mosného, odborníka a propagátora
pôvodných krajových odrôd ovocia predovšetkým
jabĺk pôvodom z Košece, pána Milana Ondraščina,
amatérskeho, avšak o to viac oduševneného
pestovateľa ovocia z neďalekej Dubnice nad Váhom
a ako už býva niekoľkoročným zvykom, k porote sa
pripojil i náš pán starosta, Radomír Brtáň. Po veľmi
starostlivom, dôkladnom a zodpovednom posúdení,
hodnotení tvaru, farby, veľkosti aj samotnej chute i
vyčerpávajúcej odbornej konzultácii, sa víťazom stali
jablká „sýto červenej“ odrody Rubín p. Jána Drábika,
ktoré vynikali veľmi plnou sladkastou chuťou. Na
striebornej priečke sa ocitla odroda s harmonickým a
ľubozvučným názvom Melodie (zhoda nielen
šťastných okolností, ale bezpochyby aj pestovateľské
majstrovstvo pestovateľa Jána Drábika rozhodli o
historicky prvom „double“ ocenení), ktorá si vyslúžila
umiestnenie najme svojím očarujúcim, estetickým
dojmom. Chýbať samozrejme nesmela pomerne
tradičná odroda, ktorú môžeme aspoň čiastočne
považovať aj za krajovú. Touto spomínanou sortou
boli tzv. Zvonkové jablká. Vypestované p.
Ferdinandom Jakušom. Obsadili 3. miesto. Všetkým
súťažiacim patrí vďaka za účasť zároveň gratulácia za
výborné umiestnenie a v neposlednom rade obdiv i
rešpekt za veľkú trpezlivosť, enormné úsilie a
ovocinársky um.
Po vyhodnotení a následnom odovzdávaní malých
účelných, šikovných pozorností nasledovalo malé
občerstvenie poroty s neformálnou debatou
týkajúcou sa nielen problematiky starostlivosti a
pestovania jabĺk, ale i ďalších tém súvisiacich so
záhradkárčením a aktivitami s ním spojenými.
Ceny, v podobe menšej praktickej drobnosti,
hradené jednak z rozpočtu Združenia záhradkárov
rovnako ako aj zo zdrojov Obecného úradu v Košeci,
odovzdal nielen víťazom súťaže O jablko Košece, ale
aj jednotlivým vystavovateľom s naaranžovanými
stolmi predseda Združenia záhradkárov p. Ferdinand
Jakuš.

Andrej Jakuš
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: ROZBIEHAME NOVÚ ODPADOVÚ ÉRU
Po 15 rokoch máme na Slovensku novú odpadovú
legislatívu. Národnou radou SR bol schválený nový
zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) a Ministerstvo
životného prostredia SR ustanovilo k tomuto zákonu
niekoľko vykonávacích vyhlášok. Nová odpadová
legislatíva je účinná od 1. januára 2016. A keďže je
nová, prináša samozrejme aj novoty, na ktoré sa je
potrebné pripraviť a hlavne, ktoré treba v
nasledujúcom období realizovať.
Najvýznamnejšou novinkou nového zákona o
odpadoch je zavedenie princípu „rozšírenej
zodpovednosti výrobcov“ na niektoré vyhradené
výrobky (obaly a neobalové výrobky,
elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky
a vozidlá). Týmto sa zaviedla povinnosť výrobcu
vyhradeného výrobku postarať sa o svoj výrobok
počas celého životného cyklu, teda aj o odpad, ktorý
z výrobku vznikne a financovať triedený zber týchto
vyhradených výrobkov. Výrobcovia si tieto svoje
povinnosti začínajú plniť najmä prostredníctvom
organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len
„OZV“). Výrobcovia sú nielen zaviazaní financovať
triedený zber, ale aj povinní postarať sa o celé
množstvo vytriedených zložiek komunálnych
odpadov (ďalej len „KO“). Obec však aj naďalej
zostáva zodpovedná za nakladanie s KO na svojom
území. Musí najmä ustanoviť a zabezpečovať systémy
zberu pre jednotlivé druhy odpadov a je povinná na
zmluvnom základe spolupracovať s OZV. Z pohľadu
obce je najdôležitejším vyhradeným prúdom odpadu
odpad z obalov (obaly z papiera a lepenky, plastov,
skla, kovov a kompozitov) a neobalových výrobkov
(napr. noviny, knihy, plastový nábytok, tabuľové sklo,
a pod.), lebo týchto odpadov vzniká v rámci KO
najväčšie množstvo v porovnaní s ostatnými
odpadmi. Obec je povinná uzavrieť pre obaly a
neobaly zmluvu iba s jednou OZV. Obec Košeca
zvažovala viaceré ponuky a rozhodla sa pre
spoločnosť ENVIPAK, a. s. S touto spoločnosťou
spolupracovala aj v
predchádzajúcom
období – ako
„oprávnenou
organizáciou“ podľa
starej legislatívy – takže
pri výbere zohrala rolu aj
„tradícia“. Rozhodujúcim
kritériom pre obec však
bolo to, že ENVIPAK, a. s. akceptoval úhradu
skutočných nákladov na triedený zber v Košeci. Do
rozpočtu obce by sa tak malo dostať niekoľko
násobne viac financií na triedený zber ako tomu bolo
doteraz. S touto istou OZV je tiež povinná uzavrieť
zmluvu zberová spoločnosť, ktorá na území obce
vykonáva triedený zber odpadov. A keďže v Košeci je
touto zberovou spoločnosťou samotná Obec Košeca,
tak Obec Košeca podpísala so spoločnosťou ENVI
PAK, a. s. zmluvu aj ako zberová spoločnosť.

Pre vyhradené prúdy (elektrozariadenia a batérie)
môže obec uzavrieť zmluvy aj s viacerými OZV. Zatiaľ
sa Obec Košeca rozhodla pre spoločnosť ASEKOL SK
s.r.o. Na pneumatiky a vozidlá obec zmluvy s OZV
neuzatvára, lebo sa nejedná o zložky KO a obec tieto
odpady nezberá. Odpadové pneumatiky sa už

nezberajú
prostredníctvom
zberných dvorov obcí.
Občania ich môžu
bezplatne odovzdať

„distribútorom pneumatík“, čo sú všetky predajne
pneumatík alebo pneuservisy. Povinnosť odobrať
odpadové pneumatiky má aj taký pneuservis, ktorý
vykonáva len výmenu pneumatík bez ich predaja.
Možnosť odovzdať odpadové pneumatiky nie je
viazaná na kúpu nových pneumatík alebo iného
tovaru.
Základnou povinnosťou obce v zmysle novej
legislatívy bolo: do konca júna 2016 uviesť svoje
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o
nakladaní s komunálnymi odpadmi do súladu s novou
legislatívou. Obci Košeca sa to podarilo, nakoľko
obecné zastupiteľstvo v júni 2016 schválilo nové VZN
č. 1/2016 o komunálnych odpadoch. Účelom nového
VZN nebolo prijímať zásadné zmeny v doterajšom
systéme zberu jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov, ale hlavne zosúladiť VZN s novou
odpadovou legislatívou.
Vykonávacou vyhláškou k zákonu o odpadoch sa
stanovilo farebné označenie zberných nádob pre
triedený zber (viď tabuľka). V Košeci to má dopad

najmä na komoditu kompozitov (VKM – viacvrstvové
kombinované materiály), kde je ustanovená
oranžová farba. Táto triedená zložka sa už nemôže
zberať spolu s papierom a lepenkou ako to bolo v
Košeci donedávna. Nové VZN stanovuje, že pri zbere
kompozitov (VKM) od rodinných domov sa táto zložka
bude zberať samostatne (v zviazaných balíčkoch
alebo vlastných škatuliach), a to počas zberu kovov a
skla. Pri bytových domoch sa kompozity (VKM) budú
zberať spoločne s kovmi do červenej nádoby.
Spoločne preto, lebo jednej aj druhej komodity nie je
veľa a bolo by neúčelné používanie dvoch
samostatných zvonových kontajnerov pre každú
komoditu (dlhý interval naplnenosti a zberu, ďalší
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záber verejných plôch, ďalšie investície, a pod.).
Keďže sa kovy a kompozity (VKM) budú na bytových
domoch zberať do spoločnej (červenej) nádoby,
musí sa táto nádoba okrem nálepky „KOVY“ označiť
aj oranžovou nálepkou „KOMPOZITY (VKM)“, aby bolo
na prvý pohľad jasné, že nádoba slúži pre zber dvoch
komodít.
Pozorný čitateľ si všimol, že pre sklo bola ustanovená
len zelená farba. V Košeci však používame na zber
skla 2 farby zvonových kontajnerov – na farebné
(zelená) a na číre sklo (biela). Vzhľadom na veľký
rozdiel výkupných cien farebného a bieleho skla a
krátku vzdialenosť do sklární v Nemšovej, je pre Obec
Košeca ekonomicky výhodné pokračovať pri zbere
skla podľa farieb.
Nová legislatíva zaviedla aj definície „zberný dvor“ a
„malá kompostáreň“ a ustanovila podmienky na ich
prevádzkovanie. Do konca júna 2016 sme museli
požiadať o vydanie nového súhlasu na
prevádzkovanie zberného dvora. Urobili sme tak už
koncom marca, aby nám čo najskôr boli známe
podmienky pre ďalšiu prevádzku zberného dvora a
aby sme to stihli zapracovať aj do nového VZN.
Doteraz sa na zbernom dvore nemohli zberať žiadne
nebezpečné odpady a mnohé skončili v zmesovom
odpade a následne na skládke komunálnych
odpadov, kde nemajú čo hľadať a predstavujú
hrozbu pre zdravie a životné prostredie. Požiadali sme
preto o rozšírenie zoznamu povolených druhov
odpadu, ktoré bude možné zberať na zbernom dvore
o všetky nebezpečné druhy odpadov, ktoré sa môžu
nachádzať u občanov v domácnostiach. S radosťou
môžeme oznámiť, že Okresný úrad Ilava – odbor
starostlivosti o životného prostredia svojím
rozhodnutím v septembri 2016 udelil súhlas na
prevádzkovanie zberného dvora na ďalších 5 rokov, a
to vrátane všetkých požadovaných nebezpečných
odpadov. Aj touto cestou občanov žiadame, aby
využívali zberný dvor Obce Košeca pre odovzdávanie
vytriedených druhov KO. Okrem tých štandardne
známych zberaných druhov (papier, plasty, sklo,
elektroodpady, batérie, objemný odpad, drobný
stavebný odpad, atď.), môžu teda občania na
zbernom dvore odovzdať už aj staré farby,
rozpúšťadlá, pesticídy, kyseliny, motorové a iné oleje,
mazadlá, tuky, tmely, handry znečistené
nebezpečnými látkami, atď.). Aby bolo možné zberať
tieto odpady s obsahom škodlivín na zbernom dvore,
musela obec zakúpiť malý ekosklad aj s vhodnými
sudmi a nádobami pre bezpečný zber a
zhromažďovanie týchto nebezpečných odpadov.
Treba poďakovať obecnému zastupiteľstvu, ktorý
schválením zmeny rozpočtu umožnil použitie
potrebných financií na tento účel.
Ďalšou významnou novinkou je zriadenie malej
kompostárne v areáli bývalej tehelne. Bude sa v nej
zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov a cintorína. Maximálne do 100 ton ročne.
Pôjde o zhodnocovanie trávy, lístia, konárov, slamy,
pozberových zvyškov rastlín, opadaného ovocia a

pod. V malej kompostárni nie je legislatívou povolené
zhodnocovať ani kuchynské, ani reštauračné
bioodpady (bioodpady z prípravy jedál, zvyšky stravy,
atď.). Základnou povinnosťou všetkých domácností v
Košeci je skompostovanie svojich bioodpadov
(kuchynských aj záhradných) vo svojom domácom
kompostovacom zásobníku. Malá kompostáreň bude
slúžiť hlavne pre potreby spracovania bioodpadov z
verejnej zelene, pre občanov len ako doplnok k
domácemu kompostovaniu. Malá kompostáreň
nebude verejnosti prístupná, nakoľko v nej nebude
stabilný obsluhujúci perso
nál. Občania môžu svoje
záhradné bioodpady
odovzdávať na zbernom
dvore počas jeho
prevádzkovej doby.

Vzhľadom k tomu, že
Slovensko na tom nie je s
riešením odpadového
problému veľmi ružovo
(napr. až 66 % komunál
nych odpadov sa
zneškodňuje skládkova
ním a len 10 % sa
recykluje alebo kompostuje) a mnohí občania
nedodržujú ani niektoré svoje základné odpadové
povinnosti, nový zákon o odpadoch výrazne
„pritvrdil“ aj v oblasti sankcií za priestupky. Výška
možných pokút za priestupky sa rapídne zvýšila, zo
165,96 € na 1 500 €. Ide o viac ako 9násobné
zvýšenie možných pokút pre bežných občanov. VZN
však umožňuje uložiť pokutu za porušenie VZN
právnickej osobe alebo fyzickej osobne –
podnikateľovi až do výšky 6 638 €.

Veríme, že aj táto „hrozba pokuty“ prispeje k tomu,
aby sa občania zodpovedne správali a starali o svoje
odpady a že sa nám spoločne bude dariť
minimalizovať zneškodňovanie odpadov (skládkova
nie, spaľovanie) a maximalizovať prevenciu vzniku
odpadov, ich opätovné používanie a zhodnocovanie
(recykláciu, kompostovanie). Máme pred sebou
náročný cieľ: do roku 2020 musí Slovensko dosiahnuť
minimálne 50 %nú recykláciu odpadov z domácností.
Z výsledkov za rok 2015 vyplýva, že Košeca zatiaľ
dosiahla len 27,5%nú recykláciu. Máme teda asi 4
roky na to, aby sme sa o 100% zlepšili v triedenom
zbere a v zabezpečovaní recyklácie odpadov z
domácností. Snažme sa všetci čoraz menej používať
nádoby na zmesový odpad a viac tie na triedené
zložky. Trieďme odpady. A kompostujme. Odmenou
nám bude lepší pocit, že prispievame k dosiahnutiu
celkového cieľa SR a veľkou výhodou aj následné
logické znižovanie poplatku za odpady.

Marek Kurinec
špecialista pre odpadové hospodárstvo obce
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Krajské preteky sa uskutočnili dňa 11. júna 2016 v okolí
Kalvárie v Dubnici nad Váhom so začiatkom o 10,00 hod.
Celkovo bolo prihlásených 24 pretekárov z (OKST Tom
Košeca, KST Kolačín a z Dubnice).

Po prezentácii na chate Včielka, kde rozhodca vysvetlil
pravidlá, sme sa presunuli na štart. Naši Tomíci boli
rozdelení do viacerých kategórií, preto každý išiel svojou
vyznačenou trasou. Po príchode posledného pretekára
nasledovalo vyhodnotenie. Naši súťažiaci z Košece
obsadili postupové miesta, ktoré im zabezpečili účasť na
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa tento rok konajú v
Košiciach.

Postupujúci z krajského kola:
Rafajová Petra  staršia žiačka
Zermeghová Ivana  staršia žiačka
Rafaj Miroslav  mladší dorastenec
Pružinec Samuel – mladší dorastenec
Michaela Pružincová – žena B

OKS TOM Košeca na Pretekoch turistickej zdatnosti

OOKKSSTT TTOOMM KKOOŠŠEECCAA –– MMAAJJSSTTRROOVVSSTTVVÁÁ SSLLOOVVEENNSSKKAA

Dňa 3. septembra 2016 sa konali na východnom
Slovensku v meste Košice Majstrovstvá Slovenska v
Pretekoch turistickej zdatnosti.
Po príhovore starostu mestskej časti Košice –
Ťahanovce a staviteľa trate sa preteky mohli začať.
Postupne na trať vybehlo všetkých sto pretekárov,
na ktorých čakali na trati rôzne disciplíny: plazenie,
lanová lavička, poznávanie rastlín a drevín,
poznávanie kultúrnych a prírodných pamiatok,
poznávanie turistických a topografických značiek,
hod na cieľ, odhad vzdialenosti, viazanie uzlov a
samozrejme azimuty.
Po príchode všetkých pretekárov nasledovalo
vyhodnotenie, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ
Bruselská. Z nášho oddielu vystúpili na stupne
víťazov dvaja pretekári a to Miroslav Rafaj, ktorý
obsadil 2. miesto v kategórii mladší dorastenec a
Samuel Pružinec, ktorý v tej istej kategórii získal 3.
miesto. Srdečne gratulujeme.

OOKKSSTT TTOOMM KKOOŠŠEECCAA –– MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ
MMAAJJSSTTRROOVVSSTTVVÁÁ

Dva týždne po Majstrovstvách Slovenska sa konali
Medzinárodné preteky turistickej zdatnosti na
Kysuciach v obci Nesluša. Na tieto preteky postúpil
aj náš člen Miroslav Rafaj súťažiaci v kategórii
mladší dorastenec. Na pretekoch sa zúčastnili aj
naši susední pretekári z Českej republiky.
Po zaregistrovaní sme sa presunuli na futbalové
ihrisko. Po príchode všetkých 170 účastníkov na
ihrisko, sa hlavný program mohol začať. Vypočuli
sme si hymnu Českej i Slovenskej republiky, príhovor
riaditeľa pretekov, hlavného rozhodcu a taktiež
staviteľa tratí, ktorý nás oboznámil s jednotlivými
traťami. Samotný štart sa konal nad ihriskom. Náš
pretekár mal súťažné číslo 7 a tak netrvalo dlho a
ocitol sa na trati. Počasie bolo veľmi nepriaznivé,
intenzívne pršalo, a tak pretekári prichádzali do
cieľa premočení a špinaví, ale s dobrým pocitom
po náročnom výkone.
Vyhodnotenie pretekov sa uskutočnilo v telocvični
ZŠ Nesluša. Nášmu pretekárovi sa aj napriek
skvelému výkonu nepodarilo umiestniť. Dúfajme, že
sa nám podarí na budúci rok vystúpiť na stupne
víťazov.
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Matrika hlási

VV IIII.. AAŽŽ IIVV.. SSTTVVRRŤŤRROOKKUU 22001166 SSAA NNAARROODDIILLII::

Šimon Briestenský, Ela Remšíková, Sebastian Šmehyl,

Marko Bajzík, Matej Šišaj, Jakub Kukučka, Jaroslav Didek,

Bianka Síčová, Damián Vlasatý, Jakub Holý, Veronika

Galbavá, Samuel Ferenec, Šimon Sedláček, Kristína

Kuchyňková, Oliver Jarolím, Filip Gajdoš, Roman Mikuška,

Sofia Tužinčinová a Sofia Habánková.

ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ JJUUBBIILLEEÁÁ::

70 rokov: Rudolf Gajdoš, Jozefína Rafajová, Jozef Ševela,

Ján Grúlich, Helena Pavlíková, Ján Glórik, Mária

Koňuchová, Margita Štepanovičová, Mgr. Rozália

Čepelová, Ing. Vladimír Fúsek, Margita Bednárová, Eva

Jankechová, Ing. Ondrej Ďurikovič, Katarína Gregorová,

Anton Přibyl, Eva Miklová a Silvester Trpka.

75 rokov: Antónia Sdurková, Rudolf Gajdoš, Marta

Gajdošová, Ernest Mucina, Margita Kalamenová, Anna

Palčeková, Alžbeta Lajdová, Viktória Čepáková a

Ing. Ján Kočík CSc.

80 rokov: Ľudmila Blahová, Vilma Jarníková, Anna

Vaniaková, Ladislav Hudák, Ambróz Mikula, Anastázia

Rafajová, Jaroslav Čepák, Milan Resek, Elena

Dananajová, Margita Ševčíková a Martin Lajda.

85 rokov: Anna Hudáková, Vojtech Jakab, Helena

Kutejová , Jozef Strečko, Gizela Fraštacká a Jozef Daniš.

90 rokov: Mária Jancová, Mária Kukučková, Mária

Valentová, Hedviga Feilerová a Jozef Gábel.

9955 RROOKKOOVV OOSSLLÁÁVVIILLAA 2299.. 1100.. 22001166 NNAAJJSSTTAARRŠŠIIAA OOBBČČIIAANNKKAA

NNAAŠŠEEJJ OOBBCCEE PPAANNII VVEERROONNIIKKAA SSUUCCHHÁÁRROOVVÁÁ..

VV IIII.. AAŽŽ IIVV ŠŠTTVVRRŤŤRROOKKUU 22001166 OOSSLLÁÁVVIILLII::

25 rokov spoločného života  striebornú svadbu manželia:

Miroslav Vančík a Alena rod.Galková, Miroslav Chudý a

Miroslava rod. Koyšová, Ľuboš Rác a Renáta rod.

Balážová, Juraj Letko a Adriana rod. Beňová, Marian

Remšík a Alena rod. Pagáčová, Anton Chalúpek a Anna

rod. Kolmanová.

50 rokov spoločného života – zlatú svadbu manželia:

Štefan Bachár a Mária rod. Váňová, Jozef Pavlík a

Helena rod. Drábiková.

55 rokov spoločného života – smaragdovú svadbu

manželia: Ladislav Baška a Antonia rod. Lacková, Jozef

Kalamen a Margita rod. Ďurišová.

ZZ NNAAŠŠIICCHH RRAADDOOVV OODDIIŠŠLLII::

Verona Váňová, Augustín Gajdoš, Ján Martiš, Vliam Ďuriš,

Božena Marcinová, Jozef Kopilec, Irena Mazáňová,

Mária Gábelová, Emília Jancová, Poliachová Emília,

Baláž Ján. Bugalová Oľga, Gregor Jozef, Jánovský

Daniel, Belková Jarmila a Škrovánek Ján.

V roku 2016 sa uskutočnilo dvakrát.
Uvítali sme do života 24 našich najmladších
občanov.

Boli to:
Ela Remšíková, Ivan Körmendy, Liliana Bartošová,
Šimon Slaninka, Patrik Ostrovský, Tamara Žideková,
Nina Slivošová, Ria Ondrejcová, Šimon Briestenský,
Michaela Nemlahová, Filip Bagin, Sebastian
Šmehyl, Marko Bajzík, Matej Šišaj, Jakub Kukučka,
Jaroslav Didek, Bianka Síčová, Damián Vlasatý,
Jakub Holý, Veronika Galbavá, Šimon Sedláček,
Kristína Kuchyňková, Oliver Jarolím, Samuel
Ferenec.

Uvítanie detí

Veľakrát sme už majiteľov automobilov žiadali, aby

počas zimného obdobia neparkovali autá na

miestnych komunikáciách, ale pokiaľ možno

nechávali ich vo svojich dvoroch, prípadne v

garážach. Aj túto zimu sa zamestnanci obce stretli

s viacerými prípadmi, keď nemohli odhrnúť sneh z

ulice len kvôli tomu, že sa tam nedalo dostať kvôli

zavadzajúcim autám. Stali sa tiež prípady, kedy

museli medzi autami alebo okolo nich prechádzať

veľmi blízko. Je to veľmi nebezpečné a najmä

sami by neradi spôsobili škodu na obecných

strojoch, alebo majiteľom odstavených vozidiel.

Naozaj je potrebné si uvedomiť, že verejné

komunikácie slúžia všetkým a nie je možné si ich

zamieňať s parkoviskami. Ak máte problém s

parkovaním vozidla na svojom pozemku (z

priestorových či iných dôvodov) a musíte auto

nechávať na ceste, neváhajte kontaktovať starostu

obce. Možno spoločne nájdete spôsob, ako túto

situáciu vyriešiť k obojstrannej spokojnosti. Vopred

ďakujeme za ústretovosť voči ostatným

obyvateľom.

Opäť to nešťastné parkovanie...
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Finančné hospodárenie obce Košeca podľa INEKO

Finančné hospodárenie obce Košeca za rok 2015 v jednoduchom prehľade od INEKO
(zdroj: http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1079&y=2015)

Ešte v januári 2016 sme podali žiadosť o získanie
dotácie na prevenciu kriminality s názvom
„Chránime Košecu – Zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov obce Košeca“.
V decembri 2016 sme sa dozvedeli výsledok a s
radosťou Vám oznamujeme, že nám bola
schválená dotácia vo výške 5.000, EUR.

Žiadosť sme síce písali s požiadavkou na dotáciu vo
výške 11.962,56 EUR, ale bola nám nakoniec
krátená.
Máme v úmysle rozšíriť existujúci kamerový systém o
ďalšie kamery, tak veríme, že sa nám to v roku 2017
aj podarí. Chceme, aby ste sa tu cítili bezpečnejšie.

Kamerový systém sa rozšíri
Upozorňujeme občanov, že do verejnej kanalizácie je

prísne zakázané vypúšťať obsah zo žumpy.

Do kanalizácie patria len odpadové vody tečúce priamo

z nehnuteľnosti po odsúhlasení pripojenia Považskou

vodárenskou spoločnosťou.

V poslednom období sme zaznamenali sťažnosti na

neznesiteľný zápach, ktorý sa šíri z kanalizácie do vnútra

domov cez zrealizované prípojky. Keďže to nie je stav

trvalý (stáva sa to pár krát v mesiaci), je pravdepodobne

spôsobovaný náhlym zaťažením kanalizácie vypúšťaním

obsahu žumpy cez šachtu kanalizačnej prípojky.

Uvedomte si prosím, že týmto konaním spôsobujete veľa

problémov a nevypúšťajte preto obsah žúmp do verejnej

kanalizácie.

Susedia vám za to budú vďační. Ďakujeme za

pochopenie.

Používame kanalizáciu správne?




