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Vážení občania,
Chceli by sme Vás aj týmto spôsobom informovať o tom, čo
a v akom štádiu je v súvislosti s projektami v našej obci. Možno
aj pripomenúť, čo sa v posledných rokoch uskutočnilo a čo už
naplno využívame:
1. Projekt rekonštrukcie areálu Základnej školy v Košeci
stav: zrealizované
V rámci projektu boli uskutočnené stavebné práce na
objekte školy a tiež zakúpené interiérové vybavenie do tried
i spoločných priestorov ZŠ. Zabezpečili sme bezbariérový
prístup a vybavenie špeciálnych učební - počítačovej a jazykovej.
2. Projekt zavedenia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v
obci - stav: zrealizované
Zakúpený bol traktor, vlečka, štiepkovač a motorová píla.
3. Projekt modernizácie verejného osvetlenia miestnych komunikácií - stav: zrealizované
Bolo vymenených 245 svietidiel aj s výložníkmi a zrekonštruované rozvodové skrine verejného osvetlenia.
4. Projekt Zberného dvora obce Košeca
stav: schválený - v realizácii
Súčasťou tohto projektu je aj zakúpenie strojového vybavenia (UNC, multikára s ramenom), ďalej zvonových kontajnerov na separovaný zber, vriec na separovaný zber, veľkoobjemových kontajnerov do zberného dvora, mostovej váhy...
Stavebná časť projektu pozostáva z úpravy spevnených
plôch a výstavby novej dotrieďovacej a skladovej haly, oplotenia atď. Predpokladaný termín dokončenia: zima 2011
5. Projekt cezhraničnej spolupráce s názvom K.O.Š.E.C.A. Kompostujeme. Odpady separujeme. - Ekologická Cezhraničná Aktivita“ - stav: odporučený na schválenie
Realizáciu predpokladáme v priebehu roka 2011 a 2012.
6. Projekt na modernizáciu osvetlenie hlavnej cesty
stav: čakáme na rozhodnutie riadiaceho orgánu - projekt
sme podávali ešte v lete 2010
7. Projekt na rekonštrukciu materskej školy
stav: čakáme na výzvu, do ktorej sa môžeme ihneď zapojiť

ZO DŇA 28. APRÍLA 2011
Uznesenie č. 67 OZ schvaľuje
Spôsob a frekvenciu odmeňovania členov
združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ) v
Košeci takto:
- za vykonávanie funkcie predsedu ZPOZ
20,00 € ročne
- za obrad uvítania detí do života, uzavretia
manželstva, prijatie jubilantov v obradnej
sieni, spoločenské slávnosti ako udelenie
čestného občianstva obce, prijatie významných návštev, osobností, slávnosť ku Dňu
matiek, slávnosti obce, atď. prináleží:
- za prípravu reči paušálna odmena 8,50 €
- sobášiacemu paušálna odmena 7,00 €
- rečníkovi paušálna odmena
7,00 €
- recitátorovi paušálna odmena
5,50 €
- spevákovi paušálna odmena
5,50 €
- hudobníkovi paušálna odmena
5,50 €
- za obrad rozlúčky so zosnulým prináleží:
- za prípravu reči paušálna odmena 8,50 €
- rečníkovi paušálna odmena
10,0 €
- recitátorovi paušálna odmena
7,00

8. Projekt na regeneráciu sídiel - modernizáciu centrálnej zóny
našej obce - stav: čakáme na výzvu, do ktorej sa môžeme
ihneď zapojiť
9. Projekt na vybudovanie kotolne na biomasu v budove ZŠ
stav: uskutočnené.
Chceme však dodatočne žiadať o refundáciu oprávnených nákladov cez fondy EÚ. Čakáme na výzvu, do ktorej
sa môžeme ihneď zapojiť. Financovali sme túto aktivitu
z úverových zdrojov, nakoľko sa jednalo o havarijný stav
v rokoch 2007-2008.
10. Projekt na opravu telocvične
stav: čakáme na rozhodnutie Ministerstva školstva SR
o poskytnutie dotácie na havarijné stavy.
11. Projekt premeny tradičnej školy na modernú
stav: pripravuje sa na podanie.
12. Ďalším projektom, ktorý však nie je v našej investorskej pôsobnosti je realizácia kanalizácie a vodovodu. Považská vodárenská spoločnosť a.s. ako investor mal v súlade s dostupným plánom prác začať s výstavbou v marci tohto roka. Posun začiatku prác však je a bude v sklze niekoľko mesiacov.
13. Modernizácia železničnej trate - vybudovanie nového nástupišťa a nadjazdu. Tiež sa jedná o projekt, kde nie sme investorom. Práce už prebiehajú, koncom tohto roka by sme mali
už naplno využívať nové nástupištia i spomínaný nadjazd ponad trať.
V zozname neboli uvedené ešte ďalšie projekty, prostredníctvom ktorých sa nám podarilo zabezpečiť napr. vybavenie futbalových mužstiev, stolnotenisového oddielu, turistov a aerobiku.
Tiež sme neuvádzali projekty, ktoré boli podané, ale neúspešne.
Takých bolo tiež neúrekom. Spomeniem len okrajovo multifunkčné ihrisko.
Z uvedeného však vyplýva, že v čerpaní mimorozpočtových
zdrojov sme na tom veľmi dobre a v porovnaní s okolitými obcami a mestami rozhodne v ničom nezaostávame.
Veríme, že všetky pripravené projekty sa nám skôr či neskôr
podarí presadiť a získať potrebné financie na ich realizáciu.
K tomu si všetci držme palce.
... Radomír Brtáň, starosta obce Košeca

- technikovi ozvučenia paušálna odmena
5,50 € (pokiaľ prácu vykoná nad rámec
pracovnej doby)
za kreslenie a písanie do pamätnej knihy prináleží:
- výtvarníkovi paušálna odmena
5,50 €
za jeden zápis.
Za vypracovanie podkladov pre výplatu
odmien je zodpovedný predseda ZPOZ. Po
skončení polroka predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé
obdobie schválený starostom obce Košeca.
Odmeny sa vyplácajú polročne.

Uznesenie č. 71 OZ schvaľuje
Spôsob a frekvenciu financovania Redakčnej rady pri OcÚ v Košeci takto:
šéfredaktorka - 50 €/pol rok
členovia - 45 €/pol rok
korektúra príspevkov - 30 €/pol rok/len 1 člen
roznos výtlačkov - 10 €/pol rok/každý člen
Za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien je zodpovedný šéfredaktor. Po skončení polroka predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie
schválený starostom obce Košeca. Odmeny
sa vyplácajú polročne.

Uznesenie č. 69 OZ schvaľuje
VZN č. 1/2011, ktorým sa ukladá povinnosť
vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej osoby a fyzickej
osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť
postihnutý povodňou.

Uznesenie č. 72 OZ schvaľuje
Finančný príspevok pre obvodnú organizáciu slovenského rybárskeho zväzu Ilava č. 3
vo výške 100,- €.

Uznesenie č. 70 OZ schvaľuje
VZN č. 2/2011 o organizácii miestneho
referenda.

Uznesenie č. 73 OZ schvaľuje
Zvýšenie rodičovského príspevku pre ZUŠ
nasledovne
- výtvarný odbor 3,- €/mesačne
- literárno-dramatický 2,- €/mesačne

- žiaci prípravného štúdia všetkých odborov 2,- €/mesačne
Príspevky sa zvyšujú od 1. septembra 2011.
Uznesenie č. 75 OZ schvaľuje
Finančné výdavky na nákup materiálu a realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním studne a pripojením na existujúci rozvod vo výške
max. 2.000,- €
Uznesenie č. 76 OZ schvaľuje
Finančný príspevok pre dychovú hudbu v
Košeci vo výške 800,- € ak bude splnená nasledovná podmienka:
- odohrať 2 akcie pre obec zdarma
(Fašiangy, Hodové slávnosti)
ZO DŇA 26. MÁJA 2011
Uznesenie č. 80
OZ nevolí Ing. Tibora Gašaja do funkcie
hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2017 s pracovným
úväzkom v zmysle vyhláseného výberového
konania zo dňa 18. 3. 2011 na základe uznesenia č. 60/2011.
Za: 3
(Mgr. Švehlová, p. Kalamenová, p. Surový)
Proti: 0
Zdržal sa: 5
(Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová, p. Turzová)
Uznesenie č. 82
OZ schvaľuje nové vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca, ktorá sa uskutoční v súlade s § 18, ods. 1 zákona číslo
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v
zmysle návrhu vyhlásenia voľby, ktorý je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 84
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 385,50 € pre Radu rodičov
pri ZŠ s MŠ Košeca.
Uznesenie č. 85
OZ odporúča starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na vybudovanie čističky odpadových vôd pre Materskú školu.
Uznesenie č. 86
OZ schvaľuje príspevok Zväzu záhradkárov Košeca na oslavu 50. výročia vzniku vo
výške 500,- €.
ZO DŇA 16. JÚNA 2011
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie informáciu o ponuke
spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorou navrhuje majiteľom akcií spoločnosti Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina odpredaj akcií v ich
majetku za verejne ponúknutú cenu
b) schvaľuje v súlade s § 11 ods.4. písm. l)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom obce Košeca, predaj 10 ks
kmeňových akcií ISIN: SK1110001270, ktoré obec vlastní v Dexii banka Slovensko,
a.s. za kúpnu cenu 628,17 €/akciu, t.j. za
kúpnu cenu 6281,70 € celkom, v prospech
navrhovateľa, spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agais Fylaxeos @ Polygnostou 212,Cl CENTER, 2. Posch. P.C. 3803, Limassol, Cyperská republika, registračné číslo: HE 158996.
c) odporúča Radomírovi Brtáňovi, starostovi
obce, podpísať Pokyn na predaj cenných
papierov v zmysle bodu b tohto uznesenia
do 17. 6. 2011
ZO DŇA 23. JÚNA 2011
Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu
a) určuje v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest schválenej dňa 17.
mája 2011, účinnej od 1. júna 2011, plat
starostovi obce Košeca Radomírovi Brtáňovi vo výške 2 360,06 Euro mesačne s
účinnosťou od 1. 6. 2011 v súlade s § 3
ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného
zákona.
b) ukladá zrealizovať schválenú úpravu platu
starostu obce v zmysle bodu a) podľa novelizovaného Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Pozn. redakcie:
Plat starostu sa uznesením schvaľuje v hrubom.
Uznesenie č. 99
OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok
2010 a celoročné hospodárenie s výhradou.
Výhrada:
Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku obce ku dňu 31. 7. 2011 v zmysle internej smernice číslo 1S/2011 o inventarizácii majetku obce Košeca zo dňa 20. 6. 2011.
Opatrenie:
Na základe príkazu starostu obce na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majet-

Blíži sa leto a s ním čas, ktorý niektorí z nás chcú využiť na
oddych a sladké ničnerobenie, iní sa vydajú na cestu za poznaním a objavovaním zatiaľ nepoznaného. Mnohokrát sa ale stáva,
že ďaleké, od nás dosť vzdialené miesta poznáme lepšie ako tie,
ktoré sú pre nás bližšie, ktoré sú miestom nášho každodenného
života. Je dobré, a hádam aj správne, poznať svoje mesto, dedinu,
jej históriu a potom s hrdosťou rozprávať o nej v cudzine. Aj obyvatelia našej obce môžu o svojej obci takto hovoriť, lebo jej pradávna
i menej dávna história je zaujímavá a v mnohom aj výnimočná.

ku a záväzkov obce k 31. 7. 2011 túto vykonať.
Uznesenie č. 101
OZ schvaľuje v súlade s § 11, ods. 4 písm.
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) Príkaz na vykonanie mimoriadnej inventúry k 31. 7. 2011. Príkaz starostu obce je
prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje prenájom časti areálu bývalej tehelne žiadateľovi fy REWAST, s. r. o.,
so sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45718474, DIČ 2023099584
b) Zriaďuje pracovnú skupinu v zložení:
Radomír Brtáň, Mgr. Júlia Palčeková a
Bc. Pavol Ondrejka za účelom špecifikácie podmienok prenájmu.
Termín stretnutia: do 1. 7. 2011
Uznesenie č. 103
OZ odporúča starostovi obce:
Vstúpiť do jednania s majiteľmi letného kúpaliska v Košeci a dohodnúť jeho prenájom na dobu určitú jeden rok v maximálnej
výške 1.700,- €.
Uznesenie č. 104
OZ schvaľuje výšku vstupného na obecné
kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov:
celý deň 1,80 € po 16-tej hodine 0,90 €
Deti do 15 rokov:
celý deň 1,00 € po 16-tej hodine 0,50 €
Uznesenie č. 105
OZ schvaľuje finančný príspevok pre spevokol v Košeci vo výške 120,- €.
Uznesenie č. 106
OZ schvaľuje finančný príspevok pre klub
dôchodcov Košeca na rok 2011 vo výške
600,- €.
Uznesenie č. 107
OZ súhlasí s odpredajom a kúpou pozemkov medzi Obcou Košeca a fy Kali-17, s. r.o.
za sumu 10,- €/m2 na základe žiadosti fy KALI-17, s.r.o.
Uznesenie č. 108
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z odpredaja cenných papierov
Dexia banky, a. s. na zhotovenie detského
ihriska v Nozdroviciach pri Osvetovej besede
a v Košeci na ulici Prúdy.

Pohľad do nej ponúka monografia Košece. Práve v nej nájdeme údaj o prvej zmienke o hrade Košeca, o košeckom panstve či
malom mestečku Košeca. Sú v nej spracované dostupné údaje
do roku 2007, kedy bola spracovaná. Monografia vznikla vďaka
bohatým kronikárskym zápisom, ktoré sa zachovali a stali sa tak
zdrojom potrebných informácií.
Kronika ako slovo cudzieho pôvodu sa už dávno v slovenčine
udomácnilo. Mnohí vedia aj to, že je odvodené od gréckeho „chronos“ - čas. Kroniky sú teda letopisy udalostí viažucich sa k ob-

ciam, mestám, krajinám. Aj v kronike našej obce sú zaznamenané udalosti z dávnej ale aj menej vzdialenej histórie našej obce,
i obraz života v obci za posledné roky. Záznamy sa píšu už do
štvrtého zväzku. Okrem textu je od roku 2004 súčasťou kroniky
aj sprievodná dokumentácia. V súčasnosti je to 339 fotografií a
110 výstrižkov, letáčikov, pozvánok a inej drobnej tlače. Zápisy z
posledných 7 rokov sú na CD, po 1 exemplári aj v tlačenej podobe
a všetky sú prepísané perom s dokumentačným atramentom do
originálnej Kroniky.
Pre záujemcov i na študijné účely je možné zapožičať si text na
CD alebo v tlačenej podobe. Originál Kroniky a sprievodná dokumentácia je k nahliadnutiu len na Obecnom úrade v Košeci.
Možno niekoho napadne otázka: Načo nám je kronika? Nie je
to v dnešnej dobe už anachronizmus? Veď máme archívy, múzeá,
ktoré majú povinnosť mapovať dejiny. Pestrosť života v obci je taká
veľká, že sa ju podarí postrehnúť iba ľuďom pri prameni, ľuďom,
ktorí tam priamo žijú. Kronikár pri svojej práci sám nedokáže postrehnúť všetky udalosti a zmeny v obci, preto potrebuje ochotných

Zhodnotiť tohtoročný Rozprávkový les je
ľahké. Pár vetami sa dá zhrnúť sklamanie
nielen detí, ktoré sa určite tešili na rozprávkové postavičky, odmeny a súťaže, ale taktiež nás, organizátorov, ktorí sme sa tešili
na ich radosť. Všetko pokazilo počasie,
ktoré ani pri najlepšej vôli ešte stále nedokážeme “objednať“.
V našej obci sa stalo takpovediac tradíciou usporiadanie Rozprávkového lesa pri
príležitosti MDD. Pri jeho zrode mali určite
organizátori v hlavách myšlienku, pripraviť
pre deti niečo, čo by ich zabavilo a zároveň
obohatilo. A z názvu sa dá vydedukovať,
že našli ideálne riešenie. Rozprávky sú odjakživa zdrojom vedomostí a prechádzka
lesom určite podporí nielen zdravie detí,
ale aj ich rodičov. Lenže, ísť rok čo rok po
rovnakej trase, stretávať rok čo rok tie isté
rozprávkové bytosti a plniť tie isté úlohy by
určite nebavilo nikoho z nás a z pôvodného dobrého zámeru by sa stal stereotyp.
Prechádzka po Rozprávkovej krajine by sa
zmenila na beh, pri ktorom deti nestihnú

a spoľahlivých „spolupracovníkov“, ktorí mu pomôžu získať a dať
potrebné informácie.
Je to práca náročná, ale potomkovia ju zaiste ocenia a možno
si na nás i prostredníctvom kroniky v dobrom spomenú.
Kronikárka obce Košeca
Mária Pajgerová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do skrášľovania našej
obce a prispeli tým k zlepšeniu životného prostredia.
Vďaka peknému jarnému počasiu boli všetky úlohy, ktoré sme
si stanovili splnené.

sledovať krásu prírody okolo Košece. Na
jednotlivých stanovištiach by sa nestihli
zoznámiť s bytosťami, ktoré v tejto krajine
žijú a v tom zhone by “nemali čas” rozvíjať
si svoje zručnosti, vedomosti a porovnať si
ich so svojimi rovesníkmi pri plnení úloh. A
tak by sa mohlo stať, že na záver by síce
dostali od kráľa a kráľovnej svoju odmenu
za získané heslo, ale vôbec by si nevedeli
spomenúť, aká rozprávka sa im najviac páčila, alebo aké postavičky vôbec stretli.
Pre každého, kto organizoval, alebo organizuje podobné podujatie, je náročné
splniť všetko, čo sa od neho očakáva. Nám
išlo o to, aby sa deti zabavili, naučili sa
niečo nové, aby sa naučili komunikovať,
ukázať rovesníkom, aké sú šikovné a aby
dokázali sebe a aj rodičom, že to všetko
zvládnu aj pri fyzickej záťaži, ktorú musia
pri prechode lesom vynaložiť.
Náš zámer inovovať priebeh Rozprávkového lesa tento rok nevyšiel. Možno v
budúcnosti sa predstavy stanú skutočnosťou a aj rozprávkové bytosti budú môcť

Hádam žiadny mesiac v našej materskej škole nie je taký bohatý na akcie venované deťom ako práve jún. Školákov „strašia“
záverečné písomky a skúšanie, ale naše deti predškolského veku
si tieto krásne a slnečné dni môžu užívať plnými dúškami.
Začali hneď 31. mája oslavou MDD. Tento rok pre ne pani učiteľky MŠ pripravili poldenný výlet s rozprávkou „O Pampúšikovi“.
Tú nám v športovom areálu zahrali členovia literárno-dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Gajdošovej.
Deti zaujal pútavý dej rozprávky a skvelé herecké prevedenie, za
čo si herci právom zaslúžili potlesk. A kto sa im najviac páčil z
rozprávkových postavičiek? No samozrejme všetky zvieratká, na
ktorých išli oči nechať. Nakoniec si s nimi zašantili a zatancovali
na detskej diskotéke. Na trávnatej ploche ihriska si deti do vôle
zasúťažili, zašportovali i zahrali futbal. Po športových aktivitách sa
patrí naplniť hladné bruško. Zásoby, ktoré mali deti v plecniakoch
od rodičov sa rýchlo pomíňali. A tak sa deťom zbiehali slinky na
opečené špekáčiky, ktoré vlastnoručne opečené chutia najlepšie.
Veď aký by to bol výlet bez opekania? So zapnutou sirénou prišla
do športového areálu i sanitka. Nie, nikto sa nezranil. To zdravotníci z Rýchlej zdravotnej služby prišli deťom ukázať, ako prebieha
ošetrovanie poranení, ako vyzerá sanitka vo vnútri a na čo slúžia
všetky tie prístroje v nej. Deti zistili, že záchranárov sa vôbec nemusia báť. Sú to dobré tety a ujovia, ktorí im vždy pomôžu.
Ďalší deň sme pokračovali v oslave MDD pretekmi na kolobežkách. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili.

prechádzajúcim deťom ukázať, čo si pre ne
pripravili. No a v cieli na štadióne rodičia
s deťmi využijú všetky atrakcie, súťaže a
iné možnosti, ktoré Letný kultúrny stánok
ponúka.
Na záver chceme vyjadriť poďakovanie
sponzorom a všetkým, ktorí nám pomohli
pri organizácii tohto zmoknutého podujatia.
Tešíme sa na Vás o rok !
Kultúrna komisia pri OÚ

Jeden „upršaný“ júnový deň nám premenil na kúzelný svojimi
čarami kúzelník Jaríni. A predviedol naozaj obdivuhodné kúsky.
Každý rok už tradične sa predškoláci, ktorí nastupujú v septembri do školy, lúčia nielen s kamarátmi a pani učiteľkami ale aj
so škôlkou a to nocou v MŠ. V jej priestoroch totiž strávia nielen
deň, ale aj celú noc. A nie obyčajnú. Jedinečnú, neopakovateľnú
a čarovnú. Lebo práve v túto noc sa zjavuje na našom školskom
dvore poklad. Deti ho po tme pomocou bateriek hľadajú. Keďže sú
šikovné, vždy ho nájdu.
Určite sa im hlboko vrylo do pamäte ako sa vozili na naozajstnom živom koníkovi, alebo sa vyparádili a vyobliekali na detskej
módnej prehliadke.
Ak ste náhodou zazreli na nočnej oblohe v Košeci pohybujúce
sa svetielka nuž vedzte, že to boli balón šťastia, ktoré vypustili
naši predškoláci so svojimi tajnými želaniami k oblohe. Čo si v nich
asi tak priali...?
Pavlíková M.

V súlade s uznesením OZ č. 82/2011 zo dňa 26. 5. 2011 sa vyhlasuje
voľba hlavného kontrolóra obce Košeca. Táto sa uskutoční na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. 8. 2011 o 18.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci.
Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného
kontrolóra obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona
o obecnom zriadení šesť rokov.
V zmysle § 18a, ods. 6 zákona 369/1990 Zb. v zmysle neskorších
predpisov, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom 10 hod./týždeň, t. j. 26,7 % z plného úväzku 37,50 hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime
nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR
SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.
DEŇ NÁSTUPU HLAVNÉHO KONTROLÓRA
DO ZAMESTNANIA JE 1. SEPTEMBRA 2011.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)
- originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zá-

V školskom roku 2010/2011 naša škola aktívne spolupracuje s
partnerskou školou v Českej republike. Táto spolupráca prebieha
v rámci programu eTwinning, ktorý podporuje elektronicky realizované projekty medzi školami z rôznych európskych krajín.
Na seminári v Zlíne sa nám podarilo nadviazať kontakt s riaditeľkou ZŠ a MŠ Nečtiny Oľgou Žalmanovou, ktorá prejavila veľký
záujem o spoluprácu s našou školou.
Česká obec Nečtiny sa nachádza asi 37 km severozápadne od
centra pivovarníckeho priemyslu - Plzne. Ako spádová obec zastrešuje 650 obyvateľov žijúcich v 12 obciach ležiacich v malebnej
krajine plnej lesnatých kopcov. Táto obec má bohatú a pestrú minulosť, pretože ležala na starej kráľovskej spojnici medzi Prahou
a Norimberkom. V obci sa nachádza novogotický zámok s parkom
a rybníkom, v blízkosti obce možno navštíviť aj zrúcaninu hradu
Preitenstein.
Do spolupráce s českou školou sa zapojili žiaci 3., 4. a 7. ročníka
pod vedením pani učiteľky Ing. Janky Bortelovej.
Cieľom nášho projektu bolo predstaviť svoju školu a obec, vytvoriť

kona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve obce Košeca
3. spôsob a vykonanie voľby:
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Košeca doručí
osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Obec Košeca
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
tak, aby táto bola podateľňou Obecného úradu Košeca prebratá najneskôr
dňa 11. 8. 2011 do 15.30 hod.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení:
Bc. Pavol Ondrejka
- predseda
Mgr. Miroslava Švehlová - člen
Mgr. Helena Popovičová - člen
dňa 12. 8. 2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci.
Na otváraní obálok sa zúčastnia všetci uchádzači a poslanci obecného zastupiteľstva.
Po otvorení obálok bude oznámené, či kandidáti splnili, alebo nesplnili
stanovené kritéria. Z otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica.
S kandidátmi, ktorí budú spĺňať požadované kritéria, bude priamo na
mieste vykonaný pohovor.
Na zasadnutí OZ dňa 25. 8. 2011 bude vykonaná v zmysle § 18a, ods.
3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Košeca.
O výsledku výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
Košeca budú všetci uchádzači písomne vyrozumení.
Zverejnené na úradnej tabuli: dňa 27. 5. 2011
Zverejnené na webovom sídle obce www.koseca.sk: dňa 27. 5. 2011
Radomír Brtáň v.r. starosta obce

nové priateľstvá, zdokonaliť sa v jazyku partnera a oboznámiť žiakov z partnerskej školy s vianočnými, fašiangovými a veľkonočnými zvykmi vo svojej obci.
V rámci spolupráce naši žiaci vyrábali rôzne vianočné ozdoby, ktoré sme starostlivo zabalili do balíka a poslali do Čiech.
Okrem vianočných ozdôb sme napiekli, vyzdobili a taktiež poslali
aj sladké medovníky.
Aj českí žiaci nám poslali balík so svojimi výrobkami, z čoho sme
mali obrovskú radosť.
Žiaci z oboch škôl sa aktívne podieľali na tvorbe masiek na školský
karneval. Fotky masiek sme si vymenili a žiaci hádali, koho ktorá
maska predstavuje.
Podobne ako pred Vianocami, aj pred Veľkonočnými sviatkami žiaci vyrobili rôzne veľkonočné ozdoby, ktoré sme znovu poslali českým kamarátom. Pred veľkonočnými prázdninami sme sa veľmi
potešili darčekom v balíku od detí z Nečtín.

Tento rok sme po prvý krát a isto nie naposledy pripravili niečo zábavné
pre našich najmenších - DEŇ DETÍ. Boli pripravené tradičné súťaže (skákanie
vo vreci, kop do bránky, skákanie cez švihadlo) ale i menej tradičné ako hod
mobilom na presnosť alebo strelba vodnou pistoľou na cieľ. Tie najšikovnejšie
detičky boli odmenené medailami, tetovačkami a sladkosťami. Samozrejme
kofolka a nejaká maškrta sa ušla každému. Mnohí využili maľovanie na tvár
alebo si spravili spoločnú fotku so šašom. Ďakujeme rodičom, deťom ale aj
počasiu.
Cez prázdniny plánujeme DETSKÚ OLYMPIÁDU, na ktorú sa už teraz veľmi tešíme.
Kolektív
POHOSTINSTVO-BOWLING-KOŠECA

V školskom roku 2010/2011 končí na našej základnej škole
povinnú školskú dochádzku 44 žiakov 9. ročníka a 2 žiaci nižších
ročníkov. Ďalej budú pokračovať v štúdiu na stredných školách,
ktoré si vybrali.
Žiaci boli prijatí a následne zapísaní
na stredné školy nasledovne:
Gymnázium
Obchodná akadémia
PaSA
SPŠ

8 žiakov
3 žiaci
4 žiaci
3 žiaci

SUŠ
SZŠ
SOŠ 4. ročné
SOŠ 3. ročné
OU

2 žiaci
2 žiaci
13 žiakov
10 žiakov
1 žiak

Všetkým prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby vykročili
„na novú cestu“ správnou nohou a pamätali na to, že „len ten, kto
neprestane kráčať, dosiahne svoj cieľ“.
Mgr. Eva Vojteková
výchovný poradca

Dňa 27.4.2011 sme sa pod vedením pani učiteľky M. Švehlovej
a pani riaditeľky E. Jurenovej zúčastnili exkurzie do koncentračného
tábora v Osvienčime.
Skoro ráno sme plní očakávania nasadli do autobusu. Po trojhodinovej ceste sme konečne prišli do Osvienčimu, kde nás už čakala
naša sprievodkyňa, pôvodom Poľka, ale slovenčinu zvládala dobre.
V hlavnej informačnej budove sme dostali slúchadlá, cez ktoré sme
počúvali základné informácie o koncentračnom tábore. Oboznámili
sme sa s podmienkami, v ktorých ľudia žili, pracovali a akým spôsobom zomierali. Videli sme tisíce nádob, hrebeňov, topánok a topánočiek, či pôvodných vlasov, ktoré po nich zostali. Prehliadka tábora
nás dojala.
Potom naša cesta pokračovala do vyhladzovacieho tábora v
Březinke. Prehliadky obidvoch táborov boli zaujímavé a dojímavé.
Ale, aká by to bola exkurzia bez nákupu? A túto túžbu nám splnilo
obchodné centrum Auchan v Bielsko-Biala.
Domov sme sa vracali plní pocitov a dojmov, ktoré v nás Osvienčim či Březinka zanechali.
Bugalová A. , Pavúčková K. 9.B

Čítanie kníh je jednou z aktivít, ktoré podnecujú obrazotvornosť,
fantáziu, obohacujú slovnú zásobu detí a ovplyvňujú vytváranie
správnych životných hodnôt. No v posledných rokoch moderné
technické zariadenia ako je televízor, počítač, či mobil čoraz viac
odpútavajú naše deti od čítania. Preto sme sa rozhodli v tomto roku
zapojiť do projektu, ktorý podporuje čítanie detí. Dňa 31. mája 2011
sa konal čitateľský maratón „Čítajme si...“
Cieľom tejto akcie bolo zapojiť čo najväčší počet detí do čítania zaujímavej knihy a motivovať ich k čítaniu kníh a k pravidelným
návštevám knižníc. Čitateľský maratón sa na Slovensku konal už
štvrtýkrát. Organizuje ho Slovenská asociácia knižníc v spolupráci
s UNICEF - Slovensko. Je to vlastne šesťhodinový čitateľský maratón, ktorého cieľom je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a zároveň
poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Maratón sa začal o 9,00 hod. v špeciálnej učebni, ako prví sa
ho zúčastnili žiaci piateho ročníka. Vybrali sme knihu spisovateľa z
nášho kraja Milana Húževku - Trenčianske povesti.
Prišiel medzi nás i náš pán starosta Radomír Brtáň, ktorý podporil deti v čítaní a tiež sa do čítania zapojil. V čítaní sa potom vystriedali žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho i deviateho ročníka. Maratón
popoludní uzatvorili družinári, teda žiaci nižších ročníkov. Deti čítali do 15,00 hod., podmienkou zapojenia sa do maratónu bolo, že
každé dieťa musí prečítať jednu stranu z čítanej knihy. Sme radi, že
aj naši žiaci prispeli k prekonaniu rekordu z vlaňajšieho roku, kedy
sa do tohto maratónu podarilo zapojiť na Slovensku 21 234 detí.
V tomto roku sa do maratónu zapojilo 30 480 detí a z toho bolo 165
detí z našej školy.
Veríme, že maratón splnil svoj cieľ a tešíme sa na čitateľský
maratón 2012.
Mgr. Palčeková A.

Komisia školstva, športu a mládeže vo volebnom období 2010-2014 pracuje na základe
požiadaviek členov komisie, poslancov, starostu obce a jednotlivých organizácií.
Predsedom komisie je Mgr. Helena Popovičová. Jej členovia sú zástupcovia škôl a športových organizácií v Košeci.
Základnú školu zastupuje Mgr. Betka Surová, materskú školu Alena Melicherová, základnú umeleckú školu Mgr. Marta Juríčková, športové a mládežnícke organizácie Jaroslav Palček.
Zasadnutí komisie sa pravidelne zúčastňuje
riaditeľka školy Ing. Eva Jurenová a poslankyňa
obce Ing. Janka Kantoríková, ktoré sa tak aktívne podieľajú na práci MŠŠK.
MŠŠK sa schádza pravidelne raz za mesiac medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva, aby bola obojstranná informovanosť, či
už zo strany OZ alebo MŠŠK. Na zasadnutiach
prerokovávame aktuálne problémy, ktoré majú
jednotlivé školy, školský klub, jedáleň, športové
či mládežnícke organizácie na území obce.

Vážení priaznivci turistiky a ostatní naši
spoluobčania...
Už po stáročia sa hovorí, že jar je najkrajšie
obdobie v roku. Všetko okolo nás rozkvitá, sviežo vonia a rozzelená sa celá prebudená príroda.
Po zime vždy treba urobiť okolo našich príbytkov
neodkladné opravy a úpravy. Každý, kto vlastní
záhradu i kúsok políčka, má najväčšiu starosť,
ako ho čo najskôr obrobiť.
Šťastím pre ľudstvo je, že človek vymyslel aj
nedeľu, deň voľna. Deň, v ktorý sa koná najviac
turistických podujatí. Šance na splnenie tradičných 100 jarných kilometrov poskytlo niekoľko
akcií v našom blízkom aj vzdialenejšom okolí.
Vítanie jari na Pancieri je už naša známa
a úspešná jarná akcia. Tento rok bola prvýkrát
zapísaná v okresnom turistickom kalendári ako
hviezdicový výstup z Mojtína, Košeckého Podhradia, Košeckého Rovného ako aj z Košece.
Bohatá účasť potvrdila stúpajúcu obľúbenosť
tejto akcie medzi turistickou verejnosťou.
Do nášho plánu vhodne zapadla Jilemnického 25-ka v okolí Manínskej tiesňavy, Dubnická 30-tka či Ilavská 25-ka. Svoje čaro má aj túra
z Vršatca na Lednický hrad. Skúste teraz zrátať
počet kilometrov a ich súčet určite prekročí magickú hranicu 100 kilometrov. V našom OKST sú
členovia, ktorí všetky spomínané akcie zvládli.
Miroslav Chudý, Marian Jarník, Stano Brezáni
patria medzi nich a neboli jediní, ktorým sa to
podarilo.
My sami sme sa pokúsili obnoviť tradíciu
spred niekoľkých desaťročí, bývalej Košeckej
50-tky a to kratším 20 kilometrovým pochodom
Okolo Košece. Príprava nebola jednoduchá, no
po vzájomnej dohode a porozumení všetkých
zainteresovaných strán sa dňa 15. 5. 2011
uskutočnil 1. ročník Okolo Košece. Najskôr
sme však museli vyčistiť chodník po plánovanej
trase, urobiť propagáciu a veľa inej, možno neviditeľnej práce. Snaha uspieť čo najlepšie bola
enormná, zapojil sa celý výbor OKST a veľa ďalších našich členov. Prišiel deň „D“ a jediné čo
sme nemohli ovplyvniť bolo počasie. Od rána sa
spustil vytrvalý dážď a neustal po celý deň. Aj
napriek tomu prišlo na štart v športovom areáli

Sledujeme všetky športové a mládežnícke
podujatia. Prizývame si riaditeľov škôl a zástupcov ostatných organizácií. Riešime s nimi
aktuálne problémy, prípadne ich požiadavkz na
výpomoc pri rôznych zmysluplných aktivitách,
ktorých sa zúčastňujú deti a mládež Košece.
Teší nás spolupráca s kultúrnou komisiou,
ktorá nás pozýva na podujatia súvisiace s jej
činnosťou. Členovia našej komisie Mgr. Betka
Surová, Jaroslav Palček, pomáhali pri organizovaní Dňa detí. Jaroslav Palček a Ing. Janka
Kantoríková pripravili podujatie “Košeca žije hokejom” za výtvarnej pomoci žiakov ZŠ a ZUŠ pri
príležitosti MS v hokeji.
Týmto spôsobom vyzývame občanov, ak
majú nejaké problémy, podnety, nápady, čo robiť, ako činnosť komisie zatraktívniť, môžu sa
nakontaktovať na jednotlivých našich členov.
Termíny zasadnutí, plán práce, činnosť komisie sú zverejnené na internetovej stránke
obce.
MŠŠK

67 nadšencov, ktorí absolvovali trasy 5, 10 alebo 20 kilometrov. Najdlhšiu trasu absolvovalo
17 účastníkov, čo bolo v danom počasí úžasný
výkon. Ohlasy boli dobré a turistom z okolia sa u
nás páčilo. Štýlový odznak im bude pripomínať
našu akciu i obec. Dúfame, že nabudúce opäť
nepremoknú do nitky a ich snaha bude odmenená peknými výhľadmi. Myslíme si, že naše
úsilie nebolo zbytočné a výbor OKST ďakuje
touto cestou všetkým, ktorí pomohli pri organizácii. Dievčatám na štarte aj chlapcom na kontrolách v teréne. Tešíme sa na účasť v budúcom ročníku a veríme, že počasie bude k nám
žičlivejšie.
Naši členovia sa zúčastnili aj 100 kilometrovej akcie Špacír v neďalekom moravskom
Vsetíne. Celú trasu v Beskydách a slovenskom
pohraničí absolvovali Marian Jarník a Juraj
Mako. A odmenou za boľavé nohy a celé telo
boli nádherné výhľady, ktoré človek pri zdolanej
vzdialenosti a výškovom prevýšení ani poriadne
nevníma. Je to však adrenalín, ktorý len tak hocikde nezažijete.
Vy, ktorí navštevujete prevažne náš chotár,

V dňoch 2. 5. 2011 - 7. 5. 2011 sa 38 žiakov
1. - 4. ročníka a 3 pedagogickí pracovníci ZŠ s
MŠ Košeca zúčastnili školy v prírode v Trenčíne
- Kubrica.
Cieľom pobytu bolo ozdraviť deťom organizmus, zvýšiť ich fyzickú zdatnosť, zdokonaliť
hygienické návyky, správnu životosprávu. Žiaci
v dopoludňajších hodinách pracovali podľa stanoveného rozvrhu vyučovacích hodín, v popoludňajších hodinách absolvovali Animačný program „Cesta okolo sveta“, organizovaný animátormi CK CERES. Bol zameraný na environmentálnu výchovu. Žiaci sa s nadšením zapájali
do ponúkaných aktivít - hier, súťaží, tancov... a
prostredníctvom nich získavali nielen vedomosti
o prírode, ale sa i učili, ako a prečo treba prírodu
chrániť. S pomocou sponzora sme uskutočnili
výlet do Trenčína. Absolvovali sme i cestu na Kyselku a nočný pochod. Aj týmto spôsobom sme
umožnili žiakom oboznámiť sa s okolitou prírodou, jej ochranou a s významom pobytu v nej.
V závere pobytu bolo každé dieťa odmenené tričkom, diplomom a balíčkom. Deti ďakujú
za finančnú výpomoc sponzorovi a RR pri ZŠ s
MŠ Košeca a tešia sa na ďalšiu školu v prírode.

možno ste si všimli vyčistené priestory na oddychovom posede v Košeckej doline. Obecný
úrad nám poskytol smetnú nádobu, prosíme
preto o udržiavanie poriadku a podľa možnosti
si svoje odpadky odneste domov. Vaše zážitky v
tejto lokalite budú oveľa krajšie, keď tam nájdete
aj zanecháte čisté prostredie.
V rámci ďalšej brigády sme na Lúčkach pri
studničke osadili stôl aj lavičky. Pre tých z vás,
ktorí tam zavítajú je pripravené perfektné miesto
pre oddych a strávenie príjemných chvíľ. Naši
predkovia chodili na Lúčky ťažko pracovať, my
dnes tam môžeme relaxovať a spomínať. Vážme si preto toto krásne miesto a neničme hodnoty, ktoré vytvoril niekto iný.
V nasledujúcich mesiacoch chystáme pre
mladých turistov z TOM stanovanie v košeckej
doline. Na blízkej Morave navštívime Pulčínske
skaly a rozhľadňu v Seninke.
Plán našich akcií nájdete na internetovej
stránke www.okst-koseca.hostujem.sk .
Veľa pekných dní a zážitkov vám v letnej
sezóne želá
výbor OKST Košeca.

MATRIKA HLáSI
Zumba kombinuje latinskoamerické tance s fitnes prvkami. Je to cvičenie pre každého bez ohľadu na pohlavie, vek, kondíciu alebo predchádzajúci prípravu. Vytancujete ňou všetky starosti z hlavy, zároveň si spevníte
telo a vyformujete postavu.
Základom každej hodiny je zmes krokových variácií zložených zo salsy, merengue, čače, reggaetonu, ktoré dostanú do pohybu každého.
V letných mesiacoch sa cvičí každú stredu a sobotu od 19.00 hod. do
20.00 hod. na Športovom areáli v Košeci. Vstupné je 1,70 €. Je možnosť
zakúpiť si aj akciovú permanentku za 22,50 € na 15 vstupov. Priniesť si
treba uterák a vodu na pitie.
Inštruktorkou zumby v Košeci je Helenka Soldánová.

25. - 29. 7. 2010

vo vážnych prípadoch volajte na číslo

0918 461 201

Otvorené denne: 10.00 - 19.00 hod.
Vstupné:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň
1,80 €
po 16-tej hodine 0,90 €
Deti do 15 rokov:

celý deň
1,00 €
po 16-tej hodine 0,50 €

V I. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILA AJ:
----------------------------------Lenka Škrovánková
a Nela Koníčková.
----------------------------------V II. ŠTVRTROKU 2011
SA NARODILI:
----------------------------------Martin Vlasatý, Lukáš Litvík,
Matouš Troška, Michaela
Černušková, Tomáš Černuška,
Marek Palček, Samuel Galko,
Denisa Belianová.
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------Mária Guňovská, Mária
Čepelová, Ľubomír Rác,
Agnesa Škrovánková,
Mária Lutišanová, Katarína
Barnošáková, Róbert Barényi
a Florián Drábik.
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá
----------------------------------70 rokov
Antónia Sdurková, Rudolf
Gajdoš, Marta Gajdošová
----------------------------------75 rokov
Ľudmila Blahová, Vilma
Jarníková, Mária Lutišanová,
Anna Vaniaková, Anastázia
Rafajová, Ambróz Mikula,
Ladislav Hudák a Ján Dlhý.
----------------------------------80 rokov
Jaroslav Bachár, Anna
Hudáková, Vojtech Jakab,
Emília Kulichová, Helena
Kutejová a Jozef Strečko.
----------------------------------85 rokov
Zuzana Palčeková.
----------------------------------93 rokov
p. Katarína Šlesarová
najstaršia občianka
obce Košeca.
-----------------------------------

V II. ŠTVRTROKU 2011
OSLáVILI
----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:
Jozef Gašpar a Mária
rod. Balážová, Miloš Ďuriš
a Jozefína rod. Uríčková.
-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

MATRIKA HLáSI

Aj v tomto roku sme na našom futbalovom štadióne privítali hráčov medzinárodného turnaja do 18 rokov Slovakia Cup 2011. V súboji o siedme miesto sa tu
stretli mužstvá Chorvátska a Maďarska. Po bezgólovom zápase sa šťastena priklonila k mužstvu Chorvátska, ktoré vyhralo na pokutové kopy 1:0.
Konečné poradie 20. ročníka medzinárodného futbalového turnaja
hráčov do 18 rokov „Slovakia Cup 2010“:
1. Dánsko, 2. Nórsko, 3. Česko, 4. Japonsko, 5. Belgicko,
6. Slovensko, 7. Chorvátsko, 8. Maďarsko.
Náš prípravný tím opäť nesklamal a pod vedením Jaroslava Palčeka splnil
všetky požiadavky Slovenského futbalového zväzu. Ďakujeme!
Veríme, že o rok si u nás opäť pozrieme atraktívny zápas o vyššie umiestnenie.

Triedená
zložka

Opis zbernej suroviny
Áno Zošit, obálka, leták, výkres,
noviny, kniha, krabiþka, kartón,
plagát, katalóg,leták, þasopis, noviny, kancelársky
papier, papierové obaly a krabice
PAPIER POTIAHNUTÝ FÓLIOU (viacvrstvový obal
od mlieka, þi džúsu) SA BUDE TRIEDIġ
DO ZVLÁŠġ VRECA S OZNAý
A ENÍM „tetrapaky“ .

PAPIER,
TETRAPAKY

Nie zneþistený papier, (napr. od masla), mokrý,
mastný, asfaltový, dechtový, voskový papier, použité
plienky a dámske hygienické potreby!
Áno Sklenená fĐaša (bez zátky a kovového uzáveru)
biela alebo farebná, sklenené nádoby, poháre,
sklené þrepy, tabuĐové sklo

SKLO

Nie Žiarovky, žiarivky, neónky, varné sklo, drôtené
sklo, sklobetón, plexisklo, TV a PC obrazovky,
autosklá, keramika, porcelán, zrkadlá. Do vreca
nepatria sklenené obaly zneþistené chemikáliami!
Áno ýíre a farebné fólie, tašky, vrecká od mlieka,
fĐaštiþky od þistiacich a kozmetických prípravkov,
fĐaše od nápojov, sirupov a rastlinných olejov, rôzne
plastové nádobky, plastové hraþky, tégliky
od jogurtov, penový polystyrén, vodovodné
a elektrické plastové rúrky....

PLASTY

KOVOVÉ
OBALY

zaniesĢ poþas zberu papiera (2X roþne
– jar,jeseĖ), alebo celoroþne -tetrapaky
do školy,
zaniesĢ do výkupne, vymeniĢ za toaletný
papier.

VhodiĢ do plastového vreca s oznaþením
sklo a vyložiĢ v þase zberu pred dom,
zaniesĢ do výkupne skla v Nemšovej,
zaniesĢ do miestneho zberného dvoru.

VhodiĢ do plastového vreca s oznaþením
plasty a vyložiĢ v þase zberu pred dom.

Nie Hrubo zneþistené plasty (zeminou, farbami)
DO VRECA NEPATRIA ani obaly z nebezpeþných
látok, plasty s obsahom kovu, linoleum, guma,
molitan, polystyrén, tetrapakové obaly.

PLASTOVÉ FďAŠE A OBALY TREBA
PRED VHODENÍM DO VRECA STLAý
A Iġ
A UZAVRIEġ VRCHNÁKOM !

Áno plechovky od nealkoholických,energetických
a alkoholických nápojov, konzervy, alumíniové
vrchnáþiky z nátierok a jogurtov, alumíniová fólia
(alobal) ....

VhodiĢ do plastového vreca s oznaþením
kovové obaly a vyložiĢ v þase zberu pred
dom,

Nie oceĐový a liatinový šrot (plechy, profily, koĐaje,
špony atć.), neželezné kovy (hliník, meć, mosadz,
olovo atć.)
Áno Zvyšky ovocia, zeleniny,
Á
škrupinky z orecha a vajca,
kvety, tráva, lístie (aj orechové v urþitom pomere),
konáre zo stromov, kríkov a viniþa...

BIOODPAD

Kam s odpadom?
VhodiĢ do plastového vreca s oznaþením
papier a vyložiĢ v þase zberu pred dom,

Nie Mäsité zvyšky, kosti, zvyšky jedál, kameĖ,
papier, plasty....

zaniesĢ na zberných surovín (IL,DCA),
zaniesĢ do miestneho zberného dvoru.
SkompostovaĢ v kompostovisku svojej
záhradky,
skompostovaĢ v dážćovkovom
kompostovisku na svojom balkóne
(„vermikompostovanie“).
VhodiĢ do zbernej nádoby (smetiaka) na
zvyškový odpad.

Áno Domový odpad, ktorý sa nerecykluje.
NevytriediteĐné odpady (hrubo zneþistené suroviny,
cigaretové nedopalky, prach, špina, mäsité zvyšky
jedál, viacvrstvové obaly, kosti, koža, obuv....

ZVYŠKOVÝ
ODPAD

Nie VytriediteĐné suroviny (papier, plasty, sklo, kov,
bioodpad, kov, tetrapaky).
Áno staré použité potravinárske oleje, autooleje a iné

INÉ

STARÉ
BATÉRIE

vo vode a v pôde Ģažko rozložiteĐné látky, chemikálie
nebezpeþné pre zdravie þloveka (napr. lieky a pod.)
Áno nabíjateĐné i alkalické batérie rôzneho typu
a veĐkostí,
nefunkþné autobatérie - sú nebezpeþný odpad !!!

STARÉ
ELEKTROÁno spotrebná elektronika, IT elektronika, domáce
ZARIADENIA spotrebiþe, elektronické hraþky

VŠETOK KOMUNÁLNY ODPAD, KTORÝ
NEVYSEPARUJEME, SA BUĆ SPAďUJE
(priþom sa do ovzdušia vyluþujú škodlivé
dioxíny a iné plyny, spúšĢajúce alergiu ba
dokonca þastokrát i rakovinotvorné)
ALEBO KONýÍ NA SKLÁDKE ODPADU !
ZaniesĢ do zberného dvoru (ZD).
Staré lieky po expirácii odovzdaĢ do lekárne.
OdovzdaĢ do špeciálnej nádoby na batérie
v miestnych obchodoch, v budove OÚ i ZŠ
Z ,
zaniesĢ do zberného dvoru.
OdovzdaĢ starý spotrebiþ za nový
elektropredajni, zaniesĢ do miestneho ZD

menšie elektrospotrebiþe môžu vaše deti a
vnúþatá priniesĢ do školy a škôlky a získaĢ
za ne body v súĢaži Recyklohry.
Tento informaĀný leták bol vyrobený v spolupráci s obĀianskym združením Priatelia Zeme - SPZ.

Prebieha celoslovenská súĨaž MISS KOMPOST o hodnotné ceny. Viac info na www.biospotrebitel.sk.

