
 S veľkou radosťou vás chcem opäť informovať o úspechu na-
šej obce pri získaní dotácie na rekonštrukciu a regeneráciu budo-
vy ZŠ. Na tento účel sme z Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja získali dotáciu vo výške 16.795.503,77 Sk. Je to už druhá 
dotácia pre obec Košeca, ktorú sa podarilo získať v tomto roku a 
vôbec prvá dotácia z fondov Európskej únie. Celkové oprávnené 
náklady na tento účel sa vyšplhajú na 17.679.477,65 Sk. Žiaci a 
pedagógovia sa môžu tešiť na novú strechu, nové okná, vstupné 
dvere, bezbariérový prístup, zateplenie budovy, interiérové úpravy 
podláh a stien, zariadenie učební novým nábytkom (stoličky, lavi-
ce), nové učebné pomôcky a novú jazykovú i počítačovú učebňu. 
Pevne verím, že v novembri tohto roku sa nám podarí úspešne do-
končiť všetky spomínané aktivity. Práce prebiehajú aj počas škol-
ského vyučovania. Finančné prostriedky získané na rekonštrukciu 
ZŠ sú prísne viazané na tento účel a nemôžu sa použiť na iné 
účely. Ani na telocvičňu...

INFORMÁCIA STAROSTU O STAVE OBCE KOŠECA
A ČASTI NOZDROVICE
Vážení občania,
na základe vašej kladnej odozvy na našu rubriku a pre vašu lepšiu 
informovanosť o stave vecí v obci z takzvanej „prvej ruky“ pokra-
čujem v tejto tradícii a v mojom príspevku sa budem snažiť, pokiaľ 
možno v skratke, uviesť všetko podstatné a aktuálne, čo by vás 
mohlo a malo zaujímať.

MATERSKÁ ŠKOLA UŽ ČAKÁ NA VÝSLEDOK
ROZHODNUTIA MINISTERSTVA
 Podobnú žiadosť ako na rekonštrukciu budovy ZŠ sme dňa 28. 
augusta podali na rekonštrukciu a regeneráciu budovy Materskej 
školy v Košeci. Celkové náklady tohto projektu sú vyčíslené na 
12 264 216,35 Sk. Rozsah rekonštrukcie je takmer totožný so zá-
kladnou školou a zahŕňa výmenu strechy, okien, zateplenie budo-

vy a nové interiérové zariadenie. V priebehu mesiacov november 
- december by sme mali vedieť, či budeme úspešní a či dotáciu 
získame. Držme si palce!

Telocvičňa v obci Raková po deštrukcii

TELOCVIČŇA BUDE TÚTO ZIMU MIMO PREVÁDZKY
 Žiaľ, nie všetko sa nám tento rok darí riešiť k vašej i našej spo-
kojnosti. Po zistení, že telocvičňa už niekoľko rokov „nadsluhuje“ 
a má statické problémy, sme pristúpili k razantnému, no nevyhnut-
nému riešeniu tohto problému. Zatvorenie telocvične má za ná-
sledok „provizórium“ vo vyučovaní telesnej výchovy v ZŠ, ale i 
nemožnosť trénovania pre niektoré športové organizácie, či špor-
tovanie jednotlivých skupín našich občanov nielen počas zimy. 
Obrátili sme sa s týmto problémom na Ministerstvo školstva SR 
i Úrad vlády SR, no doteraz sa nám nepodarilo získať potrebné 
financie na opravu, či iné riešenie súčasného havarijného stavu. 
Pred pár rokmi podobná telocvičňa v Rakovej nevydržala nápor 
snehu a drevená strecha sa zrútila (staticky bola pritom v poriad-
ku!). Pri pomyslení, že sa naša telocvičňa môže rovnako zrútiť aj 
bez náporu snehu, čo jasne preukázal statický posudok, mi behá 
mráz po chrbte.

OBECNÁ KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH
 V súvislosti so zatvorením telocvične nám nastal ešte jeden 
problém. Kam premiestniť obecnú knižnicu? Po zvážení niekoľkých 
alternatív sa nám zdala ako najlepšia možnosť umiestniť ju do 
priestorov materskej školy. Doteraz nevyužívaná chodba bloku B 
spolu s priestormi bývalého kaderníctva je vhodným a trvalým rie-
šením. Verím, že v kombinácii s voľnou triedou vedľa, ktorá bude 
využívaná ako čitáreň a miesto s možnosťou využitia internetu, 
bude knižnica poskytovať ešte lepšie služby ako doteraz.

V NOZDROVICIACH JE OSADENÁ NOVÁ ÚRADNÁ TABUĽA
 Ako v Košeci, tak aj v miestnej časti Nozdrovice je potrebné aby 
ľudia boli informovaní o tom, čo sa v obci deje a čo sa pripravuje. 
Okrem fungujúceho obecného rozhlasu majú už aj tu novú úradnú 
tabuľu, na ktorej sa objavujú dôležité oznamy obce. Umiestnená je 
pri asfaltovej ploche neďaleko budovy bývalých potravín.

X ročník . číslo 3 - 2008   vydáva obecný úrad v Košeci
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KOTOLŇA NA BIOMASU BOL SPRÁVNY KROK
 Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo začiatkom septem-
bra výzvu na podávanie žiadostí pre získanie dotácií na ochranu 
ovzdušia. Uzávierka je v januári 2009 a my sa zapojíme do akcie
projektom na refundáciu nákladov vynaložených v súvislosti s in-
štalovaním novej kotolne na biomasu v budove ZŠ. Myslím, že 
investícia do biomasy bola správna. Pokiaľ by sme v minulosti 
riešili havarijný stav kotolne zmenou palivovej na plynovú, nemali 
by sme možnosť žiadať spätne vynaložené náklady. Nehovoriac o 
tom, že kúrenie biomasou je lacnejšie ako plynové.

INFORMAČNÁ TABUĽA NA CINTORÍNE
 Pripravovaná pasportizácia cintorína si bude vyžadovať dôklad-
né informovanie verejnosti o krokoch, ktoré sa musia vykonať. K 
tomuto cieľu bola inštalovaná pri vstupe do cintorína informačná 
tabuľa. V blízkej budúcnosti tu nájdete informácie, aké úkony treba 
urobiť v súvislosti s prenájmom hrobových miest. Chcem všetkých 
požiadať o trpezlivosť a ústretovosť pri vybavovaní potrebných ná-
ležitostí.

NOVÝ TRAKTOR, VLEČKA, ŠTIEPKOVAČ A MOTOROVÁ
PÍLA NÁM DÁVA NOVÉ MOŽNOSTI
 Nezávislosť vo veciach údržby a správy obce je len jedným 
z pozitív, ktoré nám prinieslo získanie dotácie na nákup traktora, 
vlečky, štiepkovača a motorovej píly. Druhým významným pozití-
vom je možnosť poskytovať rôzne služby aj obyvateľom obce a 
iným organizáciám. Obecný úrad má od augusta nového zamest-
nanca - správcu technologického parku. Je ním Martin Fúsek a 
jeho hlavnou pracovnou náplňou je využívanie spomínaných stro-
jov pre potreby obce, napríklad na zber vyseparovaných zložiek 
odpadov. Podobne zimná údržba miestnych komunikácií bude 
plne v našej réžii a budeme si ju vykonávať sami.

PODANÉ PROJEKTY NA ZBERNÝ DVOR
A MODERNIZÁCIU VEREJNÉHO OSVETLENIA
 V auguste sme stihli podať dva projektové zámery so žiados-
ťou o dotáciu. Prvým zámerom je vytvorenie zberného dvora v 
areáli bývalej pálenice, druhým je celková modernizácia verejného 
osvetlenia. Výsledky by sme mali vedieť do konca tohto roka. Ve-
ríme, že budeme úspešní!

OPRAVA MIESTNEHO ROZHLASU
 Na základe početných žiadostí ozlepšenie stavu miestneho 

rozhlasu sme pristúpili k oprave rozhlasovej ústredne, ktorá už 
vykazuje značné opotrebenie. Hlasitosť sa zvýšila, a tak môžete
počuť všetky oznamy zreteľnejšie. Na druhej strane sme tým ne-
potešili občanov, ktorí pracujú aj v noci a cez deň dobiehajú zmeš-
kaný spánok alebo malé deti a ich matky. Rozhlas je však najdôle-
žitejším informačným kanálom v našej obci ako i jediným a záro-
veň najrýchlejším prostriedkom varovania v prípade akéhokoľvek 
nebezpečenstva.

VANDALIZMUS V AREÁLI ZŠ
 Je mi úprimne veľmi ľúto mládeže, ktorá si pre svoju „nemiest-
nu zábavu“ vo večerných až nočných hodinách vybrala školský 
areál... Rozbité okná na dverách telocvične, ničenie odkvapových 
rúr, nebezpečné lozenie a skákanie po streche kotolne, neporia-
dok v podobe ohorkov z cigariet, obalov zo sladkostí, plastové fľa-
še... To je len zlomok z toho, čo sa v areáli ZŠ pod rúškom tmy 
deje. Nezáujem rodičov o to, kde sa ich ratolesti túlajú, je ešte 
smutnejší. Vraví sa, že každý si je strojcom svojho šťastia. Bojím 
sa, že títo mladí ľudia si to šťastie od seba odháňajú.

HLASUJTE O NAJKRAJŠIU OBEC SLOVENSKA
 Už niekoľko týždňov prebieha na stránke www.slovakregion.sk
internetové hlasovanie o najkrajšie mesto a najkrajšiu obec Slo-
venska. Obec Košeca je počas písania tohto článku na prvom 
mieste!!! Aj týmto spôsobom sa obec prezentuje a dostáva do po-
vedomia regiónu i celého Slovenska. Môžeme byť právom hrdí na 
našu obec aj napriek niekoľkým problémom, ktoré je ešte d nutné 
doriešiť. 
 Nedá sa spomenúť v jednom príspevku všetko, čo by si možno 
aj zaslúžilo môj komentár. Snáď ešte jeden problém. Viacero ob-
čanov ma už stihlo v poslednej dobe upozorniť na zákulisné ťahy 
určitej skupinky ľudí, ktorej možno nevyhovuje to, že sa našej obci 
darí a že všetci obyvatelia Košece a Nozdrovíc majú z toho vyplý-
vajúce výhody. Je veľmi zlé, keď niektorým spoluobčanom vadia aj 
naše spoločné úspechy. Nedajme si siahať na to, za čo sa veľmi 
ťažko bojuje a čo nie je v súčasnosti pre každú obec samozrejmos-
ťou. Úspech neprichádza sám od seba, vyžaduje si veľmi veľké 
úsilie. Ja to robím s radosťou, pretože som vám to všetkým sľúbil, 
pretože ma teší, keď sa niečo podarí, pretože to oceňujete, preto-
že ma to baví, pretože...
 V prípade potreby, otázok, námietok, odporúčaní, rád a postre-
hov som tu však stále pre vás.

váš starosta

 Mesiac október už tradične patrí v našej obci medzi mesiace so 
zvýšenou pracovnou aktivitou.
 Týka sa to tak spoločenských a záujmových organizácií ako 
aj firiem pôsobiacich v našej obci. Činnosť v tomto mesiaci bude 
zameraná na úpravu a skrášlenie životného prostredia, hlavne na 
zveľadenie a čistenie verejných priestranstiev obce. Obecný úrad 
vyhlasuje aj tento rok mesiac október za mesiac zvýšenej pracov-
nej aktivity.

1. Ustanovuje sa technická a organizačná komisia v Košeci:
 • Brtáň Radomír- starosta,
 • Mgr. Švehlová Miroslava- zástupca starostu,
 • Palček Jaroslav- správa ŠA,
 • Hudák Ladislav- správca cintorína,

 ktorá bude úzko spolupracovať s:
 • Ing. Evou Jurenovou - riaditeľkou ZŠ s MŠ,
 • Janou Slávikovou - zást. riad. ZŠ s MŠ,
 • Ing. Pavlom Palčekom - predsedom PD Košeca,
 • miestnymi podnikateľmi,
 • Antonom Opátom - zástupcom rybárskeho zväzu,
 • Ľudmilou Vetríkovou - predsedkyňou Únie žien Slovenska.

2. V priebehu tohto mesiaca je potrebné zrealizovať nasledovné:
 a. Upratať a vyčistiť miestny park, plochu pred pamätníkom
  SNP, areál ZŠ s MŠ
     Z: Ing. Jurenová Eva- riaditeľka ZŠ s MŠ
     T: mesiac október 2008

 b. Vyčistiť a úpraviť priestory v správe a vo vlastníctve obce
     Z: Radomír Brtáň- starosta
     T: mesiac október 2008
 c. Vyčistiť a úpraviť miestny cintorín
     Z: Vetríková  Ľudmila, Hudák Jaroslav
     T: október 2008
 d. Zlikvidovať nepovolené skládky a vyčistiť priestory
  pri veľkoobjemových kontajneroch
     Z: Radomír Brtáň- starosta
     T: október 2008
 e. Upraviť športový areál, dokončiť náterové práce
  a výmenu lavičiek
     Z: Palček Jaroslav
     T: október 2008
 f. Vyčistiť a upraviť predzáhradky, dvory rodinných domov
     Z: občania obce
     T: október 2008
 g. Pokračovať v prácach na úprave areálu osvetovej besedy
  v časti obce Nozdrovice
     Z: občania Nozdrovice
     T: október 2008 
 h. Spracovať a odvysielať reláciu v miestnom rozhlase
     Z: Pavlíková Helena
     T: 9.-11. mesiac

Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu



 V školskom roku 2007/2008 bude Základnú školu s materskou 
školou Košeca navštevovať spolu 338 detí, z toho základnú školu 
272 detí a materskú 66 detí. V škole pracuje 40 pracovníkov, z 
toho 26 pedagogických a 11 nepedagogických a 3 externí učitelia 
náboženskej výchovy.

Materská škola.
 V materskej škole budú pracovať 3 triedy a to nasledovne: 3. 
trieda - 23 detí (budúci prváci) , 2. trieda - 20 detí a l. trieda - 23 
detí. Do materskej školy sme prijali 1 pracovnú silu, p. Katarínu 
Masárovú. Pod vedením zástupkyne riaditeľky školy p. Slávikovej 
bude v MŠ pracovať 7 pracovníkov - 5 pedagogických a 2 nepeda-
gogickí.
 Počas nového školského roka sa bude opäť v MŠ vyučovať 
anglický jazyk. Pre deti sú naplánované rôzne kultúrne a výchovné 
akcie. Vyučujúce si tento školský rok vyskúšajú niektoré prvky no-
vého vzdelávacieho programu ISCED 0 pre MŠ. 
 V spolupráci s OcÚ sa vypracoval program pre obnovu budovy 
a interiérového vybavenia MŠ. Jedná sa o úpravu strechy, okien, 
zateplenie a dverí, vybavenie MŠ a školskej jedálne.

Základná škola
 Základnú školu navštevuje v tomto školskom roku v 1.- 4. roč-

níku 74 žiakov a v 5.- 9. ročníku 198 žiakov. Chod školy zabez-
pečuje 28 pracovníkov, z toho 20 pedagogických, 5 nepedago-
gických a 3 vyučujúci náboženstva. Prijali sme 3 nových pedago-
gických pracovníkov - Mgr. Čepelovú Janu, vyučujúcu zemepisu, 
environmentálnej výchovy, Mgr. Pálešovú Vieru - vyučujúcu fyziky 
a technických prác, po materskej dovolenke sa do kolektívu vrátila 
Mgr. Gregorová Janka - vyučujúca slovenského jazyka a asistent-
ku učiteľa bude vykonávať p. Kalusová Danka. Prajem im veľa ši-
kovných a múdrych žiakov a aby sa v kolektíve pracovníkov našej 
školy cítili dobre. 
 V tomto školskom roku možno konštatovať, že je personálne 
obsadenie školy vcelku dobré, čo sa prejavuje i v odbornosti vyu-
čovania. V 1. - 4. ročníku máme vyučované odborne všetky pred-
mety, čiže 100% odbornosť. V 5.- 9. ročníku sa čiastočne neodbor-
ne vyučuje prírodopis, informatika, technická výchova a občianka 
výchova, čo tvorí 9,43%. Celková odbornosť vyučovania v škole 
je 95,28%. 

Výchovno-vzdelávací proces bude v tomto školskom roku 
prebiehať podľa nasledovných variantov: 
 I. ročník - školský vzdelávací program ISCED 1 primárne vzde-
  lávanie
  II.  ročník - základný variant č.1

DŇA 26. JÚNA 2008 V OSVETOVE
BESEDE V NOZDROVICIACH

Uznesenie č. 179
 Schválenie záverečného účtu obce za
 rok 2007, ktorý je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 180
 Vyhlásenie výberového konania na ob-
 sadenie pracovného miesta „Správca
 technologického parku“ s predpoklada-
 nou mzdou 16 - 22.000,- Sk v hrubom. 
 Požiadavky na uchádzačov a podmien-
 ky prijatia sú súčasťou príloh tejto zá-
 pisnice.  

Uznesenie č. 181
 Schválenie rozšírenia pracovnej skupi-
 ny na zavedenie eura o riaditeľku ZŠ
 -  Evu Jurenovú a ekonómku ZŠ - Evu
 Doskočilovú.

DŇA 8. AUGUSTA 2008
V ZASADAČKE NA OCÚ

Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 a) Predloženie žiadosti o poskytnutie
  NFP v rámci blokového grantu Mo-
  dernizácia verejného osvetlenia na
  realizáciu podprojektu „Modernizá-
  cia verejného osvetlenia v obci Ko-
  šeca“
 b) Zabezpečenie realizácie podprojek-
  tu po schválení žiadosti o poskytnu-
  tie NFP
 c) Spolufinancovanie podprojektu vo
  výške rozdielu medzi celkovými vý-
  davkami podprojektu 3.677.254,70 Sk
  a výškou NFP v sume 367.725,47 Sk.

Uznesenie č. 184
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca, 
týmto schvaľuje predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok:

 - názov projektu:
    Zberný dvor Košeca
 - výška celkových výdavkov na projekt:
    12.383.968,79 Sk
 - výška spolufinancovania projektu žia-
   dateľom:
    5% t.j. 619.198,44 Sk
       - spôsob financovania projektu:
    hotovostné vlastné zdroje

Uznesenie č. 185
 V prípade nepodania, prípadne neschvá-
 lenia projektu bude automaticky vyhlá-
 sená výzva na odpredaj budovy páleni-
 ce a priľahlých pozemkov.

Uznesenie č. 186
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 A) Predloženie žiadosti o nenávratný
  finančný príspevok (NFP) v rámci
  opatrenia 1.1 Regionálneho operač-
  ného programu (ROP) na realizá-
  ciu projektu „Rekonštrukcia a rege-
  nerácia areálu Materskej školy v Ko-
  šeci“, ktorý je realizovaný pre Zá-
  kladnú a materskú školu v Košeci a
  ktorý je v súlade s Programom hos-
  podárskeho a sociálneho rozvoja
  obce.
 B) Zabezpečenie realizácie projektu po
  schválení žiadosti o NFP.
 C) Financovanie projektu vo výške 5 %
  z celkových oprávnených nákladov
  na projekt t.j. vo výške 575.466,- SKK.

Uznesenie č. 187
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčle-
nenie prostriedkov na realizáciu a finan-
covanie projektu cezhraničnej spoluprá-
ce s názvom:
 „Využitie biomasy a solárnej energie
 pre ekologizáciu obcí“ v sume 48.700,- Sk

Uznesenie č. 188
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlá-

senie verejného obstarávania na dodáv-
ku interiérového materiálu, ktorý obsa-
huje projekt:
 „Rekonštrukcia a regenerácia budovy
 ZŠ v Košeci“.

Uznesenie č. 189
 Prípravu a podanie žiadosti na viacúče-
 lové ihrisko a spoluúčasť 800.000,- Sk:

Uznesenie č. 190
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpre-
 daj obecných pozemkov, ktoré občania
 užívajú a na základe výzvy obecného
 úradu požiadajú o ich odkúpenie a nie
 sú využiteľné na individuálnu výstavbu
 a slúžia na ucelenie plôch vo výške
 100,- Sk/m2. Stanovením ceny sa ne-
 ruší nutnosť schvaľovať každú žiadosť
 osobitne.

Uznesenie č. 191
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
 nasledovných pozemkov žiadateľom:
 Luboš Kutej
 Kolembus Radovan

Uznesenie č. 193
 Vyhlásenie výzvy na odpredaj obecné-
 ho pozemku - parcela KNC č. 877/1 s
 bližšie neurčeným rozmerom, ktorý bu-
 de určený dodatočne geometrickým plá-
 nom na základe dohody s výhercom
 súťaže. Pozemok je určený na HBV. Ho-
 dnotiace kritérium je ponúknutá cena
 za 1 m2.
  Obecné zastupiteľstvo si vyhradzu-
 je právo neprijať ani jednu z doruče-
 ných ponúk. 

Uznesenie č. 194
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 Vyhlásenie verejného obstarávania pro-
 stredníctvom osoby poverenej vykoná-
 vať verejné obstarávanie na dodávate-
 ľa projektovej dokumentácie pre staveb-
 né povolenie pre prípravu podania pro-
 jektu na revitalizáciu starej tehelne.



 III. a IV. ročník - jazykový variant pre ročníky 3. - 9. rozšírené  
  vyučovanie CJ
 V.  ročník - školský vzdelávací program ISCED 2 sekundárne
  vzdelávanie
 VI. ročník - jazykový variant pre ročníky 5. - 9. s rozšíreným
  vyučovaním cudzieho jazyka
 VII. - IX. ročník - variant č. 3

Žiaci sú rozdelení do 13 tried.
Rozdelenie triednictva je nasledovné:

 I. roč.  - Mgr. Pavúčková Zuzana
 II. roč.  - Mgr. Surová Betka
 III. roč. - Mgr. Poliaková Miroslava
 IV. roč. - Mgr. Švehlová Miroslava
 V. A  - Mgr. Pajgerová Jaroslava
 V. B  - Mgr. Gajdošová Eva. 
 VI. A  - Ing. Bortelová Jana
 VI. B - Mgr. Pružincová Michaela.
 VII. A - Mgr.Čepelová Jana
 VII. B - Mgr. Galanská Viera
 VIII. r. - Mgr. Rafajová A.ndrea
 IX. A - Mgr. .Rafajová Ingrid
 IX. B - Mgr. Vojteková Eva
Bez triedy - Mgr. Pálešová Viera
      Mgr. Gregorová Janka
      Mgr. Machlica Ľudovít

Vyučujúci náboženstva: 

Mgr. Findura Ján
Mgr. Vároš Miroslav   - rímsko-katolícke náboženstvo
Mgr. Peťkovský Ondrej  - evanjelické náboženstvo

 Školský rok 2008/2009 bude pre mnohých z nás ťažký. Ťažký 
bude najmä pre deviatakov, ktorí sa musia usilovne pripravovať na 
monitor zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktorého 
výsledky môžu ovplyvniť ich nástup na stredné školy. Dôležité je, 
aby si vybrali školu, ktorá je pre nich tá pravá a ktorá im pomôže 
pokračovať v živote tak, ako si to želajú. Určite najviac zo všetkých 
sa do školy tešili naši malí prváčikovia, ktorých tento rok čakajú 
prvé písmenká, čísla a rad informácií o prírode, spoločnosti... Ve-
rím, že im to pôjde ľahko a do školy sa budú tešiť aj budúci rok. A 
čo povedať ostatným žiakom? Verím, že sa celý rok budú usilovne 

a s chuťou učiť a prehĺbia si svoje vedomosti zo všetkých oblastí 
poznania. 
 Tento školský rok nebude jednoduchý po materiálno - technic-
kej stránke. Žiadam všetkých rodičov, žiakov i celú verejnosť o po-
chopenie a trpezlivosť. Hoci dnes naša škola vyzerá ako „veľký ne-
poriadok“, čaká nás v blízkej budúcnosti - po rekonštrukcii - škola 
moderná, pripravená vzdelávať deti na lepšej úrovni ako doteraz 
nielen v klasických vyučovacích predmetoch, ale i v cudzích jazy-
koch, v informatike a v ochrane životného prostredia. 
 Hlavné zmeny, ktoré by mali i v našej škole nastať úzko súvisia 
so zavedením novej koncepcie vzdelávania na Slovensku. V rámci 
toho i naša škola začala pracovať s tzv. Školským vzdelávacím 
programom (ŠVP). Celý proces zavedenia ŠVP má 3 preklenova-
cie roky. Dúfam, že za toto obdobie sa nám škola vyprofiluje k na-
šej i vašej spokojnosti. Náš školský vzdelávací program obsahuje 
primárne vzdelávanie ISCED 1 a sekundárne vzdelávanie ISCED 
2. Ciele vzdelávania má vystihovať i tzv. logo školy. Logom našej 
školy je kniha - symbol vedomostí, múdrosti a informácií a glóbus 
s mapou Európy, ktorý má symbolizovať, že len múdry národ vie 
vytvoriť spoločnosť plnú tolerancie, priateľstva, pokroku a vedy.

V našom ŠVP sú ďalej rozpracované: 

• všeobecná charakteristika školy, žiakov, pedagogického zboru
• projekty, spolupráca s rodičmi a inými záujmovými útvarmi
• charakteristika školského programu
• zameranie školy
• stupeň vzdelania
• profil absolventa
• vnútorný systém kontroly

 Chcem poďakovať OcÚ Košeca, predovšetkým starostovi ob-
ce, že si zvolili ako jednu z hlavných priorít školu. Veď „len múdry 
národ má svoju budúcnosť vo svojich rukách“ A aj naša škola, v 
novom šate, s novými pomôckami a vybavením bude slúžiť ďalším 
generáciám...
 Na záver vás všetkých prosím o pomoc a spoluprácu pri za-
bezpečovaní bezpečnosti detí, ochrane školského majetku a škol-
ského areálu. Verím, že to, čo sme spoločne s našimi otcami...
nadobudli a čo v súčasnosti budujeme nedovolíme niektorým jed-
notlivcom poškodzovať a zničiť. 

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujem.
Ing. Eva Jurenová

 
 
 Je tu september, nový školský rok. Pani 
jeseň už drží v rukách farebný štetec a na-
šich najmenších opäť čaká denne v mater-
skej škole plno prekvapení. 
 Medzi najpokojnejšie obdobie v živote
patrí obdobie detstva. Žiadne starosti, mini-
málne ťažkosti a zodpovednosť - ešte ne-
známy pojem. Všetci sa snažíme, aby kaž-
dé dieťa malo naozaj krásne, pokojné a ra-
dostné detstvo.

A k tomuto cieľu chceme pri-
spieť i my, pracovníci mater-
skej školy, ktorá je vlastne pr-

vou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, kto-
rú dieťa navštevuje. V našej materskej ško-
le sa snažíme počas celého roka neustále 
vytvárať a skvalitňovať podmienky v oblasti 
výchovnej i materiálno-technickej. Vzhľa-
dom na zvýšený počet žiadostí o prijatie do 
MŠ sme preto operatívne pripravili pre deti 
celkom novú triedu. Okrem toho privítalo 
deti druhého septembra nové zariadenie, 
nové stoly, stoličky, ležadlá, šatňa, hygie-

nické zariadenie na umývanie a zariadenie 
do telocvične. Veríme, že v novozriadených 
priestoroch sa naše deti budú cítiť dobre. 

 Na záver želám všetkým, ktorí sa ve-
nujú deťom veľa síl a optimizmu do ďalšej 
výchovno-vzdelávacej práce.
  

Jana Sláviková
zástupkyňa riaditeľky školy



 Kostol si vyžaduje stálu opateru a po-
zornosť, aby sa v ňom veriaci cítili príjem-
ne a mohli nerušene sláviť svätú omšu a 
pobožnosti. Medzi integrálne časti liturgic-
kých slávení patrí posvätná hudba, ktorá 
má s ňou všeobecný cieľ, totiž Božiu slá-
vu a posvätenie veriacich. Posvätná hudba 
prispieva k zväčšeniu krásy a lesku obra-
dov smerujúcich k úcte samotného Boha. 
Jej hlavnou úlohou je priodievať melódiou 
liturgický text, ktorý sa predkladá mysliam 
veriacich, aby sa roznietili v zbožnosti a 
lepšie pripravili na prijatie plodov milosti, 
ktoré pochádzajú zo slávenia presvätých 
tajomstiev.
 Medzi neodmysliteľný hudobný inštru-
ment našich kostolov patrí organ. Tento 
kráľ posvätného prostredia buď sprevádza 
spev, alebo ak mlčí zbor, vyludzuje príjem-
né harmónie.
 V našom farskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie tento organ dožíval a potre-
boval nové sily do života. Veď stav nástroja 
bol alarmujúci: mnoho tónov v manuáloch i 
v pedáli nehralo, podobne nehrali aj niekto-
ré registre, resp. boli odpojené a časť píš-

ťal z organa chý-
bala. Niektoré tóny 
preznievali, intoná-
cia a ladenie bolo 
nevyhovujúce. Tzv. 
výpustkové vzduš-
nice a traktúra or-
gana boli v dezo-
látnom stave. Jeho 
zvuk bol pre tento 
chrám nevyhovujú-
ci a nepostačujúci.
Sumárne bolo mož-
né konštatovať, že 
organ sa v tomto 
stave už temer ne-
dal používať pre
dôstojnú a hudob-
ne správnu hru počas liturgie a preto sme 
sa rozhodli pre jeho celkovú opravu.
 V tomto čase uskutočňuje generálnu 
opravu firma VARFI spol. s r. o. so sídlom 
v Branticiach v ČR. Celková suma opravy 
organa je 1 542 133, - Kč. Väčšiu časť fi-
nančných zdrojov (t.j 1 300 000,- Kč) pre 
realizáciu opravy sa nám podarilo získať 

od štedrých sponzorov (firmy, podnikatelia, 
obecné úrady, jednotlivci ... a iní Bohu zná-
mi) a celého farského spoločenstva, ktoré 
obetavo a pravidelne pamätá na organ pri 
prvonedeľných mesačných zbierkach. 
 Všetkým štedrým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať.

RKFÚ Košeca

    Obec Košeca sa veľkostne 
zaradila medzi obce, ktoré by 
už mali mať pomenované ulice 
názvami, hlavne z dôvodu za-
bezpečenia lepšej orientácie pre 
poštárov, záchrannú službu, po-
líciu. A nielen to. Praktické vyu-
žitie oceníme časom všetci.
   Vyhlasujem preto verejné roz-
hodovanie o názvoch ulíc. An-
ketový lístok dostane každá ro-

dina do svojej poštovej schránky. Sem môže napísať návrh 
- názov svojej ulice. O názve ulice rozhodnú len obyvate-
lia, ktorí na danej ulici bývajú. Vypísané anketové lístky je 
možné osobne doniesť na obecný úrad, prípadne vhodiť do 
niektorej zo schránok (prvá na budove OcÚ a druhá v Noz-
droviciach na budove bývalých potravín). Ďakujem vopred 
za váš aktívny prístup k tomuto dôležitému úkonu.
 Podľa zákona č. 453/2001 Z. z., ktorý mení a dopĺňa 
zákon č. 369/1990 Zb. sa pomenovanie ulíc riadi nasledov-
ným:
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

 (1) Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných
  verejných priestranstiev.

 (2) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných
  priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné
  priestranstvo svoj názov.

 (3) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa urču-
  jú s prihliadnutím na históriu obce, na významné ne-
  žijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú ná-
  zvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urá-
  žajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné
  cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
  vzhľadom na históriu obce.

 (4) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v ja-
  zyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon.
 
 (5) Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
  názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.



 V pondelok 1. septembra 2008 sme sa už po piatykrát mohli rozlúčiť s prázdni-
nami na tradičnej akcii nazvanej Baranpajáda. Aj tento rok sme sa stretli v areáli zá-
kladnej školy a okrem súťaží za sladké odmeny sme pre deti pripravili zaujímavý pro-
gram.

 Keďže minulý rok malo maľova-
nie na tvár u detí veľký ohlas a teši-
li sa naň aj tento rok, nemohli sme 
ich sklamať. Opäť k nám prišla pani 
Boženka, no na pomoc si prizvala aj 
kamarátky. Ich šikovné ruky maľo-
vali deťom počas Baranpajády na 
tvár a ramená ornamenty, pavučiny, 
podmorský svet, zvieratká, ba do-
konca i modriny pod okom a krv na 
postrašenie rodičov. Bola to radosť 
sledovať ich ruky počas maľovania 
a tiež nadšenie v očiach detí. Týmto 
im ďakujeme.
 Na podujatí nechýbala ani veľká 

nafukovacia šmýkačka so skákadlom. A tentoraz sme aj pre našich najmenších pripravili 
bazén naplnený loptičkami, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť.
 A to najlepšie bolo na konci. Tento rok zavítali medzi nás zvolenskí divadelníci z Di-
vadla Maska, ktorí zahrali deťom netradičné divadelné predstave-
nie v štyroch giga maskách s názvom Happy Zoo. Celým progra-
mom nás sprevádzal profesor Indigo, ktorý hromadne vyučoval o 
človeku budúcnosti - homo futurovi a jeho kamarátoch - zvierat-
kách. Na jeho hodinu postupne prikvitli: kurasaurus s menom Čvi-
rik, brontosaurus Dino a opičiak Skoky. Každého nám predstavil a 
čo-to zaujímavé o ňom povedal alebo s ním predviedol. Nakoniec
sa ukázal aj samotný homo futuro s naozaj gigantickým nosom, 
ušami a hustými kučeravými vlasmi, aké môže mať len človek 
budúcnosti. Počas predstavenia i po ňom tieto veselé postavičky 
behali, tancovali, šantili a fotografovali sa spolu s deťmi, ba dokon-
ca i s dospelými. Myslím, že zaujali a rozosmiali každého, kto sa 
tohtoročnej Baranpajády zúčastnil.
 Samozrejme, ako každoročne, boli popri týchto zábavných 
atrakciách pripravené pre deti náročné, aj menej náročné súťaže. 
V nich si súťažiaci vybojovali poriadny kopec sladkostí. A to, čo 
zostalo, ponechal pán starosta škole, takže deti ZŠ s MŠ v Košeci 
mali o niečo veselší vstup do nového školského roka.
 Na záver chceme poďakovať všetkým našim známym, kamará-
tom a rodinkám, že obetovali svoj voľný čas a prišli nám pomôcť, 
pretože bez nich by sa táto akcia nemohla uskutočniť.
 Tešíme sa na Baranpajádu 2009 a veríme, že sa tam opäť všet-
ci vo vynikajúcej nálade stretneme.

 12. júla sa v športovom areáli stretli mladí, starší i tí skôr narodení na tradičnom 
„Stretnutí troch generácií“, ktoré každoročne organizuje Únia žien.
 V príjemnom chládku letného kultúrneho stánku takto strávilo horúci deň niekoľko 
desiatok našich obyvateľov. Družné debaty a rozhovory boli popretkávané kultúrnym 
programom, v ktorom ukázali, akí sú šikovní naši najmladší - škôlkari a žiaci ZŠ. Za-
hanbiť sa nedala ani ženská spevácka skupina z Košece. Príjemná atmosféra spo-
jená s bohatým pohoste-
ním a kultúrnym progra-
mom zanechala vo všet-
kých dobrý pocit z príjem-
ne stráveného dňa.
 Pán starosta R. Brtáň 
sa za všetkých prítomných 
symbolickou kyticou poďa-
koval dlhoročnej organizá-
torke stretnutí - pani Vetrí-
kovej.
 Ďakujeme a tešíme sa 
na ďalšie stretnutie o rok. 

Pavlíková M.



 Už po druhýkrát sa nám podaril zorganizovať celkom úspeš-
ne Anna bál.  Aj keď to v danom týždni vyzeralo s počasím hro-
zivo, predsa sa v sobotu popoludní usmialo na nás slniečko a 
zábava mohla začať. Bola pripravená bohatá tombola, grilova-
né špeciality, dobré vínko a samozrejme nechýbala ani dobrá 
kapela - „Sedmerovanka“. Myslím si, že kto sa chcel zabaviť, 
ten sa zabavil. 
 Ďakujem všetkým sponzorom za dary do tomboly. Moje po-
ďakovanie patrí aj celej kultúrnej komisii a všetkým, ktorí nám 
akýmkoľvek spôsobom pri tejto akcii pomohli.

Magdaléna Belková, predseda kultúrnej komisie

 V súvislosti s blížiacim sa zavedením 
eura je potrebné upozorniť verejnosť, že 
pravidlá, termíny a možnosti na výmenu 
slovenských bankoviek a mincí za eurovú 
hotovosť po zavedení eura na Slovensku 
sú nastavené tak, aby občania mali čo naj-
menej úloh a povinností.

VÝMENU KORÚN ZA EURÁ BUDÚ ROBIŤ 
LEN BANKY PRIAMO VO SVOJICH PO-
BOČKÁCH

Týmito službami ani ich sprostredkova-
ním nebudú poverené žiadne osoby, kto-
ré by mali navštevovať obyvateľov v do-
mácnostiach!

Korunové bankovky a mince bude mož-
né od 1. Januára 2009 bezplatne zame-
niť za eurá:
 - mince v bankách do 30. júna 2009
 - papierové bankovky do 31. decem-
  bra 2009
 - mince v Národnej banke Slovenska
  do 31. decembra 2013
 - papierové bankovky v Národnej ban-
  ke Slovenska bez časového obme-
  dzenia
S cieľom predísť problémom pri výme-
ne korunovej hotovosti sa odporúča:
 1. Uložiť si svoje úspory na účet ešte
  pred zavedením eura. Koruny na
  účte vám banka sama automaticky
  zmení na eurá, bez akýchkoľvek po-
  platkov, bez žiadostí z vašej strany.
  Ponuky od neznámych osôb na vý-
  menu „výhodnejším“ kurzom musia
  byť podozrivé, nakoľko sa s nimi
  spája riziko šírenia falošných peňazí.
 2. Vyhnúť sa výmenám na ulici, alebo
  ponukám od osôb vydávajúcich sa
  za predstaviteľov bánk, samospráv,
  alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu

  navštíviť doma. Nik nemá právo žia-
  dať od vás informácie o tom, koľko
  máte doma peňazí, alebo ako a ke-
  dy si ich plánujete vymaniť za eurá. 
 3. Banka od vás nebude požadovať
  kvôli prechodu na euro žiadne infor-
  mácie. Nepodávajte nikomu pod zá-
  mienkou prechodu na euro informá-
  cie o prístupe k vášmu účtu, ako
  napr. čísla účtu, heslá, alebo PIN kód.

Predzásobenie sa hotovosťou je možné 
tzv. „Štartovacími balíčkami“ ktoré sa zač-
nú predávať od 1. 12. 2008 za 500,-Sk/kus
a ich odber nebude kusovo obmedzený.

 Balíčky budú obsahovať 45 kusov eu-
rových mincí a môžete si ich zakúpiť na 
ktorejkoľvek pobočke pošty. Všetky vyrobí 
mincovňa Kremnica a budú voľne vložené
(nasypané) do plastového vrecka. 

Ďalšie informácie o zavedení eura
www.euromena.sk, tel.: 0800 103 104

Informácie čerpané zo stránky
www.zmos.sk



Vážení spoluobčania,

 vzhľadom na to, že sme vás ešte tento rok na stránkach „Košecko - nozdro-
vických novín“ neinformovali o našej organizácii, ponúkame vám dnes prehľad 
našich podujatí, ktorými by sme chceli prispieť k zveľaďovaniu našej obce. 
 Podľa programu, ktorý sme si odsúhlasili na výročnej členskej schôdzi, ktorá 
sa konala dňa 27. 3. 2008 sme si dali niekoľko záväzkov, ktoré sa snažíme plniť. 
Pre svojich členov sme mali naplánovaný zájazd do Rajca. Vzhľadom na nízku 
účasť sme nemohli tento zájazd uskutočniť. Aby sme mohli zrealizovať zájazd na 
Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh - Agrokomplex 2008 do 
Nitry, rozhodli sme sa osloviť občanov. Sme veľmi radi, že mali nielen záhradká-
ri, ale i občania o zájazd záujem a mohli sme ho uskutočniť. Účastníci zájazdu sa 
určite vrátili domov plní zážitkov a  obohatení o vedomosti týkajúce sa pestova-
nia ovocia a zeleniny a práce v záhradkách. Veríme, že si takúto akciu účastníci 
podujatia nenechajú ujsť ani na budúci rok. 
 Dňa 14. augusta sme uskutočnili brigádu na miestnom cintoríne. Zúčastnili 
sa jej členovia: Ďuriš Ján, Ing. Gábel Jaroslav, Ďurišová Emília, Hrbáčková Da-
nica s vnúčatami, Pagáčová Oľga, Ševčíková Mária, Opátová Emília, Gajdoš 
Rudolf, Bugala Jaroslav, Bugalová Beáta, Janke Silvester, Filková Jana a Jakuš 
František. Vzhľadom na to, že nám počasie prialo, pohrabali sme suchú trávu 
okolo hrobov a na voľných plochách.
 V dňoch 21. a 22. septembra sa v priestoroch kultúrneho domu konala tra-
dičná výstava ovocia a zeleniny. Zúčastnilo sa jej 457 občanov. Dnes môžeme 
povedať, že sa nám táto akcia vydarila. Občania si mohli pozrieť rôzne odrody 
jabĺk, hrušiek a taktiež množstva zeleniny. Veľmi nás potešilo, že sa na výstave 
podieľali aj naši najmenší - Marko Patrik, Zuzka a Alenka Ondreičkové a Paťka 
Bartošová. Poďakovanie patrí žiakom základnej školy, ktorí spríjemnili výstavu 
svojimi výtvormi.
 Veríme, že i v budúcnosti sa budeme môcť pochváliť úrodou, ktorú sme 
vypestovali my i naši spoluobčania. Ďakujeme všetkým, ktorí sa výstavy zúčast-
nili.
Výbor Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov č. 1 v Košeci

 Naše ženy pokračovali v svojej činnosti aj cez 
letné obdobie.
 Zorganizovali pre svoje členky i iných záujemcov 
dva zájazdy do Podhajskej, ktoré mali veľmi dobré 
ohlasy u všetkých prítomných, či už to boli starší, 
ktorí cestovali  za relaxom, či tí najmladší účastníci 
zájazdu, ktorí si užili v tejto vzácnej vode veľa zábavy.
 Naše členky nielen oddychovali, ale počas leta aj 
vyčistili lesné studničky a nazbierali pri tom až osem 
vriec odpadu v našich blízkych lesoch.
 Tak isto začiatkom júla pripravili“ Stretnutie troch 
generácií“, ktoré je už roky súčasťou kultúrneho ži-
vota v Košeci.
 Ani teraz nezabudli na našich chorých občanov, 
ktorých počas leta navštevovali a každému priniesli 
drobný darček, ale hlavne kus svojho srdca a milé 
slovo. Prestárlych občanov navštívili i v Penzióne v 
Košeci a v Dome dôchodcov v Dubnici nad Váhom.
Na prvý školský deň pripravili pre našich prváčikov 
balíčky, ktoré im osobne odovzdali a zaželali im veľa 
úspechov v ich novej práci.
 Na poslednom výbore už začali pripravovať stret-
nutie s jubilantkami a dlhoročnými členkami, ktoré 
sa uskutoční dňa 10. 10. 2008 v kultúrnom dome v 
Košeci o 17:00 hod.
 Na záver Vás ešte naše ženy chcú pozvať na akt 
kladenia vencov, ktorý sa uskutoční dňa 31. 10. 2008 
na miestnom cintoríne, ako spomienka na všetky 
naše zosnulé členky i všetkým nám srdcu blízkym, 
ktorý už nie sú medzi nami.

Výbor ZO ÚŽS v Košeci

 Slovenské národné povstanie je pre ľudí neustále živým a inšpirujúcim odka-
zom. Zveľaďovať dielo účastníkov SNP, z ktorých mnohí svojím životom zaplatili 
za našu súčasnosť, je našou svätou povinnosťou. Povstalecká história je histó-
riou nášho národa, ktorý so zbraňou v ruke, spoločne s ďalšími národmi porazil 
nenávidený fašizmus. Naša úcta preto právom patrí priamym účastníkom a or-
ganizátorom Slovenského národného povstania, ľuďom zdatným a odvážnym. 
Hlavnými cieľmi povstania a boja proti fašizmu bolo skoncovať s cudzou fašis-
tickou nadvládou, vytvoriť podmienky na život v mieri a na spoluprácu národov.

 Pamiatku hrdinom SNP sme si uctili pri príležitosti 64. výročia SNP v predve-
čer 28. augusta položením vencov k Pamätníku padlých.



 Hodové slávnosti v tomto roku začali „Ho-
dovou zábavou“, ktorej usporiadanie má tradi-
čne v rukách Futbalový klub v Košeci. Vďaka 
nepriaznivému počasiu sa tentoraz nekonala
priamo na ihrisku, ale netradične v Kultúrnom 
dome. Od večera až do rána do tanca hrala 
skupina MERIT p. Rudolfa Bajzíka a nielen 
mladších potešil mini koncert skupiny AETHER-
-ON, ktorá výborne odohrala najznámejšie hity 
našich i zahraničných rockových skupín. Tí, 
ktorých neodradilo počasie si mohli odniesť 
odmenu z bohatej tomboly.

 Hodová nedeľa patrí najmä futbalu. Uspo-
riadatelia zábavy sa dobre vyspali a potešili nás 
výsledkami vo všetkých domácich zápasoch! 
Motiváciou im bol aj výborný hodový guláš z 
varešky Roba Bachara a jeho pomocníkov. Gu-
láš nebol určený len pre futbalistov, pochutnali 
si na ňom mnohí hodovníci! Niektorí aj viackrát! 
Zapiť ho mohli dobre vychladeným čapovaným 

pivkom, ktoré celý deň čapovali  zamestnanky-
ne Obecného úradu.
 Medzi zápasmi si všetci mohli pozrieť vese-
lé i poučné predstavenie divadelno-šermiarskej 
skupiny BERGFRIT, ktorej členmi sú aj dvaja 
obyvatelia našej obce! A zahrali aj muzikanti 
skupiny MERIT.
 Počas celého dňa sa deti mohli vyšantiť 
na veľkej nafukovacej šmykľavke, povoziť na 
elektrických autíčkach alebo zaskákať si na 
trampolíne. Celodennú hudobnú produkciu mal 
pod palcom DJ Krupko.
 V priestoroch športového areálu si všetci 
mohli pozrieť aj nový obecný traktor, vlečku a 
štiepkovač.

Cieľom bolo, aby sa na Hodoch všetci cítili 
príjemne a dobre sa zabavili. Veríme, že sa to 
podarilo.

Kolektív Obecného úradu & spol.



 V poslednom období veľa občanov nášej obce rieši pro-
blém, kam s biologickým odpadom zo záhradiek a okolia domu. 

 Z hľadiska dodržiavania zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba ne-
smie:
  - fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so
    zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  - vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  - zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde
    môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 
  V prípade, že sa bude zakladať oheň, treba, aby bolo ohnisko 
mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a 
skladovaných alebo uložených horľavých materiálov, dôkladne 
zabezpečené a kontrolované zodpovednou osobou a po ukonče-
ní dôkladne uhasené tak, aby nedošlo k opätovnému rozhoreniu 
zvyškov v ohnisku. Pri dodržaní týchto podmienok sa z hľadiska 
„hasičských“ zákonov spaľovať môže. 
 Pri spaľovaní však dochádza k porušovaniu zákona č. 223/
2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
kde v § 18 je napísané: Každý je povinný nakladať s odpadmi 
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom. Každý 
je povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. Ďalej sa za-
kazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a 
parkov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzic-
kých osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho
odpadu. Z toho prakticky vychádza, že takýto odpad môžeme 
použiť len do kompostu a nie ho spaľovať. 
     V prípade spaľovania biologického odpadu dochádza k poru-
šovaniu zákona o odpadoch, a tým je občan vystavený prípad-
ným sankciám zo strany obvodného úradu životného prostredia 
alebo polície.
 Na nezákonnosť domáceho spaľovania „zeleného“ upozor-
ňujú aj Priatelia zeme:

 Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a 
ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Napriek 
tomu dochádza k neustálemu porušovaniu viacerých zákonov.

 Osobitne v tomto období, kedy sa zbiera úroda, ľudia hromad-
ne pália odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate. Nad dedinami, 
ale aj mimo nich, sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a 
škodlivého dymu. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zá-
konníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pome-
rom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami a podobne.

 Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o od-
padoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, 
skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda 
v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.“Navyše od 1. janu-
ára 2006 platí aj zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, 
cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad sa teda nesmie ani 
spaľovať ani ukladať na skládky odpadov. Zákon o ochrane pred 
požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov,“ vysvetľuje Branislav Moňok, koordinátor kam-
pane Priateľov Zeme-SPZ.
 Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické 
látky, ako napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, 
dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. „Pri spaľo-
vaní odpadov doma sa uvoľňujú škodlivé látky v ešte vyšších 
koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. 
Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysli-
čovania,“ hovorí Katarína Vrábľová, koordinátorka toxickej kam-
pane Priateľov Zeme-SPZ. Spálením organického odpadu teda 
doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho 
na škodlivé plyny.
 Priatelia Zeme-SPZ preto apelujú na obce, aby vo výraznej-
šej miere dohliadali na dodržiavanie zákonov a upozorňovali ob-
čanov, že ich konanie je protiprávne. Rovnako polícia by mala 
kontrolovať a napomínať občanov, resp. ukladať pokuty v prípa-
de opakovaného spaľovania bioodpadu.
 Zákony umožňujú „zelený“ odpad len zhodnocovať. Jedným 
z možných a najjednoduchším riešením je jeho kompostovanie. 
Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom 
z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) 
použiť na výrobu kompostu. Viaceré obce navyše od občanov 
tento odpad zbierajú, alebo im ho umožňujú nosiť na obecné 
kompostoviská. Podrobný návod ako kompostovať či už v do-
mácnostiach alebo obciach, ako aj ďalšie informácie o kompos-
tovaní, nájdete na: http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/infor-
macie/biologicky-odpad
 Ku kompostovaniu nás nepriamo zaväzuje aj Európska smer-
nica 1999/31/EC o skládkach odpadu, ktorá stanovila všetkým 
členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať 
množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. „Do roku 
2010 musíme znížiť množstvo bioodpadu ukladaného na sklád-
kach o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 
2020 až o 65%,“ uzatvára Branislav Moňok.

Viac informácií:

Mgr. Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme-SPZ,   
  Tel.:0908 656 799,  vrablova@priateliazeme.sk

Branislav Moňok, koordinátor, Priatelia Zeme-SPZ,
Tel.: 0904 124 726, monok@priateliazeme.sk



 Nazhromaždil sa Vám odpad počas jesenného 
upratovania?
 Tak ako na jar i teraz v termíne od 13. 10. 2008 
do 31. 10. 2008 využite na jeho likvidáciu rozmiest-
nenie veľkoobjemových kontajnerov. Veľkoobje-
mový kontajner - VOK je určený na zber objem-
ného odpadu - vyradené predmety z domácností, 
ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do 
zberných nádob.
 Upozorňujeme občanov, že do týchto kontajne-
rov v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: 
stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiariv-
ky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, 

obaly z náterových hmôt), biela technika (chladnič-
ky atď.), elektronický odpad (televízory, výpočtovú 
techniku atď.) a stavebná suť v akomkoľvek množ-
stve. Ukladať sem tieto odpady je zakázané!
 Nebezpečný odpad bude zbieraný počas vo-
pred vyhlásenej akcie, ostatné odpady môžete pri-
niesť na zberný dvor.
 Žiadame Vás o dodržanie jednoduchých pra-
vidiel - pristavené kontajnery nepreplňujte, neu-
miestňujte prinesené predmety mimo kontajnerov. 
V prípade, že vyhadzujete nábytok a podobne, ukla-
dajte ho do kontajnera demontovaný!, aby Vami 
uložený odpad zbytočne nezaberal veľa miesta!!!

 Aj tento rok sa nám opäť podarilo pripraviť 
pre občanov Košece letnú jazykovú školu, kto-
rá sa už minulý rok stretla s veľkým záujmom 
občanov všetkých vekových kategórií, ale tiež 
ľudí z blízkeho okolia. Tento ročník priniesol, 
ako tradične, výučbu anglického a nemeckého 
jazyka. Projekt SLC tento rok navštevovalo 25 
študentov. O organizáciu celého projektu sa 
postaralo Občianske združenie Summer Lan-
guage Course spoločne s Obecným úradom v 
Košeci. Vyučovalo sa v priestoroch OcÚ a do 
lektorského tímu pribudla nová angličtinárska 

posila. Za 9 týždňov odučili traja lektori spoloč-
ne 697 hodín. Medzi tohtoročné úspechy patrí 
aj medializácia projektu (viac na www.koseca.
sk v sekcii Vzdelanie/SLC/Povedali o nás) a 
tiež úspechy našich študentov, akými sú napr. 
zloženie opravných skúšok (NJ), či prijatie do 
zamestnania (AJ).
 Tento rok sme sa navyše na základe vzras-
tajúceho záujmu rozhodli pripraviť pre občanov 
projekt pod názvom Weekend Language Cour-
se, teda víkendovú a večernú jazykovú školu. 
Bližšie informácie a tiež prihlášky na celoročné 
kurzy AJ a NJ nájdete na webových stránkach 
obce.
 Ďakujeme všetkým našim študentom za prí-
jemne strávené spoločné leto pri výučbe cud-
zích jazykov a už teraz sa tešíme na všetkých 
nových záujemcov.

Ivica Ďuricová

MATRIKAMATRIKA  HLÁSIHLÁSI
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V III. štvrťroku 2008
sa narodili

Terézia Miklošová, Adriana Pase-
ková, Viktória Gábelová, Paulína 

Ištvániková
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
-----------------------------------

V II. štvrťroku 2008
Agnesa Čaplová, Eva Belianová, 
Vladimír Jáňa a Mária Strečková

V III. štvrťroku 2008
Vincent Špaček, Martin Škorník, 

Juraj Vrábel, Maximilián Jan-
kech, Ľudovít Gábel, Barnardína 
Ďurinová, Mária Tabačíková, Ing. 
Štefan Kapusta, Mária Chromia-
ková, Paulína Suchánková, Jozef 

Chalupek
 

-----------------------------------
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

-----------------------------------
70 rokov

Ľudmila Livinková, Magda 
Kukučková, Mária Dubovanová, 
Jozef Gajdoš a Mária Vicenová.

-----------------------------------
75 rokov

Mgr. Božena Krausová
a Mária Procházková.

-----------------------------------
80 rokov

Mária Hrubová
a Mária Mikušová.

-----------------------------------
85 rokov

Ján Staňo, Anna Macúchová,
Ľudovít Macúch, Marta Strižen-

cová a Anna Kučeráková.
-----------------------------------

90 rokov
Anna Trpková

-----------------------------------
V III. ŠTVRŤROKU 2008

OSLÁVILI
-----------------------------------

25 rokov spoločného života 
- striebornú svadbu

manželia Jozef Surový a Betka 
rod. Janišová, Jozef Beňo

a Emília rod. Makásová, Anton 
Martiš a Emília rod. Hrubová a
 Ing. Jozef Palček a manželka 

Marta rod. Adamcová.

55 rokov spoločného života 
 platinovú svadbu

manželia Jozef Kulich
a Emília rod. Lacková.

-----------------------------------
Srdečne blahoželáme!

 Po rokoch útlmu si dobrovoľní hasiči znova 
získali svoje postavenie v spoločnosti. Táto sku-
točnosť prispela k rozmachu hasičských súťaží 
na všetkých úrovniach i vekových kategóriách. 
Len v našom okolí sa uskutočnilo mnoho súťaží, 
bohužiaľ, zúčastnili sme sa ich zatiaľ ako diváci. 
Ale povzbudilo nás to do ďalšej činnosti. Kon-
com júla sa nám konečne podarilo v spolupráci 
s obecným zastupiteľstvom a starostom obce 
zakúpiť hasičskú striekačku a výstroj. Vďaka 

sponzorovi, už máme aj svoju vodnú nádrž. Aj  
keď už je prakticky po sezóne hasičských sú-
ťaží, naše družstvo sa začalo pripravovať na 
budúcoročnú sezónu, v ktorej by sme chceli v 
súťažiach reprezentovať našu obec dobre pri-
pravení. Nakoľko sa blíži vykurovacie obdobie, 
pripravujeme sa na preventívne prehliadky do-
mov a objektov v našej obci.

DHZ Košeca

 Predajňa v Košeci v Dome služieb Vás po-
zýva na nákup. Čo možno u nás kúpiť?

 - Farby, laky, spreje a iné stavebné chemi-
  kálie. Široký sortiment valcov, štetcov a
  doplnkového tovaru.

 - Brusivo, spojovací materiál, elektroinšta-
  lačný materiál, vodoinštalačný materiál,
  cyklopotreby, ručné náradie a nástroje
  do dielne, na stavbu, na záhradu a množ-
  stvo iného železiarskeho tovaru.

 - Možnosť objednávky železiarskeho tova-
  ru na zákazku s dovozom domov zdar-

  ma (napríklad plynový kotol, pletivo a iný
  veľkorozmerný a ťažký tovar).

 Pre živnostníkov a organizácie sa po zare-
gistrovaní poskytujú množstevné zľavy.

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok
8.00 - 16.30 hod.

Sobota
8.00 - 10.30 hod.



  Družstvo starších žiakov, pod vedením 
trénera Palčeka Jaroslava a vedúceho muž-
stva Makasa Vladimíra v minulej sezóne 
začalo súťaž s veľkým nasadením. Vďaka 
ochote a snahe hráčov i realizačného tímu 
mužstvo bojovalo takmer celú sezónu o 
špicu tabuľky. Po remíze v zápase roka so 
Stupným sme však prišli o prvú priečku. Na-
priek tomu je 2. miesto pekným úspechom 
starších žiakov a patrí im zaň uznanie.

 Po mesačnej prestávke sa začala nová sezóna s novým tré-
nerom p. Daliborom Strečkom. Po odchode končiacich ôsmich 
hráčov nastal problém s doplnením hráčskeho kádra. V Košeckom 
Podhradí nastal rovnaký problém. Po dohode klubov sme prere-
gistrovali do Košece 6 hráčov. Dúfajme, že sa bude našim chlap-
com dariť a budú nasledovať úspechy minulej sezóny.

Káder hráčov tvoria:

 Laskovič Lukáš, Letko Lukáš, Žilka Branislav, Palček
 Juraj, Rebro Tomáš, Mikula Peter, Veliký Miroslav,
 Pagáč Ján, Pagáč Radomír, Oťahel Patrik, Oťahel Boris,
 Galko Peter, Šturdík Marek.

 Na území obce Košeca sa nachádza viacero obec-
ných pozemkov, ktoré občania v súčasnosti užívajú.

 Obecný úrad ponúka tieto pozemky na odpredaj ich 
užívateľom za individuálnu cenu stanovenú obecným za-
stupiteľstvom podľa danej lokality.

Postup pri odpredaji obecného pozemku:

 1. Občan písomne požiada obecný úrad o odpre-
  daj obecného pozemku, ktorý užíva.

 2. Stavebná komisia posúdi vhodnosť odpredaja
  tohto pozemku a odporučí/neodporučí obecné-
  mu zastupiteľstvu odpredaj pozemku. 

 3. Na základe odporučenia stavebnej komisie, na-
  vrhne finančná komisia cenu pozemku za me-
  ter štvorcový.

 4. Obecné zastupiteľstvo schváli / neschváli od-
  predaj pozemku, prípadne navrhne inú cenu za
  meter štvorcový.

 5. Pri súhlasnom stanovisku občana s ponúknu-
  tou sumou nasleduje vypracovanie geometric-

  kého plánu a kúpno-predajnej zmluvy na nákla-
  dy občana.

 6. Po predložení geometrického plánu a kúpno-
  -predajnej zmluvy na obecnom úrade občan za-
  platí požadovanú sumu dohodnutým spôsobom.

 7. Po úhrade nasleduje podanie návrhu na zápis
  do katastra nehnuteľností na základe kúpno-
  -predajnej zmluvy. Náklady súvisiace s týmto
  návrhom (kolok v hodnote  2.000,- Sk) znáša
  občan.

 Ak občan neprejaví záujem o odpredaj pozemku, ako 
druhý variant môže byť prenájom pozemku na dané ob-
dobie za vopred stanovenú cenu na základe nájomnej 
zmluvy.

Táto ponuka platí do konca roka 2008!

 Od začiatku roku 2009 bude pri zistení neoprávnené-
ho užívania obecných pozemkov Obecný úrad postupo-
vať podľa platných predpisov.

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór


