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Aj keď už vykonávate funkciu starostu dlhé roky, 
v aktuálnom volebnom období ste v polčase riadenia 
samosprávy. Čím sú tieto roky iné v  porovnaní 
s minulými?
Ktorú udalosť (rozhodnutie) považujete v  minulom 
roku za najdôležitejšiu pre vašu obec?

Ani sa mi to nechce veriť, ale som starostom obce 
Košeca už 15-ty rok. Ak mám povedať, v čom sú posledné 
dva roky iné oproti väčšine tých predchádzajúcich, tak 
musím jednoznačne vyzdvihnúť obrovskú podporu 
súčasného poslaneckého zboru rôznym investičným 
aktivitám. Dosahované prebytky hospodárenia nám 
umožňujú realizovať rozvojové projekty, ktoré pomôžu 
oblasti dopravy, školstva, športu, kultúry, životného 
prostredia a pod. Snažíme sa potrebné finančné zdroje pre 
dosahovanie rozvoja navzájom kombinovať. Využívame 
tiež dotačné schémy a  v  zdravej miere čerpáme aj 
návratné prostriedky.

Pre mňa osobne je veľkou satisfakciou pokračovanie 
v  naplánovaných investíciách aj napriek komplikovanej 
pandemickej situácii. Obyvatelia obce už veľmi dlho čakali 
na nové chodníky, na prístavbu školy, nové športoviská, 
atď. Dôležitá je kontinuita našich krokov a  napĺňanie 
očakávaní občanov.

Ako ste sa vysporiadali resp. vysporiadavate 
s  prekážkami, ktoré súvisia so zložitou situáciou 
v čase pandémie?

Máme v  obci šikovných a  ochotných ľudí. Bez nich 
by sme posledný rok zvládali len veľmi ťažko. Počnúc 
iniciatívou šitia rúšok, cez sociálnu výpomoc, distribúciu 
respirátorov a  vitamínov pre seniorov,... Môžeme sa 
spoľahnúť na členov dobrovoľného hasičského zboru 
a iných spolkov či organizácií pôsobiacich v obci. Poslanci 
OZ, učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ spolu s rodičmi detí spolupracovali 
a  postupne zabezpečovali fungovanie neustále sa 
meniacej situácie.

Máme v obci šikovných a ochotných 
ľudí. Bez nich by sme posledný rok 
zvládali len veľmi ťažko. Počnúc 
iniciatívou šitia rúšok, cez sociálnu 
výpomoc, distribúciu respirátorov 
a vitamínov pre seniorov,... 

Všetkým patrí veľká vďaka za ústretovosť 
a profesionalitu. Snažíme sa byť nápomocní, zamestnanci 
obecného úradu pracovali v maximálnom nasadení – aj 
keď často v  špeciálnom režime. Chránili sme a  naďalej 
chránime to najcennejšie – zdravie ľudí.

Ovplyvnili alebo oddialili sa rozvojové plány? Obec je 
známa neustálymi aktivitami smerujúcimi k zlepšeniu 
života obyvateľom obce. Čo najnovšie plánujete 
napríklad vo vzťahu k  občanom resp. mladým 
rodinám?

Komplikácie sme zaznamenali aj u  nás. Niekedy 
v podobe predlžovania termínov na strane dodávateľov, 
inokedy sme pociťovali nedostatok vlastných kapacít 
potrebných na všetky služby a  kompetencie, napríklad 
z dôvodu príprav na plošné testovanie.

Našou prioritou je dodávať obyvateľom pocit hrdosti 
na svoju obec. Chceme, aby sa cítili v obci dobre a aby 
videli pokrok a  napredovanie v  rôznych oblastiach. 
Aktuálne pripravujeme projekt rozšírenia centrálnej 
plochy obce o  amfiteáter a  trhovisko. Musíme v  blízkej 
dobe vyčleniť a vybudovať plochy na parkovanie, ktoré je 
v okolí parku teraz komplikované. Čakáme tiež na výzvu, 
ktorá nám umožní sa uchádzať o  dotáciu na prístavbu 
materskej školy. Časť projektu v podobe prístavby jedálne 
už je hotová, v druhej etape by pribudli dve plnohodnotné 
triedy. Niekoľko vecí čaká na realizáciu „v šuflíku“ a verím, 
že sa ich ešte podarí využiť v  najbližšom období. 
Pripravujeme však aj ďalšie nové projekty.

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku vašu obec a jej 
obyvateľov?

Azda najväčšou výzvou sa zdá byť pre celú spoločnosť 
návrat do normálneho života. Rôzne obmedzenia 
a  opatrenia sa stali súčasťou našej existencie. Žiaľ, 
pandémia nám berie to najdôležitejšie – životy a zdravie. 

Otázky starostovi obce

Preberanie kompostéra
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Čoraz viac si uvedomujeme pominuteľnosť 
okamihov. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmé 
až také samozrejmé zrazu nie sú. Pre ďalšie mesiace sa 
naša snaha bude zameriavať na obnovu a naštartovanie 
miestnej ekonomiky súbežne s  reštartom kultúrnych, 
spoločenských a  športových aktivít, ktoré ľuďom 
prinesú opäť radosť.

Chystá sa zmena v zákone o odpadoch a recyklácií. 
(triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, 
separácia) Vy ste už v  tomto veľmi popredu, ako to 
ovplyvní obec Košeca?

Z pohľadu doterajších zvyklostí u nás to vlastne žiadna 
zmena nebude. Podporujeme domáce a  komunitné 
kompostovanie od roku 2009. Snažíme sa ľudí vzdelávať 
a vysvetľovať im, že najlepší odpad je taký odpad, ktorý 
nevznikne. A ak už vzniknúť musí, tak najlepšie je, keď 
poslúži opätovne. V  prípade biologicky rozložiteľných 
odpadov v podobe zapracovania vyrobeného kompostu 
do pôdy priamo v  našich záhradách. Práve v  tomto 
období rozdávame domácnostiam nové kompostéry, 
robíme kompostovaniu osvetu a snažíme sa vysvetľovať 
benefity pre peňaženky samotných občanov. Vyššia 
miera vytriedenia u nás totiž znamená možnosť uplatniť 
si zľavu z poplatku za odpady.

Všetci prežívame mimoriadne náročný rok. Ako sa 
naň pozeráte a  čo odporúčate spoluobčanom ako 
dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Naša práca nie je vôbec jednoduchá, ale ak ju aj 
v  ťažkých časoch dokážeme robiť srdcom, sme pre 

spoločnosť tou najväčšou oporou. U nás na Slovensku 
boli, sú, aj budú obce, mestá a kraje vždy tými najbližšími 
partnermi a  pomocníkmi ľudí. Prejavená ľudskosť sa 
odráža v  podobe vysokej dôvery v  nás, sústreďme 
preto spoločne naše schopnosti aj na zvládnutie tejto 
pandémie. 

Radosť, hrdosť a  dobrý pocit občanov z  úspechov 
je tou správnou satisfakciou pre nás, ľudí pôsobiacich 
v samospráve. Zostaňme naďalej ľuďmi a nezabúdajme 
sa tešiť aj z  maličkostí. Jar a  leto nám prinesú viac 
slnečných lúčov, využime ich na načerpanie novej 
energie. Želajme si pevné zdravie.

CELOÚRADNÁ DOVOLENKA

Z dôvodu čerpania dovolenky 

zamestnancov bude:

• Obecný úrad zatvorený v dňoch od 

19.07. do 30.07.2021.

• Zberný dvor zatvorený v dňoch od 

26.07. do 06.08.2021 a v poslednú 

sobotu v mesiaci tzn. dňa 31.07.2021.

V dôležitých prípadoch volajte starostu 
obce na čísle: 0918 461 201

DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA V ROKU 2021

Žiadateľ dotácie  / účelové určenie dotácie Suma schválených finančných prostriedkov v €

Športový klub Nozdrovice 600,00

Futbalový klub Košeca 10 000,00

Klub ST Košeca 2 400,00

SOŠ Pruské - včelársky krúžok 300,00

Slovenský rybársky zväz 200,00

Základná organizácia Únie žien v Košeci 2 000,00

Združenie záhradkárov Košeca 400,00

Základná organizácia slov. zväzu zdravotne postihnutých 
Ilava 

300,00

Klub dôchodcov Košeca 1 100,00

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca 1 000,00

Košecké zvony 600,00

Spolu poskytnuté dotácie 18 900,00
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Stavanie mája v Materskej škole

Stavanie mája v Košeci 2021

Stavanie mája v Materskej škole

Napriek mimoriadnej situácii vyhlásenej na území SR v súvislosti s pandémiou súvisiacou 
s ochorením COVID-19 si Košeca v predvečer 1. mája pripomenula 76. výročie oslobodenia obce 
počas druhej svetovej vojny. 

Aj keď sa oslavy  konali v miestnom parku bez kultúrneho programu a za prísnych hygienických opatrení, Košečania 
nezabudli na dávny zvyk stavania mája. Pomocou ťažkej techniky ho postavili a tento symbol jari, zdravia a krásy sa týčil 
celý mesiac nad našimi hlavami a dával nám nádej na zlepšenie tejto neľahkej doby.

M. Švehlová

Stavanie mája patrí medzi typické slovenské 
tradície. Túto tradíciu sme v piatok 30.04.2021 
dodržali aj v našej MŠ Košeca. Neodradilo nás 
ani zamračené počasie.

Za spoločného spevu piesne ,,Sadíme my máje“  
dievčatá zdobili vrcholce mája farebnými stuhami 

a chlapci predškoláci máj postavili. Všetky triedy si potom 
zatancovali na školskom dvore. Týmto spôsobom sa 
snažíme približovať rôzne zvyky a tradície aj deťom v MŠ, 
aby naše kultúrne dedičstvo neupadlo do zabudnutia. 
Snažíme sa, aby bolo stále medzi nami prítomné kultúrne 
dedičstvo a aby sa z generácie na generáciu udržiavalo. 
Veselý farebný máj – symbol jari nad zimou stál v areáli 
MŠ, kde vítal i odprevádzal naše deti.
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Spustenie prevádzky multifunkčného 
ihriska v areáli ZŠ pre verejnosť

Aktuálna pandemická situácia nám dovoľuje 
postupne spustiť služby, na ktoré obyvatelia 
dlhší čas čakali.  

Jednou z  nich je možnosť využívania nového 
multifunkčného ihriska (MI) v  priestoroch areálu ZŠ 
vedľa telocvične. Prevádzkový poriadok je umiestnený 
na stránke obce a v skrátenej verzii na informačnej tabuli 
v areáli ihriska. Žiadame Vás o jeho rešpektovanie. Správca 
ihriska areál odomyká aj zamyká. Vstup na plochu je (aj 
pre bezplatné využívanie mládežou) je povolený len cez 
vstupnú bránku!

Ihrisko je monitorované kamerovým systémom. 
Len tak vieme zabezpečiť, aby nám všetkým dlho a bez 
problémov slúžilo na športové vyžitie.

PREVÁDZKOVÉ HODINY MULTIFUNKČNÉHO 
IHRISKA:

Pondelok až Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

Pondelok až Piatok (počas prázdnin a sviatkov)

Sobota – Nedeľa

Multifunkčné ihrisko Košeca

08:00 – 15:00 hod. 
ZŠ s MŠ, prípadne individuálna 

rezervácia po dohode 
so školou, že MI nebudú využívať

15:00 – 17:00 hod. 
vyhradené bezplatné využívanie 

MI pre mládež do 18 rokov

17:00 – 21:00 hod rezervácia pre verejnosť

08:00 – 11:00 hod. 
bezplatné využívanie pre deti 

a mládež do 15 rokov v sprievode 
dospelej osoby

11:00 – 15:00 hod. 

bezplatné využívanie – mládež do 
18 rokov, prípadne individuálna 

rezervácia, ak nebude záujemca 
do 18 rokov

17:00 – 21:00 hod rezervácia pre verejnosť

08:00 – 12:00 hod. 
prioritne bezplatné využívanie pre 

deti a mládež do 18 rokov, 
prípadne individuálna rezervácia

12:00 – 21:00 hod. rezervácia pre verejnosť

REZERVÁCIU TERMÍNU JE MOŽNÉ 
UROBIŤ CEZ NASLEDOVNÝ ODKAZ:

services.bookio.com/multifunkcne-ihrisko-
koseca/widget 

Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné 
užívanie je spoplatnené nasledovne:

• pri individuálnych športoch max. 4 hráči = 3,- eur/
hod. bez použitia osvetlenia MI

• pri kolektívnych športoch = 7,- eur/hod. bez 
použitia osvetlenia MI

Príplatok za použitie osvetlenia je 3 eur/hod.
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Elektronická evidencia odpadov 
a motivačné poplatky pomáhajú

V roku 2020 už neplatili domácnosti 
rovnaký miestny poplatok za komunálne 
odpady (KO) na osobu. Na základe výsledkov 
elektronickej evidencie odpadov a dosiahnutej 
miery triedenia v roku 2019 sa začali v roku 
2020 poskytovať domácnostiam zníženia 
poplatku za KO. 

Domácnosti s najnižšou mierou triedenia platili 25 €/
osoba/rok a  domácnosti s  najvyššou mierou triedenia 
len 11,25 €/osoba/rok. Právnické osoby a  fyzické osoby 
– podnikatelia majú množstvový zber. Ich poplatok za 
KO na rok 2020 sa už presne odvíjal od skutočného, 
elektronicky zaevidovaného, vyprázdňovania 
využívaných zberných nádob na zmesový KO v  roku 
2019. Každá nevyložená a nezaevidovaná zberná nádoba 
znamenala finančnú úsporu. Aj vďaka týmto formám 
finančnej motivácie sa v Košeci naďalej darí dosahovať 
priaznivé environmentálne a  ekonomické výsledky 
v odpadovom hospodárstve obce.  

Kým v  roku 2018 sa v  Košeci vytvorilo 417,56 t 
zmesového KO, tak v  roku 2019 (v  roku zavedenia 
elektronickej evidencie odpadov) sa to znížilo na 378,16 
t. A v roku 2020 (v roku začatia poskytovania znížených 
poplatkov za KO) sa zmesový KO znížil ešte viac, a to na 
333,18 t. Ako vidieť na grafe č. 1, tak množstvo zmesového 
KO sme za 2 roky znížili o viac ako -20%. Množstvo smetí 
sa tak znížilo o  viac ako 84 ton. Pre lepšiu predstavu 
to znamená, že na skládku odpadov sa uložilo menej 
odpadu o 13 plne naložených smetiarskych vozidiel.

Medzi rokmi 2018 – 2020 sa výrazne zvýšili ceny 
odpadových služieb. Za zber a prepravu zberných nádob 
na zmesový KO sa ceny zvýšili o  11,5 - 64% a  sadzba 
poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov 
sa pre Košecu zvýšila až o  139%. Ak by Obec Košeca 
nepodnikla v roku 2019 žiadne kroky, tak na grafe č. 2 je 
znázornené, ako by sa zvýšili výdavky obce na zmesový 
KO, keby sa neznížilo jeho množstvo a len by sa zvýšili 
ceny a  skládkový poplatok. Výdavky by sa zvýšili 

takmer o  +17%. Ale našťastie mnohí občania Košece 
chápu nevyhnutnosť znižovania zmesového KO a  jeho 
množstvo kleslo. Ak by sa ceny z  roku 2018 nezvýšili 
a  ostali aj v  roku 2020 rovnaké, tak by pri zníženom 
množstve zmesového KO boli výdavky na tento odpad 
nižšie až o -24% a ušetrilo by sa takmer 10 000 € (viď graf 
č. 3).  Ceny sa však zvýšili. 

Avšak aj napriek výrazne zvýšeným cenám sa nám 
podarilo dosiahnuť úsporu finančných výdavkov na 
zmesový KO. Ako je uvedené na grafe č. 4, tak v  roku 
2018 sme reálne zaplatili za zmesový KO 40 967 € a v roku 
2020 to bolo len 36 362 €. Reálne sme teda usporili 
11,2% výdavkov, čo vo finančnom vyjadrení znamená 4 
605 €/ročne (384 €/mesačne). Ak by sa však množstvo 
zmesového KO neznížilo, tak by sme v roku 2020 za tento 
odpad zaplatili až 47 873 €. Ale keďže sa množstvo znížilo, 
tak aj pri zvýšení cien sme reálne za zmesový KO zaplatili 
len 36 362 €. Teoreticky sme tak usporili až 11 511 € ročne 
(959 € mesačne). Sú to vynikajúce výsledky a mnohým 
občanom Košece a subjektom, ktorí pomáhajú znižovať 
množstvo zmesového KO patrí poďakovanie. 

Jedným dychom však treba dodať, že Košeca 
nesmie „zaspať na vavrínoch“. Ani v roku 2021 sa totižto 
zvyšovanie cien nezastavilo a  je potrebné naďalej 
pokračovať v  znižovaní množstva zmesového KO 
(a samozrejme aj ostatných odpadov zneškodňovaných 
na skládke odpadov). Ku koncu marca 2021 skončila 

Graf č. 1

Graf č. 2 Graf č. 3

Graf č. 4
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svoju prevádzku regionálna skládka odpadov Lieskovec 
(za areálom ZŤS) v Dubnici nad Váhom, na ktorej aj Obec 
Košeca dlhoročne zneškodňovala svoje odpady. Ku 
skončeniu prevádzky tejto skládky prišlo preto, lebo už 
žiaľ naplnila svoju kapacitu odpadmi.  Táto neočakávaná 
situácia pre Obec Košeca znamená, že sa nečakane 
od mája 2021 zvýšili ceny za zber a  prepravu a  aj za 
zneškodňovanie zmesového KO o 8%.  

Oveľa horšia finančná situácia nastala pri nakladaní 
s  objemným odpadom. Ten sa bude zneškodňovať na 
nadregionálnej skládke odpadov Luštek (medzi diaľnicou 
a riekou Váh) v Dubnici nad Váhom. Kým na Lieskovec 
bola vzdialenosť 10 kilometrov, tak na Luštek to budú 
mať zberové vozidlá z  Košece až 18 km. Prepravná 
vzdialenosť sa nám teda zvýšila až o +80%. Výdavky na 
prepravu objemného odpadu sa nám však zvýšia „iba“ 
o  asi +50%. Prudko sa pre Košecu zvýšila aj cena za 
zneškodnenie objemného odpadu, a to o +39%. Výdavky 
na skládkovanie odpadov sa nám tak môžu v  roku 
2021 zvýšiť o  niekoľko tisíc eur. Keďže ceny dokáže 
Obec ovplyvniť len minimálne, najlepšou „obranou“ 
pred nárastom výdavkov a poplatkov za KO je zníženie 
množstva zneškodňovaných odpadov. A preto opätovne 
vyzývame občanov, pomáhajte znižovať množstvá 
zneškodňovaných odpadov. Predchádzajte vzniku 
odpadov, používajte obaly a  veci opätovne, trieďte 
a  hlavne kompostujte svoje záhradné a  kuchynské 
odpady.  

 
Pozitívne výsledky sme dosiahli aj pri triedení 

odpadov. V roku 2020 sa podarilo vytriediť až o +30,4% 
viac plastov, o  +31,7% viac kovových obalov a  o  +17% 
viac skla v  porovnaní s  rokom 2018, kedy nebola ešte 
zavedená elektronická evidencia odpadov a  motivačný 
systém znižovania poplatkov za KO. Aj papiera sa 
vytriedilo celkovo viac o +5,9%. Pri papieri nie je nárast 
celkového vytriedeného množstva až taký výrazný 
ako pri predchádzajúcich uvedených komoditách. 

Množstvo vytriedeného papiera veľmi negatívne 
ovplyvnilo zastavenie školských zberov papiera od roku 
2020. Dôvodom bol prepad výkupných cien papiera do 
„záporných čísel“, inými slovami povedané, papier zo 
školských zberov by sa nevykúpil, ale naopak, muselo by 
sa zaň platiť. Tento nenormálny stav žiaľ stále pretrváva 
a neostáva nám nič iné len dúfať, že sa čoskoro stav vráti 
do „normálu“ a  že sa vytriedený zberový papier bude 
opäť vykupovať. 

Triedenie papiera od domácností sa však za posledné 
2 roky výrazne zlepšilo. Množstvo vytriedeného papiera 
z rodinných domov sa zvýšilo o +20%, na zbernom dvore 
o +38%, od bytových domov až o +455% (lebo sa v r. 2019 
dali ku všetkým bytovkám modré zvonové kontajnery na 
papier) a  množstvo vykúpeného papiera za papierové 
výrobky pri mobilnom výkupe sa zvýšilo až o +140%. 

Jedinou evidovanou triedenou zložkou, kde sme 
zaznamenali pokles sú VKM obaly (od mlieka, džúsov, 
štiav, ...). Aj pri tejto komodite bolo vytriedené množstvo 
negatívne ovplyvnené zastavením školských zberov 
VKM obalov od roku 2018. Kým dovtedy bol odber 
vytriedených VKM obalov bezplatný, od uvedeného roka 
je odber a zhodnotenie (materiálové alebo energetické) 
spracovateľmi spoplatnené. Pri porovnaní rokov 2019 
a  2020 sa však aj množstvo vytriedených VKM obalov 
zvýšilo takmer o  +21%. Takže aj pri tejto komodite sa 
triedenie v poslednom čase zlepšila. 

Košeca kráča po správnej odpadovej ceste, je 
oceňovaná a  stala sa aj veľkým vzorom pre mnohé 
samosprávy na Slovensku. Ale do cieľa je ešte stále dosť 
ďaleko. Ešte stále odvážame takmer 400 ton odpadov 
ročne na skládky odpadov, čo predstavuje až okolo 40% 
vytvorených komunálnych odpadov. Zneškodňovanie 
odpadov musíme spoločným úsilím ešte výrazne 
obmedziť.

Marek Kurinec (špecialista pre odpadové hospodárstvo)
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Klub dôchodcov v Košeci opäť aktívny
Nikto nepredpokladal, že návšteva kúpaliska 15.09.2020 v Dunajskej Strede bude 

poslednou aktivitou v tomto roku.

Predškoláci 
na návšteve PZ 
Kyjovník Košeca

Činnosť klubu bola pozastavená z  dôvodu šírenia 
pandémie ochorenia COVID 19, následného vyhlásenia 
núdzového stavu a  prísnych proti pandemických 
opatrení. Klub nevyvíjal žiadnu činnosť takmer 
5 mesiacov.  

Aktivita začala až v tomto roku 01.06.2021 a to brigádou 
na cintoríne. Zúčastnilo sa jej 16 členov. Jednoznačne 
bola vidieť radosť a  nadšenie všetkých prítomných 
z  uvoľnených opatrení a  zároveň aj z  poďakovania 
p. Kalamenovej za hojnú časť a odvedenú prácu.

 Ďalšou aktivitou bez obmedzenia zákazov bude 
výročná členská schôdza 09.06.2021 na Športovom 
areáli. Výbor KD verí, že tejto schôdze sa zúčastní čo 
najviac členov. Máme o čom diskutovať, no nie?...  

(Pozn. redakcie: tá sa konala po uzávierke našich novín.)

Každé dieťa má prirodzenú túžbu po 
spoznávaní niečoho nového. Najviac 
poznatkov získavajú deti predškolského veku 
prostredníctvom zážitkového učenia. 

Keďže v  zimnom období sme s  deťmi nemohli ísť 
priamo pozorovať les, či náhodne zazrieť zver, prijali 
sme pozvanie od poľovníckeho združenia Kyjovník 
z Košece.

  
Dňa 27.04.2021 sme išli na turistickú vychádzku na 

poľovnícku chatu, kde nás srdečne privítali poľovníci, 
ktorí zaujali nielen deti, ale aj pani učiteľky rozprávaním 
rôznych zaujímavých príbehov z poľovníckeho života. 

Deťom sa páčili i  poľovnícke trofeje, ktoré im 
ukázali. Páni poľovníci deťom rozprávali, ako sa v  lese 
majú správať, aby uvideli rôzne zvieratká i o  tom, ako 
ich treba chrániť. Deti sa ujom poľovníkom poďakovali 
za pútavé rozprávanie a  sľúbili, že sa z  nich stanú 
ochrancovia prírody.

Klub dôchodcov opäť aktívny

Predškoláci na návštevu PZ Kyjovník Košeca
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Medzinárodný deň detí v Košeci
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí usporiadala 

obec Košeca v  spolupráci s  Komisiou kultúry, Úniou 
žien Slovenska a miestnym podnikateľom so zmrzlinou 
v parku v sobotu 5. júna popoludní program pre deti. 

Deti si mohli zasúťažiť v skákaní vo vreci, preťahovaní 
lanom, vození kolkov vo fúriku cez prekážky, hádzanie 
na terče, zahrať si futbal. Deti si taktiež mohli dať 
namaľovať svoje obľúbené rozprávkové postavičky, 
za čo patrí vďaka žienkam Ivane Kalusovej a  Barbore 
Palčekovej.

Medzinárodný deň detí v Košeci

Veľmi sme sa potešili hojnému počtu 
detí, ktoré zavítali na túto akciu

Po odsúťažení dostali detičky odmenu v  podobe 
jabĺčka a  žetónu, za ktorý si mohli vziať zmrzlinu. 
Veľmi sme sa potešili hojnému počtu detí, ktoré zavítali 
na túto akciu, a  pevne veríme, že sa stretneme i  na 
ďalších podujatiach, ktoré budú v  obci organizované 
v nasledujúcich mesiacoch.

Vitamíny a respirátory 
pre seniorov

Na základe opatrení a v snahe prevencie pred vírusom 
COVID – 19 obec zabezpečila pre každého občana nad 
60 rokov s  trvalým pobytom v  obci Košeca 5 kusov 
respirátorov FFP2 /od českého výrobcu/ a  vitamínové 
doplnky. Dúfame, že aj touto formu podporíme zdravie 
seniorov v našej obci.

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na 
príprave a distribúcii približne 600 ks  balíčkov. 
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Najkrajšia včielka MŠ Košeca
Materská škola v Košeci vyhlásila súťaž na tému: NAJKRAJŠIA VČIELKA. Tvorivosť rodičov 

a detí bola prezentovaná svojpomocne zhotovenými včelami.

Do súťaže sa zapojilo 83 diel na tému včela.  Z každej 
včielky bolo cítiť originalitu a nápaditosť.  Albert Einstein 
povedal, že keď uhynie posledná včela, človeku zostanú 
štyri roky života. Včely sú zodpovedné za dve tretiny 
nášho jedálnička, je od nich závislých veľa rastlinných 
druhov a potrebujú pomoc, lebo vymierajú. 

Súťaž sme sa rozhodli usporiadať i preto, lebo jedna 
z našich tried má názov včielka. Súčasťou výstavy prác 
rodičov a detí bola anketa pre návštevníkov, zameraná 
na hodnotenie najoriginálnejšej a najkrajšej VČIELKY. 

Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 14.05.2021 za 
prítomnosti starostu obce Košeca Mgr. Radomíra Brtáňa 
a rádia IMPULZpress. Ocenenie dostali všetky deti, ktoré 
priniesli na výstavu včielku. Celé podujatie potvrdilo 
veľmi dobrú spoluprácu materskej školy s rodičmi detí. 

Súťaž o najkrajšiu včielku

NAJORIGINÁLNEJŠIU VÍŤAZNÚ VČIELKU 
PRINIESLI: 

Richard Ďuriš
Sofia Živčicová

NAJKRAJŠIU VÍŤAZNÚ VČIELKU PRINIESLI: 

Mia Tomanová
Sofia Habánková
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Nové detské prvky 
v areáli MŠ

Ďalšie nové prvky detského ihriska pre deti 
navštevujúce materskú školu. Tešíme sa :)  

Hviezdoslavov Kubín

Veríme, že sa nám podarilo urobiť deťom veľkú radosť.                                                                                                                          
A preto prosba: Žiadame ostatných návštevníkov, ale aj 
mládež, aby tieto nové prvky na ihrisku radšej ponechali 
mladším detičkám, pre ktoré je ihrisko určené.... 

Prosíme, aby sa dodržiavali aj pravidlá používania 
ihriska. ĎAKUJEME.

Dňa 26. mája 2021 sa v  Centre voľného času 
v  Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo súťaže 
v  umeleckom prednese poézie a  prózy detí - 
Hviezdoslavov Kubín.

Naša škola sa môže pochváliť 1. miestom žiačky 
Alexandry Ďurišovej, ktorá toto vynikajúce umiestnenie 
získala v prednese poézie v 1. kategórii.

 Srdečne blahoželáme.

• Kolotoč
• Visiace hojdačky 
• Edukatívny panel – piškvorky, kresliaca tabuľa s počítadlom 
• Tunelová zostava – Hroch 
• Opičia dráha 

ZAKÚPENÉ PRVKY

Zápis žiakov do 1. ročníka už druhýkrát inak
Aj v našej škole tomu tak bolo. Na základe usmernenia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR sa 
zápis uskutočnil bez osobnej prítomnosti budúcich 
prvákov. Rodičia ešte niekoľko dní pred zápisom 
vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá bola zverejnená 
na webovej stránke našej školy s podrobným návodom 
k jej vyplneniu.

V dňoch zápisu budúcich prvákov /12. a 13.04.2021/, 
ktorý sa konal v  novej prístavbe jedálne materskej 
školy v  Košeci rodičia odovzdali vytlačenú a  oboma 
rodičmi podpísanú prihlášku pani učiteľkám, ktoré ju 
skontrolovali. V  školskom roku 2021/2022 privíta ZŠ 
s MŠ v Košeci 40 prváčikov.

M. Švehlová
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Fotogaléria Materskej školy Košeca

Život na farme - agentúra NOBBO

Hoki Poki - Cesta za dúhou

Navštívili sme Afriku

Svetový deň korytnačiek
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Príroda lieči telo aj dušu 
Už od nepamäti sa ľudia usilovali  nájsť spôsob, ako si uľaviť pri 

rôznych zdravotných problémoch a ťažkostiach. Príroda to vymyslela 
svojsky a nechala vyrásť bylinky, ktoré majú tie správne účinky na rôzne 
zdravotné ťažkosti. 

BAZA ČIERNA

Zbierajú sa kvety aj plody. Kvety bazy sú v  surovom 
stave mierne jedovaté, preto je pred konzumáciou 
potrebné použiť tepelnú úpravu. Baza čierna sa používa 
ako prostriedok na potenie pri chorobách dýchacích ciest, 
reume a  všade tam, kde je potenie žiadúce k  zníženiu 
teploty. Taktiež je vhodná na výplachy ústnej dutiny. 

Veľmi dobre sa dá baza využiť pri rôznych vredoch, 
má protizápalové účinky, a  tak sa hodí aj na vonkajšie 
poranenia. Pomôže v prípade bolestí kĺbov alebo končatín, 
spomaľuje proces starnutia buniek a  je využiteľná aj na 
popáleniny alebo rezné rany. Napríklad hodinový zábal 
z čerstvých bazových listov pomôže chorým kĺbom kolien.

MATERINA DÚŠKA

Na liečebné účely sa využívajú mladé kvitnúce časti 
materinej dúšky. Materina dúška má na organizmus 
posilňujúce, protizápalové a  hojivé účinky. Blahodarne 
pôsobí najmä na tráviacu a nervovú sústavu. 

Používa sa preto pri nespavosti, bolestiach hlavy, 
závratoch, nervozite a podráždenosti, ale tiež pri telesnej 
a duševnej slabosti. Využíva sa aj pri nachladnutí, zápaloch 
priedušiek a mandlí a pri astmatických ochoreniach.

Z činnosti Zboru
pre občianske 
záležitosti

Z  dôvodu pandémie COVID-19 sme deti 
narodené v  roku 2020 po miernom uvoľnení 
pandemických opatrení v  máji 2021 osobne 
navštívili. Rodiny sme obdarovali malým 
darčekom.

• Kristína Štefancová
• Dominik Taraba
• Matúš Ďurovec
• Viktória Višňovská
• Marianna Bajanová,
• Laura Trošková
• Michal Lacko
• Sofia Matušovičová
• Klára Púčeková

OBDAROVANÍ BOLI:

• Dorotka Mišovcová
• Andrej Vrána
• Samuel Rafaj
• Matúš Kopecký
• Stela Prekopová
• Alex Raček
• Valentína Galková
• Dominik Rastislav Kandráč
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V  tomto roku si pripomíname 107. výročie od 
narodenia a  20. výročie od úmrtia našej rodáčky 
– spisovateľky Máši Mikušíkovej - Pavlíkovej, 
ktorá sa narodila 16.05.1914 v  Košeci a  zomrela 
09.06.2001 v Prahe. Rodičia: otec František Pavlík, 
matka Pavlínka, rod. Pavková.

 
Máša Mikušíková - Pavlíková pracovala 

v  Považskej Bystrici ako vedúca školskej družiny 
a  jedálne, riaditeľka Okresnej knižnice, neskôr 
pracovníčka a  riaditeľka Okresného strediska 
osvety. Po celý čas pôsobila ako redaktorka 
okresných a mestských novín. Počas svojho života, 
ako životopis, napísala rukopis knihy ZA OPONOU 
ČASU, ktorý má dve časti. Prvú časť nazvala 
ÚSKALÍM Z DETSTVA a druhá časť knihy má názov 
OŠIAĽ  MLADOSTI. 

V  úvode svojej knihy uvádza, ako jej matka 
a  babka vyprevádzajú s  ostatnými obyvateľmi 
Košece pri železničnej trati  vlak s  vojakmi, ktorí 
idú na front a medzi nimi aj môjho otca Františka, 
ktorý zahynul a po skončení prvej svetovej vojny 
sa do Košece  nevrátil. Vo svojej knihe  opisuje 
ťažký život robotníkov v  tehelni, kde jej dedko 
Paľko pôsobil ako tehliarsky majster. Taktiež 
v  knihe opisuje život robotníkov v  ďalšej tehelni 
pod Tatrami. Napísaná próza je spätá s celým jej 
životom. Prezentuje jej ťažké detstvo, najkrajšie 
roky mladosti, desiatky rokov spomienok a práce 
pri tvorbe jej rukopisu a napokon i posledné roky 
úsilia a snahy o jeho zverejnenie.  

Máša MIKUŠÍKOVÁ – PAVLÍKOVÁ
spisovateľka, kultúrna pracovníčka

Z GALÉRIE RODÁKOV

Knihu ZA OPONOU ČASU napísala s úmyslom 
zviditeľniť preťažký život spodných vrstiev 
spoločnosti a  boj o  holú existenciu v  čase prvej 
svetovej vojny i vzniknutej ČSR. 

Jej cieľom bolo zachytiť a poukázať najmä na 
životné problémy mládeže, na ťažkosti pri štúdiu 
i  v  zamestnaní. V  napísanej knihe nie je reč iba 
o záporných stránkach života chudobných, ale aj 
o  tých najkrajších citoch srdca a  poryvoch duše. 
Preto je patričné miesto v  deji knihy vyhradené 
dobrým vzájomným vzťahom, úcte, súcitu, 
priateľstvu i láske.

Buďme vďační našej rodáčke za napísané dielo, 
v ktorom podrobne opísala život obyčajných ľudí 
žijúcich v danej historickej dobe.         

V závere môjho príhovoru sa chcem poďakovať 
svojim deťom za lásku a porozumenie, ktorými ma 
sprevádzali až do posledných rokov môjho života, 
a  tak ma posilňovali v  tvorivej práci. Osobitne 
ďakujem svojmu synovi Ing. Petrovi Mikušíkovi, 
CSc., za to, že sa pri príležitosti mojej osemdesiatky 
podujal postarať sa o  vydanie mojich rukopisov. 
Súčasne vyslovujem veľkú vďaku za finančnú 
výpomoc všetkým, ktorí sa pričinili o vydanie tejto 
knihy.

Ladislav Sivák

Literatúra : Za oponou času – Máša Mikušíková - Pavlíková

Výzva pre občanov našej 
obce

Neustále sa snažíme zlepšovať vo viacerých 
oblastiach. Sme si vedomí, že máme rezervy 
aj v  prípade kvantity (a  sebakriticky aj kvality) 
článkov v  našich novinách, dovoľujeme si preto 
vyzvať záujemcov o  prispievanie do novín, aby 
sa nám ozvali a prihlásili sa. Je veľa tém, ktoré sa 
dajú priebežne popisovať.  V  obci sa toho deje 
veľmi veľa. Sústredenie faktov, údajov, detailov 
a myšlienok do pútavého informatívneho/opisného 
textu je niekedy náročné. Pomôžete nám s  tým? 
Vopred ďakujeme.
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