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Vážení občania,
pre lepšiu informovanosť o stave vecí v obci
a iných dôležitých informáciách z takzvanej
prvej ruky aj na základe kladnej odozvy od
vás pokračujeme v tejto rubrike.
Budem sa tu snažiť pokiaľ možno v
skratke uviesť všetko podstatné a aktuálne, čo by vás mohlo a malo zaujímať.
V Košeci máme od septembra
základnú umeleckú školu
V oblasti vzdelávania detí i dospelých
sme v našej obci urobili veľký krok. Hudobné, výtvarné i divadelné talenty môžu svoje schopnosti rozvíjať priamo vo svojom
bydlisku. Teším sa veľkému záujmu, ktorí
prejavili rodičia a vlastne i deti pri zápise do
„ZUŠ-ky“. Vedením ZUŠ je dočasne poverený Mgr. Milan Belko. Záujem o navštevovanie školy prejavili i deti z okolitých obcí a
tak sú niektoré triedy vyučované v pobočkách v Ladcoch a v Košeckom Podhradí.
Základná umelecká škola v Košeci je oficiálne zaradená do siete škôl Ministerstvom školstva SR a od 1. 1. 2010 bude aj
financovaná priamo štátom. Dovtedy budú
nutné výdavky uhrádzané z obecného rozpočtu, nakoľko zriaďovateľom je obec Košeca.
Košečanka
dychovka s novým vetrom v plachtách
Som nesmierne šťastný, že po pár mesiacoch odmlky sa nám podarilo dať dohromady zopár nadšencov pre hudbu a Košečanka mohla opäť začať hrať. V novom zložení pod vedením Milana Belka ste ju mohli počuť napríklad na augustových hodoch
v nedeľu na ihrisku. Verím, že dokážeme
do kapely zapájať aj mladých hudobníkov
a že táto krásna a dlhá tradícia v Košeci
bude pokračovať. Prajem všetkým členom
veľa zdravia a chuti do hrania.
Úrad vlády SR podporuje rozvoj
športových talentov aj v Košeci
Na základe výzvy uverejnenej na www.
galis.vlada.gov som skúsil šťastie a tak trochu v tichosti pripravil projekt na podporu
a rozvoj športu v našej obci. Ako futbalistu
ma už dlhšie trápila situácia okolo technického zabezpečenia detí a mládeže, ale i
dospelých. Sponzorsky sa síce v minulosti
podarilo získať sady dresov pre družstvá
a tiež nejaké lopty na tréningy i zápasy,
no stále tomu niečo chýbalo, látalo sa a
riešili sa kritické stavy. Toto všetko vyrieši
získaná dotácia z Úradu vlády Slovenskej
republiky, ktorú použijeme na nákup troch
kompletných sád dresov, tréningových i zápasových lôpt, chráničov, športových súprav, brankárskych rukavíc, sietí na brány,
kužeľov na preskakovanie a iných drobností potrebných pre jednotlivé družstvá.
Výška dotácie, ktorá nám je pridelená na
uvedené nákupy sa blíži k sume 9.000,- €!
Škola získala prostriedky na nákup potrieb pre floorball.
V piatok 25. 9. 2009 pribudli do výbavy
Základnej školy v Košeci potreby pre hru s
názvom floorball. Ide o šport, ktorý by som

prirovnal najmä k hokeju, aj keď sa dá nájsť
podobnosť tejto hry aj s inými kolektívnymi
športmi. Zvláštna hokejka s plastovou čepeľou, plastová loptička a rýchle nohy so
zvládnutou technikou ovládania hokejky sú
najdôležitejšie potreby pre úspech vo floorballe. Žiaci našej školy sa budú môcť tento
šport učiť hlavne vďaka získanej grantovej
podpore z Krajského školského úradu /cca
1.660,- €/ a úsiliu pani učiteľky Galanskej.
Gratulujem.
Chránime životné prostredie a hlavne
kvalitu podzemných vôd
Ak chcete zneškodniť splašky z domácností zákonným spôsobom, môžete využiť
služby obecného fekálneho návesu. Za
25,- € vám vyvezieme 8 m3 na čistiareň
odpadových vôd do Ilavy. Podľa platného
všeobecného záväzného nariadenia obce
môže byť každá domácnosť vyzvaná na
predloženie dokladov o vývoze obsahu
svojej žumpy. Záujem o vývoz splaškov už
doteraz prejavilo veľa občanov a dúfam, že
tento krok sa stretne s pochopením všetkých, ktorým záleží na tom, čo pijeme zo
svojich studní.

Spaľovanie konárov, trávy
a iného odpadu zo záhrad
- tradícia, ktorou porušujeme zákon
K tejto téme si môžete prečítať aj samostatný článok v našich novinách. Ja spomeniem len to najdôležitejšie. Priestupkové
konania, ktoré v súvislosti s porušovaním
zákona o odpadoch na úrade absolvujeme,
by sa vôbec nemuseli konať. To by však nesmeli poniektorí jednotlivci znepríjemňovať
život svojim susedom valiacim sa dymom.
Navyše v budúcnosti môžu pekne zavariť
aj priamo obci. Ak nadradená kontrola na
spaľovanie BRO (biologicky rozložiteľného
odpadu) uzná, že obec neurobila v tejto oblasti dostatočnú osvetu, pokuta môže byť
udelená priamo obci (a to sú peniaze nás

všetkých). Preto osvetu robíme už teraz, s
predstihom, aby sme sa takýmto situáciám
vyhli. Spomeňte si na osvetu okolo zavedenia separácie odpadu. Teraz separuje už
cca 80 % domácností. Krásny úspech, nie?
Verím, že dosiahneme za rok alebo dva
podobné číslo aj pri zapojení občanov do
domáceho kompostovania. A čo je dôležité, zľavu na vývoz komunálneho odpadu
vo výške 20 % zo stanoveného poplatku si
môžete následne uplatniť v budúcom roku.
To však len vtedy, ak splníte podmienky
dané obcou. V konečnom dôsledku teda
šetríte vaše i naše spoločné peniaze.
Moderné verejné osvetlenie nám bude
v prvom rade šetriť prostriedky
Po nainštalovaní nových svietidiel s
LED technológiou sa objavili reakcie, že je
na ulici viac tma, ako svetlo. Subjektívny
pocit môže byť spôsobený faktom, že nové
svietidlá majú minimálne, takmer nulové vyžarovanie smerom nahor. Svietia len tam,
kam treba. To znamená na miestne verejné
komunikácie a nie do dvorov. Veď už názov
verejné osvetlenie to jasne vysvetľuje. Ak
je však na komunikáciách niekde v Košeci
alebo v Nozdroviciach miesto, kde si večer
nevidíte pod nohy, stačí nám toto nahlásiť
a okamžite sa postaráme o nápravu. Len
zopakujem, že na modernizáciu verejného
osvetlenia sme dostali dotáciu v celkovej
výške 81.172,17 EUR (2.445.392,88 Sk).
Táto bola použitá na výmenu 4 ks rozvádzačov a 245 kusov svietidiel. Tieto sú použité 25 W a 50 W, to znamená významné
zníženie spotreby elektrickej energie oproti
pôvodným 90, 120 a 72 W svietidlám, bez
toho, že by sme museli v neskorej noci
svetlá vypínať. Rozdiely a porovnania spotreby budeme sledovať a pravidelne zverejňovať.
Ulice - zmena dokladov a nahlasovanie
zmien poisťovniam
Najväčší nával je už za nami, no stále
sme tu pre vás a radi vám pomôžeme s
povinnosťami vyplývajúcimi zo zavedenia
názvu ulíc a tým aj zmeny vašej adresy. Po
obdržaní nového občianskeho preukazu
navštívte obecný úrad na 1. poschodí a vybavte si nahlásenie zmien na zdravotnú
prípadne sociálnu poisťovňu na jednom
mieste. Nikam inam už cestovať nemusíte.
Šetrenie neobíde ani našu obec
V súvislosti s plánovanými a už aj reálnymi negatívnymi zmenami poskytovania
finančných prostriedkov pre obce priamo
od štátu budeme musieť veľmi intenzívne
šetriť naše zdroje. V žiadnom prípade sa
však šetrenie nedotkne kvality a množstva
služieb, ktoré vám obecný úrad doteraz poskytoval a poskytuje. Pevne verím, že začiatkom budúceho roka sa situácia zlepší
a z nelichotivého stavu sa dostaneme. Čakáme ešte na poslednú refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu budovy
základnej školy z Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja.
Tém na informovanie a rozobratie by

sa našlo ešte oveľa viac. Viem, že každého
trápi niečo iné a vyhovieť sa naraz všetkým
jednoducho nedá. Vzájomnou komunikáciou však môžeme predísť nedorozumeniam
a tiež vaše problémy riešiť. Môžete sa tiež
informovať, či zaručené správy „jedna babka povedala“ sú naozaj pravdou a získať aj

pohľad na vec z druhej strany. Nebojte sa
prísť za mnou, alebo mi zavolať na mobilné
číslo 0918 461 201. Snažím sa byť tu pre
vás. Ak ma nezastihnete priamo na obecnom úrade, dohodnite si so mnou telefonicky stretnutie na presný termín. To, že
som niekedy nezastihnuteľný je spôsobe-

25. 6. 2009
Uznesenie č. 33/2009
OZ schvaľuje podpísanie zmluvy o dielo s pánom Miroslavom
Kondelom - MK m-Sk so sídlom v Dubnici nad Váhom, IČO: 41
459 717 v súvislosti s poskytovaním služieb pri príprave výkopov
hrobových miest na miestnom cintoríne s platnosťou zmluvy od 1.
7. 2009 na skúšobnú dobu 6 mesiacov. Zmluvné podmienky sú súčasťou Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní
pohrebiska, ktorá je neoddeliteľnou prílohou zápisnice zo zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 34/2009
OZ stanovuje cenu za výkop hrobového miesta na miestnom
cintoríne nasledovne:
Detský hrob: 100,- €
Jednohrob do 180 cm: 133,- €
Jednohrob prehĺbený od 180 cm do 250 cm: 166,- €
Tieto ceny sa môžu navýšiť pri preukázateľnom sťažení výkopových prác, ktoré však musí potvrdiť písomným zápisom zamestnanec obecného úradu, prípadne starosta obce až do výšky maximálne 50 % k stanoveným cenám.
Uznesenie č. 35/2009
OZ schvaľuje ceny vstupného na kúpalisko pri Slovzinku nasledovne:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 1,40 €
po 16-tej hodine 0,70 €
Deti do 15 rokov: celý deň 0,60 € po
16-tej hodine 0,30 €
13. 8. 2009
Uznesenie č. 36/2009
OZ schvaľuje zmluvu o nájme plynárenského zariadenia N11/
2009/RCX. Návrh zmluvy je neoddeliteľnou prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 37/2009
OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009
01 ROP za účelom realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Košeca“ ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom po schválení žiadosti o NFP;

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 49.968,52 eur.
Uznesenie č. 38/2009
OZ schvaľuje návrh na zníženie poplatku za vývoz KO pre rok
2010 vo výške 20% pre domácnosti, ktoré sa zapoja do domáceho kompostovania pri splnení stanovených podmienok. O znížení
poplatku bude spísaná zmluva s občanom, ktorý si bude zníženie
poplatku nárokovať. V prípade porušenia podmienok uvedených v
zmluve bude obec oprávnená odstúpiť od zmluvy a nárokovať si
vrátenie priznanej zľavy. Návrh vzorovej zmluvy bude predmetom
ďalších rokovaní.
24. 9. 2009
Uznesenie č. 39
OZ schvaľuje VZN č. 3/2009 o verejnom poriadku.
Uznesenie č. 40
OZ schvaľuje VZN č. 4/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských
jedálňach.
Uznesenie č. 41
OZ schvaľuje odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci pri
rozvoji priemyselnej zóny Košeca - Ilava uzatvorenej so spoločnosťou Segers s. r. o., s o sídlom Šulekova 4, 811 06 Bratislava pre
pasivitu na strane spoločnosti a nemožnosti komunikácie s ňou.
Uznesenie č. 42
OZ schvaľuje odpoveď p. Viktorovi Mikuškovi v nasledovnom
znení:
Obecný úrad nedisponuje žiadnymi relevantnými dokumentmi
na základe ktorých by bolo možné uhradiť tieto prostriedky.
Obecný úrad v Košeci nedisponuje žiadnou zmluvou o dielo, žiadnym uznesením či poverením OZ ktoré by špecifikovalo a
kvantifikovalo takúto činnosť. V prípade ak takéto dokumenty
existujú požadujeme ich predloženie. Na základe predložených
podkladov sa tejto žiadosti bude OZ ďalej venovať.

Obecné zastupiteľstvo v Košeci na základe
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 12
ods. 4 písm. i) Štatútu obce vydáva pre územie
obce Košeca toto

platnými právnymi predpismi zabezpečiť verejný poriadok v obci Košeca.

Všeobecné záväzné nariadenie
o verejnom poriadku
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Košeci v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších zmien a doplnkov.

Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako
priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1. Porušenia tohto VZN sa dopustí ten, kto
neuposlúchne výzvu verejného činiteľa
pri výkone jeho právomoci najmä tým, že:
a) neupustí od konania, ktoré narušuje verejný
poriadok,
b) odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému orgánu obce pri výkone jeho právo-

Článok 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s

né faktom, že aj ja musím využívať úradné
hodiny na iných úradoch a inštitúciách pre
vybavenie rôznych záležitostí týkajúcich sa
chodu obce a jej napredovania. Ďakujem
za pochopenie a teším sa na stretnutia s
vami.
Radomír Brtáň, starosta obce

Článok 2
Priestupky

moci, alebo pri kontrole,
c) napriek výzve verejného činiteľa správa sa
naďalej hrubo počas administratívnych úkonov, alebo v súvislosti s konaním o priestupkoch,
d) neoprávnene odmieta podať potrebné vysvetlenie kompetentnému orgánu obce, resp.
sťažuje vykonávať kontrolu vyplývajúcu z pôsobnosti orgánov obce,
e) vedome porušuje príkaz, aby na nevyhnutnú dobu nevstupoval na určené miesta, alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obce,
f) poruší nočný kľud; v denných a večerných
hodinách je potrebné obmedziť hlučnosť
v blízkosti obytných domov na najnižšiu mieru. Za nočný kľud je považovaný čas od

22.00 h. do 06.00 h. nasledujúceho dňa.
V tomto čase nie je povolené vykonávať
akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala
nadmerný hluk. V uvedenom čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať, ani iným spôsobom
(napr. používanie práčky, alebo iných zariadení) rušiť ostatných občanov. Televízne,
rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia je potrebné stíšiť na izbovú počuteľnosť.
Zákaz rušenia nočného kľudu sa netýka
činnosti určených plánom úprav a čistenia
komunikácií, ich zimnej údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod., ktoré
nie je možné vykonať v inom čase. Rekonštrukčné práce je možné vykonávať (vzhľadom na dopad z hľadiska záťaže hlukom,
vibráciami a užívania spoločných priestorov), len v čase od 08.00 h. do 20.00 h.,
g) vzbudí verejné pohoršenie, najmä ak na verejnosti hrubo poruší zásady slušného správania, alebo vykonáva osobnú potrebu na
verejných priestranstvách,
h) státím motorových vozidiel znemožňuje čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov, nesmie stáť s motorovým vozidlom
pred výjazdmi z garáží, dvorov a obytných
blokov, stáť na verejných priestranstvách a
verejných komunikáciách v čase od 22.00 h.
do 06.00 h. s motorovým vozidlom kategórie
vozidiel M3 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb, s viac ako ôsmimi
sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
vyššou ako 5 000 kg), N2 a N3 (vozidlá
projektvané a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg), okrem miest
na to určených,
2. Porušenia tohto VZN sa dopustí ďalej
ten, kto:
a) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejno prospešné zariadenia plagátovou výzdobou,
komerčnými a reklamnými oznamami, odhadzuje odpadky mimo odpadových nádob
alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva,
b) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje turistickú značku alebo iné orientačné označenie - dopravné značky,
c) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných telovýchovných, športových alebo iných kultúrnych
podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
d) neoprávnene zaberie verejné priestranstvo,
verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenia,
e) neoprávnene založí skládku alebo uloží odpad mimo vyhradeného miesta alebo mimo
nádoby na to určenej,
f) vypúšťa odpadovú vodu /fekálie/ na verejné
priestranstvá, do suchých korýt potokov a
do vlastných záhrad. Vyvážať fekálie právnickým ako aj fyzickým osobám je dovolené
len do Čističiek odpadových vôd, alebo treba čistiť v domovej čistiarní v súlade so zákonom č. 184/2002 (zákon o vodách),
g) neoprávnene zaberá priestranstvá vodných
tokov, ochranné pásma brehov vodných tokov, mení smer koryta, poškodzuje brehy,
ukladá predmety do vodného toku, ktoré
môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladá predmety a rôzny materiál na miesta,
z ktorých môžu byť splavené do vodného
toku, alebo brániť prístupu k vodnému toku

pri správe vodného toku (zákon 364/2004
§77).
3. Porušením tohto VZN sú taktiež:
a) akékoľvek činy vandalizmu namierené proti
majetku obce a majetku občanov, ak nejde
o trestný čin,
b) iné konanie fyzických a právnických osôb, ak
je za priestupok označené v ktoromkoľvek
VZN obce alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise, ak je týmto konaním ohrozený alebo narušený verejný poriadok.
c) poškodzovanie verejného a súkromného majetku; pod touto činnosťou sa rozumie aj premiestňovanie a poškodzovanie turistických,
informačných a dopravných značiek, zastávok SAD, odpadových nádob, poškodzovanie budov, nehnuteľností
4. Porušenia tohto VZN sa dopustí i ten, kto:
Na území obce Košeca poruší zákon č.
219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
V zmysle tohto zákona sa zakazuje:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje
alebo inak umožniť ich požívanie na verejne
prístupných miestach
• osobám mladším ako 18 rokov
• osobám zjavne pod vplyvom alkoholu
b) požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách okrem miest k tomu
účelu vyhradených
5. Porušenia VZN sa dopustí i ten, kto:
a) bez oznamovacej povinnosti usporiada kultúrne, športové alebo turistické podujatie na
verejných priestranstvách patriacich obci Košeca,
b) poruší povinnosti usporiadateľa týchto podujatí, ktorý zodpovedá
• za zachovanie verejného poriadku počas
priebehu celého podujatia,
• za dodržiavanie príslušných zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a
iných predpisov,
• za udržiavanie priestranstva počas podujatia a zanechanie priestranstva po jeho opustení v čistom stave,
• za umožnenie výkonu kontroly na to oprávneným orgánom,
• za to, že reprodukovaná hudba a jej intenzita bude primerane znížená.
6. Porušenia VZN sa dopustí ten, kto:
kto poruší zákaz fajčenia a kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov. Fajčenie je osobitný druh toxikománie, ktorý škodlivo pôsobí na zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
Fajčenie je negatívny jav spôsobujúci značné spoločenské škody, najmä poškodzovaním
zdravia občanov.
Všetky orgány, organizácie, fyzické a právnické osoby predávajúce tovar a poskytujúce
služby v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v platnom znení a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
sú povinní chrániť občanov a spoločnosť pred
škodlivými účinkami fajčenia, odstraňovať jeho
príčiny a následky.
Ochranu pred nepriaznivými účinkami fajčenia je možné o. i. uskutočňovať zákazom a obmedzujúcimi opatreniami a sankciami v zmysle
platných zákonných ustanovení.
Na území obce Košeca
sa zakazuje fajčiť:
a) na zastávkach SAD, ako aj v celom priesto-

re železničnej stanice v Košeci
b) v školských zariadeniach, v predškolských
zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
c) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
d) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých
športových zariadeniach okrem fajčiarní,
e) vo verejne prístupných priestoroch úradných
budov a zariadení, v obchodoch a v cukrárňach,
f) v maloobchodných prevádzkach, zariadeniach a prevádzkach poskytujúcich služby
obyvateľstvu typu holičstvá, kaderníctva, kozmetické salóny, autoopravovne, krajčírstva,
a pod., s výnimkou priestorov na tento účel
vyhradených,
g) v obytných domoch, na schodištiach a v pivničných priestoroch,
h) na poradách a rokovaniach v uzavretých priestoroch rokovacích miestností, prípadne v
priestoroch, kde dochádza k zhromažďovaniu osôb, kde účinkom fajčenia sú vystavení
aj nefajčiari.
Orgány, organizácie, fyzické a právnické
osoby predávajúce tovar alebo poskytujúce
služby v priestoroch, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia sú povinní upozorniť na ne
verejnosť a návštevníkov výrazným označením
alebo oznamom.
Článok 3
Kontrola VZN
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku a
komisia ŽP
b) Hlavný kontrolór obce Košeca
c) Zamestnanci Obecného úradu
d) Poslanci OZ
Článok 4
Sankcie
a) Za porušenie tohto VZN je možné uložiť pokutu v správnom konaní do výšky 165 eur.
b) Starosta obce môže za porušenie VZN uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu až do výšky 6 638,78 eur.
Pokuty uložené fyzickým osobám v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch alebo právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie v
zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení sú príjmom obce.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení
obce o verejnom poriadku sa v súlade s §
11 ods. 4 písm. g) SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov uznieslo obecné zastupiteľstvo v Košeci dňa 24.9.2009 uznesením
č. 39/2009.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom
poriadku vyvesené na pripomienkovanie
občanom dňa 7. septembra 2009 a zvesené
dňa 23.9.2009.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku nadobúda účinnosť 15.
dňom po jeho schválení obecným zastupiteľstvom. Od jeho schválenia sa na spomínanú dobu 15 dní vyvesí na úradnú tabuľu obce.
Radomír Brtáň
starosta obce

Mesiac október už tradične patrí medzi
mesiac so zvýšenou pracovnou aktivitou v
našej obci.
Týka sa to tak spoločenských, záujmových organizácií ako aj firiem a organizácií
pôsobiacich v našej obci. Činnosť v tomto
mesiaci bude zameraná k úprave a skrášleniu životného prostredia, hlavne zveľadenia
a čistoty verejných priestranstiev. Obecný
úrad vyhlasuje aj tento rok mesiac október
za mesiac zvýšenej pracovnej 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,
• Miestnymi podnikateľmi,
• Antonom Opátom
- zástupcom rybárskeho zväzu
• Ľudmilou Vetríkovou
- predsedkyňou Únie žien Slovenska

2. V priebehu tohto mesiaca
je potrebné zrealizovať nasledovné:
a. Vyhrabať miestny park, upratať
plochu pred pamätníkom SNP,
areál ZŠ s MŠ
Z: Ing. Jurenová Eva
- riaditeľka ZŠ s MŠ
T: mesiac október 2009
b. Vyčistenie a úprava priestorov
v správe a vo vlastníctve obce:
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac október 2009
c. Ohradenie ihriska v časti obce
Prúdy drevenými mantinelmi:
Z: Ing. Ivan Janke,
Róbert Jendrol
T: mesiac september
- november 2009
d. Pokračovať vo vysprávke
miestnych komunikácií:
Z: Radomír Brtáň - starosta
T: mesiac september
- november 2009
e. Vyčistenie a úprava
miestneho cintorína:
Z: Ladislav Hudák
T: mesiac október 2009
f. Likvidácia nepovolených skládok a vyčistenie priestorov pri
veľkoobjemových kontajneroch,

Na základe výsledkov volieb pôsobíte vo funkcii poslanca
OZ. Ste aj zástupcom starostu. Aké činnosti a kompetencie vám prislúchajú? Za čo všetko nesiete v obci zodpovednosť?
Kompetencie zástupkyne starostu obce upravuje § 13b zákona
o obecnom zriadení. Zástupkyňa zastupuje starostu počas jeho
neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Počas
zastupovania starostu zástupkyňa nesmie zasahovať do výlučnej
kompetencie starostu obce, pričom vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením
chodu obecného úradu. Ako zástupkyňa starostu mám kompetenciu sobášiacej. Z funkcie zástupkyne starostu mi tiež vyplývajú
povinnosti zastupovania starostu obce na rôznych kultúrnospoločenských a ďalších podujatiach a rokovaniach po vzájomnej dohode so starostom obce.
Ako hodnotíte hospodárenie obce a jej rozvoj?
Myslím, že počas volebného obdobia sme v obci zaznamenali v
porovnaní s minulosťou pokrok hlavne v investičnej oblasti, o čom
svedčí aj objem vynaložených prostriedkov. Z tých väčších spomeniem rekonštrukciu ZŠ, zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača, fekálneho prívesu a kontajnerového prívesu a opravu povrchu
ciest. Na druhej strane musím podotknúť, že sme mohli urobiť viac
menších investičných akcií, ktoré by občania pocítili v každodennom živote.

ktoré budú rozmiestnené v tomto mesiaci:
Z: Radomír Brtáň
- starosta, Ladislav Brtáň
T: mesiac október 2009
g. Úprava športového areálu:
Z: Palček Jaroslav
T: mesiac október 2009
h. vyčistenie a úprava predzahrádok, dvorov rodinných domov:
Z: občania obce
T: mesiac október 2009
i. Úprava areálu Osvetovej besedy
v časti obce Nozdrovice:
Z: Jarmila Otrubová
T: mesiac október 2009
j. Vyriešiť odvodnenie lesov pri bývalom cintoríne v Nozdroviciach
smerom do Nozdrovického potoka:
Z: Ing. Ivan Janke,
Jaroslav Palček
T: mesiac október 2009
k. Spracovať a odvysielať reláciu
v miestnom rozhlase:
Z: Silvia Makasová
T: 9. - 10. mesiac 2009
Vypracovala:
Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu

Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu obce Košeca
Narodila sa 27. apríla 1965 v Trenčianskych Tepliciach. Je vydatá, s
manželom Ivanom majú syna Ivana.
Býva v Košeci na Zliechovskej ulici.
Základnú školu navštevovala v Košeci v rokoch 1971-1980.Po jej ukončení pokračovala na Gymnáziu v
Dubnici nad Váhom, ktoré ukončila
v roku 1984 maturitnou skúškou. V
tom istom roku začala študovať na
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Štúdium úspešne ukončila štátnou záverečnou skúškou a získala titul magister. Od roku1988 pracuje
ako učiteľka na ZŠ. Medzi jej záujmy
patria lyžovanie, plávanie a turistika.
Má rada kvety, prírodu a prechádzky
v nej.

Aký je váš názor na život a bývanie v obci?
Košecu považujem za svoju krásnu rodnú obec s bohatou históriou a prírodnými krásami, čo ju predurčuje na rozvoj cestovného
ruchu. Ak chceme, aby Košeca žila, musíme tu vytvoriť prostredie
a životné podmienky, ktoré tu udržia a prilákajú mladých ľudí. A to
sa nám čiastočne podarilo aj výstavbou obecných bytov a umožnením výstavby rodinných domov.
redakcia

Zástupkyňa starostu medzi občanmi.

V dňoch 19. 9. 2009 až 21. 9. 2009 bola
členmi Slovenského záhradkárskeho zväzu v Košeci usporiadaná v dome kultúry
výstava kvetov, ovocia a zeleniny. Zúčastnilo sa jej viac ako 300 návštevníkov rôznych vekových kategórií, ktorí si prezreli
39 zaujímavých pestrých a dekoratívnych
exponátov rôzneho druhu ovocia, zeleniny
ale aj krásnych kvetov, doplnených výtvarnými prácami najmä žiakov ZŠ v Košeci.
A že bolo čo obdivovať potvrdzujú nielen
uznanlivé slová starostu obce p. Radomíra
Brtáňa s manželkou, ale aj väčšiny žiakov,
učiteliek a ostatných návštevníkov, ktorí si
túto výstavu so záujmom prezreli. Veľmi

vkusne naaranžované rôzne prírodné produkty dopestované našimi záhradkármi s
bohatou výzdobou celého výstavného interiéru sály DK vytvorili peknú kulisu aj pre
náročnejších divákov. Veď rôzne odrody
jabĺk ako ROSANA, GLOSTER, SELENA
či hrušiek BOHEMICA, LUCASOLA, ale aj
iné produkty ako slivky, orechy, mrkva či
hrozno priam zvádzali do nich zahryznúť.
Krásne vyzdobenú sálu veľmi vkusne
dopĺňali aj orchidey PHALAENOPSIS,
BOUGAINVILLEA, DENDROBIA z prímorských oblastí a rôzne iné kvety s kresbami
a iným výtvarným materiálom. Teda nielen
estetický, ale aj ideový zámer výstavy bol
naplnený, k čomu značnou mierou prispela
aj hojná účasť žiakov ZŠ, na ktorých takéto
podujatia pôsobia hlavne výchovne a rozširujú nielen ich estetický obzor.
No a ktorý exponát bol najkrajší? Na to
jednoznačná odpoveď: VŠETKY! Treba za
to poďakovať tým, ktorí sa na tejto akcii aktívne podieľali a strávili pri nej veľa hodín
zo svojho voľna. Zvlášť treba vyzdvihnúť
činnosť pani Danky Hrbáčkovej, Milky Ďurišovej, Janky Filkovej, A. Pagáčovej, ďalej pánov Silvestra Jankea, Fera Jakuša a

Dňa 19. septembra sme privítali na športovom areáli v Košeci
účastníkov III. Ročníka súťaže Slovenského pohára Veterán Rallye 2009.
Krásne jesenné počasie len doladilo správnu atmosféru prehliadky starých automobilov a motocyklov vyrobených do roku
1979.
Bolo čo obdivovať! Porota hodnotila automobily a motocykle
v dvoch „vekových“ kategóriách podľa roku výroby do roku 1945
vrátane a od roku 1946.
Titul najkrajší automobil pre FORD a najkrajší motocykel pre
ČZ 500 určil starosta obce Radomír Brtáň.
Počas zastávky si veteráni zasúťažili v parkovaní na presnosť.
Pán Ján Horňák s už spomínaným Fordom dokázal, že nie je len
najkrajší, ale aj najšikovnejší a keďže zaparkoval najpresnejšie odniesol si z Košece cenu starostu obce.
Účastníci, organizátori i my sa tešíme na ďalší ročník tohto zaujímavého a milého podujatia!

iných, ktorí pod vedením predsedu zväzu
Ing. Jaroslav Gábela zabezpečovali hladký priebeh tohto vydareného podujatia, k
čomu nemalou mierou prispelo aj pekné
počasie začínajúceho sa babieho leta.
Na záver treba vyjadriť presvedčenie, že
i keď vysoká aktivita a účasť košeckých záhradkárov na verejno-prospešnej činnosti
sa už stala akousi samozrejmosťou, slová
uznania na túto ďalšiu vydarenú akciu budú motivačné pre všetkých a budeme sa
naďalej podieľať na skrášľovaní našej obce
a vylepšovaní životného prostredia.

Najkrajšia predzáhradka:
- Rodina Pajánková, Továrenská 541/20
Najkrajšia záhradka:
- Rodina Ďurechová, Na vyhni 869/4
- Rodina Matušovičová, Na vyhni 867/2
- P. Anna Kučeráková, V slatinách 609/7
- Rodina Vranková, Hlavná 722/91
- Rodina Suchárová, Horniacka 815/27
- Rodina Mišúnová, Zliechovská 398/4
- Rodina Belková, Želiarska 636/19
- Rodina Ďurišová, Želiarska 663/22
Tak ako každý rok, aj teraz sa na chvíľu
obzrieme a pripomenieme si ako prebiehali
oslavy košeckých hodov.
Hody si nevieme predstaviť bez futbalu,
preto tri zo štyroch mužstiev odohrali svoje zápasy na domácej pôde. Novinkou na
tohtoročných slávnostiach bolo odovzdanie cien Záhradkárskej súťaže.
Ponúkame vám zoznam ocenených:
Najkrajšie okno:
- p. Zigová a p. Ševcech, Zliechovská
397/8
- Rodina Belianová, Športovcov 90/30

Najkrajší balkón:
- Rodina Balážová, Železničná 618/28
- Rodina Lacková, Zliechovská 886/111
- Rodina Karlíková, V slatinách 604/10
Krásnych záhrad, okien, balkónov či predzáhrad je v našej obci skutočne veľa. Komisia zložená z členov záhradkárskeho
zväzu to pri výbere nemala ľahké, a tak je
ocenených viac ako len po jednom z každej kategórie. Prihliadali hlavne na to, či sa
občania o svoje okolie starajú sami, alebo
využívajú služby. Preto si každý ocenený
zaslúži pochvalu i pozornosť od obecného
úradu, ktorú za ocenenie získal.

Počas celého hodového popoludnia nás
hudobne dopĺňala dychová hudba Košečanka, ktorej tóny sa dobre počúvali i
mladším ročníkom.
Program osláv bol spestrený programom pre deti v podobe nafukovadla, elektro-autíčok a trampolíny. Dospelí si zasúťažili v pití piva a v kopaní jedenástok.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
na prípravách i realizácii a nezištne obetovali svoj voľný čas pre potešenie iných. Dúfame, že ste sa na oslavách dobre zabavili
a prídete i o rok.

Nielen tento rok pripadla Baranpajáda na deň štátneho sviatku - 1. 9. 2009. Deti
z Košece majú tento deň rady nielen preto, že sa im aspoň o jeden deň kráti školský
rok, ale aj preto, lebo ich v tento deň čaká sladká rozlúčka s prázdninami.
I keď sme tento krát nepripravili žiadne extra prekvapenie, deťom bohato stačilo množstvo rôznych športových či vedomostných súťaží, maľovanie
na tvár a skákacia šmykľavka.
Spomienky na tento deň im určite vydržali niekoľko prvých školských dní.
Baranpajáda bude určite aj o rok a my sa už teraz tešíme na všetkých stálych ale
i nových detských účastníkov.

V novom školskom roku 2009/10 sa počet žiakov ZŠ s MŠ Košeca zmení. V MŠ
počet tried sa nezmení, počet žiakov narastá a je 65 žiakov, prednostne prijímame deti
občanov Košece a tie, ktoré budú navštevovať našu ZŠ. V MŠ sme cez prázdniny
vymenili trojo vchodových dvier. Dvere boli
v dezolátnom stave a hrozilo, že po miernom náraze sa ktokoľvek môže do priestoru
MŠ dostať.
Rozdelenie tried a triednictva v MŠ:
ročník
I. ročník
II. ročník
III. ročník

učiteľ
Pavlíková M. - Kalamenová
Melicherová A. - Masárová
Sláviková - Pavlíková E.

V tomto školskom roku po prvý krát sa budú deti v MŠ vzdelávať podľa ŠVP ISCED 0
Na ZŠ sa počet tried zníži z 13 na 12 a
poklesne počet žiakov z 272 na 245, počet
sa však ešte môže počas školského roka
zmeniť..
Zatiaľ je počet žiakov a rozdelenie tried
nasledovné:
ročník
I.
II.
III.
IV.
SPOLU
V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.
SPOLU

počet žiakov
20
17
23
19
79
21
19
21
18
19
21
21
26
245

triedny
Mgr. Švehlová
Mgr. Pavúčková
Mgr. Surová
Mgr. Poliaková
Mgr. Jurenová
Mgr. Pajgerová
Mgr. Gajdošová
Ing. Bortelová
Mgr. Gregorová
Mgr. Čepelová
Mgr. Galanská
Mgr. Rafajová A.

Bez triedy:
Mgr. Vojteková - výchovný poradca
Mgr. Rafajová I. - koordinátor protidrogovej prevencie
Mgr. Pálešová Viera
Školský klub:
Bc. Melicherová
Bc. Pružincová D.
Vyučovanie náboženstva:
Mgr. Findura
Mgr. Vároš
Mgr. Peťkovský
Vedenie školy:
Ing. Jurenová
Mgr. Palčeková
Sláviková

- RŠ
- ZRŠ pre ZŠ
- ZRŠ pre MŠ

dagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch.
Po materiálno - technickej stránke sme
na nový školský rok pripravený, menšie problémy sa vyskytujú pri novej kotolni, kde
sme žiadali, aby nám urobili reguláciu vykurovacieho systému. Cez prázdniny sme na
vlastné náklady vymenili plechy nad vstupným vestibulom a nad kotolňou. Tento školský rok podľa daného rozpočtu plánujem výmenu dverí na triedach a úpravu vstupného
areálu. Vďaka Rade rodičov sme do 3 tried
zakúpili nový školský nábytok, skrinky pre
žiakov.
To, čo som vám sľúbila minulý rok sa
stalo skutočnosťou. Naša škola je vynovená zvonku i zvnútra. Je skutočne modernou

Vzdelávanie je rozdelené podľa reformných a nereformných ročníkoch nasledovne:
I.ročník ŠVP ISCED 1
II. ročník ŠVP ISCED 1
III. a IV. Jazykový variant pre 3-9 ročník
V. ročník ŠVP ISCED 2
VI.ročník ŠVP ISCED 2
VII. ročník Jazykový variant pre 5- 9 ročník
VIII a IX. Variant č.3
V školskom roku 2009/10 pokračuje naďalej školská reforma a to v Národných projektoch:
Vzdelávanie učiteľov v cudzích jazykoch
Modernizácia vzdelávacieho procesu na
ZŠ a MŠ
Do projektov sme zapojení aj naši učitelia a v rámci projektu škola získa 8 nových
počítačov, dataprojektor a 3 notebooky.
Úspešný sme boli aj v projekte Otvorená
škola športu, kde sme získali sumu 1660 €.
Čakajú nás nové zmeny v zákone o pe-

Obec Košeca od 1. 9. 2009 zriadila rozpočtovú organizáciu
Základnú umeleckú školu Košeca. Starosta obce poveril vedením
školy Mgr. Milana Belka.
Na škole pracujú učitelia na skrátený úväzok Mgr. Eva Vojteková, Jaroslav Letko, Martin Jakúbek, Mária Miklošová, Mgr. Janka
Gregorová, Mgr. Marta Juríčková, Mgr. Janka Štrbíková PaeDr.
Eva Gajdošová.

školou s novými vyučovacími technológiami a pomôckami. Týmto chcem vyjadriť poďakovanie p. starostovi, že sa tak vzorne
stará o školu a že vzdelanie patrí k jeho prioritám.
Dúfam, že školský rok bude úspešný a
preto si želám veľa síl a hlavne pohody pri
práci a to želám aj Vám. Slávny filozof Herakleitos povedal Panta rei - všetko plynie,
tak začína plynúť nový školský rok 2009/
2010.
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka ZŠ a MŠ

flaute, zobcovej flaute, na bicích nástrojoch a vyučovanie spevu.
Výtvarný odbor:
Vyučuje sa v ňom výtvarná výchova - kresba, maľba, grafika,
dekoratívne činnosti a vybrané state z dejín umenia.
Literárno-dramatický odbor:
Vyučuje sa v ňom dramatické a slovesné umenie - dramatická
príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore.

Základná umelecká škola v Košeci je verejná škola hlavného
vzdelávacieho smeru s umeleckým zameraním. Poskytuje schopným záujemcom od 5 do 19 rokov, ale aj starším záujemcom
(štúdium dospelých), umelecké vzdelanie. Škola dokáže úspešne
pripraviť talentovaných jedincov na ďalšie štúdium na vyšších
umeleckých školách. Výchovno-vzdelávací proces v Základnej
umeleckej škole v Košeci je usmerňovaný všeobecnou školskou
legislatívou a školskými predpismi, ktoré bližšie vymedzujú činnosť
základných umeleckých škôl. Od centier voľného času a podobných vzdelávacích zariadení s umeleckými aktivitami sa ZUŠ Košeca odlišuje systematickosťou výučby a kvalitou pedagogického
procesu.
Vyučovanie bude realizované v troch odboroch:

Naším cieľom je podporovať a rozvíjať nadanie detí, ich myslenie, zmysel pre citlivé vnímanie seba i okolia i odvahu nebáť sa
experimentovania s novými formami a postupmi vyjadrenia vlastnej identity. Súčasťou výučby je priblížiť žiakom dedičstvo ľudstva,
oboznámiť ich so zákonitosťami, ktoré tento proces vývoja formovali a inšpirovať ich k objavovaniu sveta farieb a tvarov. Takáto
výučba je možná len v atmosfére tolerancie osobného prejavu a
vo vytvorení pocitu úspešnosti dieťaťa. Je v záujme každej vyspelej spoločnosti, aby mala čo najviac členov, ktorých práca bude
neustálym hľadaním a objavovaním nových možností. Chceme
vychovávať vyrovnané osobnosti vnímajúce kultúru, hrdé na naše
národné formy umenia a citlivé k životnému prostrediu.

Hudobný odbor:
Uskutočňuje sa v ňom výučba hry na klavíri, akordeóne, keyboarde, gitare (basovej a elektrofonickej), trúbke, pozaune, klarinete,

Naši žiaci sa budú podieľať svojimi vystúpeniami a výstavami
výtvarných prác na rôznych kultúrnych vystúpeniach v škole a v
obci Košeca.

Význam ZUŠ:
- školy tohto typu obohacujú emocionálnu stránku života,
- napomáhajú k rozvoju intelektu,
- vypĺňajú voľný čas a svojou činnosťou rozvíjajú kultúrny život
obce a okolia.
Výhody ZUŠ Košeca:
- škola je situovaná v obci na Základnej škole Košeca, žiaci

Ani sme sa nenazdali a čas horúcich slnečných lúčov, voňavých jahôd, plných kúpalísk, dovoleniek a prázdnin sa pomaly
skončil.
Naše ženy začali leto relaxom - zájazdom na termálne kúpalisko Podhájska, jednu z najnavštevovanejších kúpeľných a turistických atrakcií na Slovensku. Naše ženy sa rady každoročne vracajú na toto krásne a čarovné miesto. Liečivá termálna voda, ktorej
účinky už pomohli mnohým ľuďom, sa v takomto zložení nachádza
len tu a má podobné účinky ako Mŕtve more.
Po oddychu a relaxe sa ženy s chuťou pustili do organizovania
v našej obci už tradičného - Stretnutia troch generácií. Druhú júlovú sobotu sa v našom kultúrnom letnom stánku na miestnom štadióne ozývala vrava starších i džavot a smiech maličkých. Zazneli
príhovory, básničky, pesničky i hudba. Divadelnou hrou „KUBO“
sa predstavil divadelný súbor z Ilavy. Predstavenie vyčarovalo na
tvárach prítomných úsmev a radosť. A kúsok tejto radosti a šťastia
v srdci si zo stretnutia odnášali domov nielen návštevníci ale i organizátorky akcie.
Leto však rýchlo ubehlo, skončil čas dovoleniek a prázdnin, v
škole začal čas vyučovania. Preto výbor ÚŽS v Košeci nachystal

Po sviatku Všetkých svätých sa v Cirkvi koná
spomienka na všetkých verných zosnulých, ktorí
zosnuli v milosti a priateľstve Božom, čiže Dušičiek, ktoré sa však nachádzajú v očistci. Táto
spomienka a zakladá na učení o úzkom spojení
oslávenej Cirkvi v nebi a trpiacej Cirkvi v očistci
s bojujúcou Cirkvou, čiže veriacimi žijúcimi ešte
na zemi. Všetci členovia Cirkvi sú navzájom
spojení vierou, nádejou a láskou, až napokon
budú všetci združení v láske v oslávenej nebeskej Cirkvi.
Cirkev nás v tieto dni vzýva a prosí, aby sme
pomoc a orodovanie venovali tým členom Cirk-

-

nemusia cestovať, čo umožňuje venovať sa rozvoju osobnosti
dieťaťa od útleho veku,
vyplnený voľný čas prebieha pod pedagogickou kontrolou,
nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky môžu žiaci aj prakticky uplatniť v súborovej hre a v programoch pre obec a okolie,
škola umožní všetkým žiakom prístup k umeleckému vzdelaniu
bez ohľadu na sociálnu situáciu v ich rodine.

pre prváčikov balíčky so školskými potrebami a sladkosťami, ktoré
im odovzdali naše členky v ich prvý školský deň.
A k letným podujatiam patrili i charitatívne zbierky pre ľudí z povodňových oblastí a pre azylové domy v ČR. Všetkým, ktorí sa do
zbierok zapojili ďakujeme.
Výbor ZO ÚŽS v Košeci

vi, ktorí si sami nemôžu pomôcť, totiž dušičkám
trpiacim v očistci. Nik z nás nevie, či naši drahí
zosnulí, rodičia, bratia a sestry, priatelia, nie sú
ešte v očistci. Láska nám káže, aby sme im
vrúcnou modlitbou, skutkami dobročinnosti a milosrdenstva a hlavne obetou sv. omše pomáhali
skrátiť alebo ukončiť ich trápenia v očistci a naplniť ich túžbu čím skôr uvidieť Božiu tvár.
Modliť sa a konať obety za zosnulých je
prastará a všeobecná obyčaj. Aj pohania si v
určených dňoch spomínali na svojich mŕtvych
príbuzných a priateľov. Vtedy prinášali bohom
obety za priestupky svojich zomrelých, spáchané tu, na zemi. V tomto vznešenom úkone sa
zračí ich viera v nesmrteľnosť ľudskej duše, v
Božiu spravodlivosť a v očistec. V kresťanskom
učení sám láskavý Spasiteľ hovorí o väzení v
budúcom živote, z ktorého sa nik nevyslobodí
prv, kým nezaplatí svoj dlh do posledného haliera. Tiež o hriechoch, ktoré nebudú odpustené v
tomto, ani v budúcom svete. Na druhom svete
sa teda budú odpúšťať hriechy, ale nie v nebi,
do ktorého nemôže vojsť nič nečisté, ale ani v
pekle, lebo tam už niet odpustenia.
Veriaci môžu dušiam v očistci pomáhať svojím orodovaním a najmä obetou sv. omše. Príhovor spočíva v modlitbách, almužnách, kajúcich skutkoch a odpustkoch, ktoré Bohu obetujeme za duše v očistci. Dať odslúžiť svätú omšu,

zúčastniť sa na nej a obetovať sväté prijímanie
za duše v očistci je najvzácnejšia pomoc.
V súčasnosti Cirkev umožňuje získať plnomocné odpustky pre duše v očistci v deň Dušičiek a v nasledujúcu oktávu (osem dní) za zvyčajných podmienok. Na mnohých miestach je
chválitebný zvyk, že už večer na sviatok Všetkých svätých sa na cintorínoch zapaľujú sviečky a vôbec svetlá na znak nesmrteľnosti duší,
ktorých telá odpočívajú v osvetlených hroboch,
i na znak večného svetla, ktoré im už zasvietilo,
alebo podľa nekonečného milosrdenstva Božieho už čoskoro zasvieti.

Vážení občania,
koncepčným dokumentom Slovenskej republiky je program schválený uznesením vlády SR č. 118 zo dňa 15. 2. 2006 odpadového
hospodárstva SR na roky 2006-2010, kde vo väzbe na stretégiu
nakladnenia s biologicky rozložiteľným odpadom je cieľom dosiahnuť 50 % - tný podiel materiálového zhodnotenia BRO.
Nakoľko podľa zákona o odpadoch § 18 ods. 3 písm. m je zakázané zneškodňovať BRO, jedinou zákonnou cestou je zhodnotenie tohto odpadu kompostovaním.
Prioritou je predchádzať vzniku odpadu a znížiť tak množstvo
odpadu uloženého na skládke.
Dovoľte mi informovať Vás o niektorých praktických poznatkoch.
Dňa 9. 9. 2009 OÚ Košeca uskutočnil kontrolu smetných nádob.
Výsledok sčítania nádob:
- 24 domácností nemali pri zvoze smetnú nádobu,
- 19 domácností je potrebné ešte preveriť,
- 30 smetných nádob je umiestnených v obci mimo evidencie
obyvateľstva.
Pri kontrole sa potvrdili štatistické údaje o BRO. Podiel BRO v
nádobách, ktoré boli náhodne vybrané predstavoval 50 až 100 %
objemu nádoby. Neboli zriedkavé prípady, kedy celý objem nádoby
tvorili vyhodené jablká a ostatný KO bol uložený vo vreci vedľa
smetnej nádoby. Upozorňujem, že zvozová služba nie je povinná
vrecia odvážať a podľa VZN je povinný pôvodca odpadu KO uložiť
do smetnej nádoby. Treba si uvedomiť aj skutočnosť, že BRO je
v zbernom zvoze technickým zariadenín drvený a lisovaný, čo má
za následok, že tekutá zložka BRO vytečie z vozidla a skončí na
miestnej komunikácii. Tento problém tak isto rieši uloženie BRO na
domáce kompostovisko.
Ďalším poznatkom je zloženie odpadov v smetných nádobách,
ktoré sa mení v závislosti od ročného obdobia, kedže spotreba
niektorých položiek je iná v zime a iná v lete. Toto platí hlavne pre
oblasti, kde neboli prijaté potrebné opatrenia na minimalizovanie
odpadu zo záhrad, v ktorých je však veľký podiel domácností so
záhradami, čo platí i v prípade našej obce. Dokazujú to aj faktúry za uloženie odpadu, ktoré sú dvojnásobne väčšie v mesiacoch
apríl, máj a v mesiacoch august a september. Sú to mesiace spojené so sezónnymi prácami na záhradách a väčšie percento BRO
končí v smetných nádobách.
Pri normálnom počasí a normálnych vegetačných podmienkach sa kosením trávnatého pozemku môže získať ročne od 2 do
6 kg trávy/m². Tieto čísla je možné zhruba zdvojnásobiť, ak zoberieme do úvahy aj ostrihané konáre zo stromov a kríkov a lístie.
Uvedené štatistické a praktické zistenia nám naznačujú potrebu
efektívneho systému nakladania s odpadom zo záhrad a BRO z
domácností. Tou cestou je presadzovanie a posilnenie domáceho
kompostovania.
Ako som Vás informoval v prechádzajúcich mojich príspevkoch, OÚ podporil program domáceho kompostovania, ktorý neustále presadzuje Komisia pre životné prostredie. OÚ zabezpečil
odborné prednášky o kompostovaní, bezplatné informačné letáky,
bezplatné zvozy konárov uskutočňované 2x ročne, možnosť bezplatného zapožičania drtiča konárov i možnosť objednať si na OÚ
posekanie väčšieho množstva konárov do priemeru 160 mm.

Futbalisti začali so zimnou prípravou,
muži a dorast v januári, žiaci vo februári.
Majstrovské futbalové zápasy na našom
ŠA začali v apríli.
Každú nedeľu bojovali naši mladí aj
starší futbalisti o majstrovské body. Len
pre zaujímavosť spomeniem, že máme
štyri družstvá - tri mládežnícke a družstvo
dospelých, to znamená, že máme zaregistrovaných 80 aktívnych futbalistov. A ešte

Na obecnom zastupiteľstve 13. 8. 2009 bol uznesením schválený návrh Komisie pre životné prostredie týkajúci sa podpory domáceho kompostovania a zníženia poplatku za vývoz odpadu o
20 % pre rok 2010 pre domácnosti, ktoré sa zapoja do domáceho
kompostovania.
Na základe žiadostí podaných do konca r. 2009 OÚ pristúpi k
podpísaniu zmluvy o znížení poplatku.
Podmienky získania tohto bonusu:
1. Separovať a kompostovať BRO aeróbnym spôsobom (za
prístupu kyslíka) od 1. 1. 2010 na domácom alebo komunitnom kompostovisku.
2. Domácnosť je zapojená do separovaného zberu.
3. Nespaľovať odpad ani BRO.
4. Nemiešať BRO do KO.
5. Kompostovať min. 1 rok od podpísania zmluvy a udať
množstvo vyprodukovaného kompostu.
6. Preukázať sa a nechať si svoje kompostovisko skontrolovať určeným pracovníkom OÚ (môžu byť doložené i fotgrafie).
7. Dodržiavať správnu aeróbnu technológiu kompostovania.
8. Podľa VZN vlastniť smetnú nádobu.
9. Zaplatiť poplatok za vývoz KO.
10. Pri nedodržaní ktoréhokoľvek bodu OÚ môže od plnenia
zmluvy odstúpiť a trvať na vrátení úľavy v plnom rozsahu.
Pre občanov z bytových domov, ktorí využívajú bezplatný odvoz BRO z rozmiestnených kompostovacích síl pri ich bytovkách
bude zmluva riešená individuálne na základe dohody s OÚ.
Vážení občania, využite možnosť znížiť náklady na chod vašich
domácností, získať kvalitné hnojivo pre svoje záhradky. Zároveň
znížite množstvo nebezpečného plynu metánu, ktorý sa uvoľňuje
pri skládkovaní odpadu na skládke a oslabuje ozónovú vrstvu planéty 20-násobne viac ako výfukové plyny z automobilov.
Za biologický odpad sa považujú všetky biologické materiály
označované ako komunálny odpad v súlade s Európskym Katalógom odpadov v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/532/EK
v znení rozhodnutia č. 2001/118/EK ako aj v súlade s Vyhláškou
MŽP SR č. 284/2001 Z. z.
Popis
Kuchynský a reštauraþný
odpad (odpad z potravín)
Odpad z verejných trhovísk

Odpad EU - kód
20 01 08
20 03 02

Odpad zozáhrad a parkov

20 02 01

Drevo (drevný odpad)

20 01 38

Poznámka
Z domácností, reštaurácií, jedální,
bufetov, kaviarní a pod.
Iba BRO ekvivalentné kódom 200108 a
200201
Zo súkromných záhrad a verejných
parkov a plôch atć.
Neobsahujúci nebezpeþné látky, nie
nábytok ani objemný domový odpad

Odpady z čistenia ulíc (kód 200303) a odpad zo septikov (kód
200304) sú z vyššie uvedenej definície vylúčené.
Táto etapa v odpadovom hospodárstve obce je ďalším odrazovým mostíkom pre plánované zavedenie spravodlivejšej formy
platenia za vývoz odpadu a tou je množstvový zber KO.

môžeme prirátať mužstvo starých pánov
Košece, s ktorými sa opäť obnovila spolupráca s FK na slušnej úrovni, dôkazom
toho je, že starí páni brigádnicky vymaľovali
zasadačku na športovom areáli a budú nápomocní pri usporiadateľskej službe majstrovských zápasov. Tuná treba vyzdvihnúť
prácu pána L. Brtáňa.
Pretrváva i veľmi dobrá spolupráca z minulých rokov so Základnou školou a Obec-

Ladislav Brtáň

ným úradom. Dôkazom toho sú dva turnaje,
ktoré sme spolu vo futbale zorganizovali pod
názvom Coca-cola Cup. Naši žiaci sa prebojovali až do tretieho kola. Dobre reprezentovali školu i obec. Takéto podujatia sa dajú zvládnuť len s obetavými
ľuďmi, a preto chcem vyzdvihnúť spoluprácu s pani učiteľkou Galanskou.
Spoločenské
akcie
na
našom ŠA-LKS začali Dňom detí - 1.

júna 2009 a permanentne
pokračujú podujatiami, či už
pod záštitou OcÚ Košeca, alebo podujatiami iných organizácií formou prenájmu. Ku dneš-

nému dňu sa vybralo 399,- €.
Z akcií, ktoré sa tu ďalej uskutočnili spomeniem Stretnutie
troch generácií, Rozprávkový
les, Anna Bál, Hodová zábava,

Pravidelné stretnutia dôchodcov, Stretnutie záhradkárov či
Veterán Rally.
ŠA - LKS sa využíva na kultúru, šport a zábavu. Myslím
si, že tento objekt dobre reprezentuje našu obec v širokom okolí. Kto ho navštevuje, tak si určite všimol, že sa
ho snažíme zveľaďovať - výmena lavičiek, ktoré tam boli
od vzniku ŠA, prirobenie nových, obnovovanie náterov...
Za všetkých, ktorí sa na ŠA
dobre cítia, chcem poďakovať
pánu starostovi a obecnému
zastupiteľstvu.
Jaroslav Palček
Správca ŠA - LKS

V II. štvrťroku 2009
sa narodili aj
Silvia Balážová
a Zuzana Palčeková
V III. štvrťroku 2009 sa narodili:
Daniel Benček,
Korina Pružincová
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------V II. štrvrťroku 2009 aj
Mária Ďurišová
V III. štvrťroku 2009
Helena Koritsánszká, Zuzana
Šlesaríková, Peter Ševčík,
Ľudmila Hírešová
-----------------------------------

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
----------------------------------70 rokov
Anna Drábiková, Margita
Remšíková, Antónia Mesiacová,
Irena Koňuchová
a Ing.Imrich Krupička
----------------------------------75 rokov
Vincencia Valjentová,
Katarína Hrubová, Ján Pajank,
Terézia Mikušková, Anna
Klobučníková, Gustáv Gábor
a Jozefína Drnáková
----------------------------------80 rokov
Mária Račková
----------------------------------85 rokov
Magdaléna Kuzmová, Edita
Fialová, Božena Krupičková
a Jozef Veselý
-----------------------------------

V III. ŠTVRŤROKU 2009
OSLÁVILI
----------------------------------25 rokov spoločného života
- striebornú svadbu manželia
Ing. Marian Letko a MUDr.
Daniela rod. Ďurneková a Mgr.
Ján Vicen a Danka rod. Púčková
50 rokov spoločného života
- zlatú svadbu manželia
Ing. Pavel Jarník a Vilma rod.
Drábiková
-----------------------------------

Srdeène blahoželáme!
-----------------------------------

Po zimnej príprave, ktorá začala 20. januára 2009 sme odštartovali jarnú časť 5.
apríla s odhodlaním udržať 1. miesto v 1.
triede oblastného majstrovstva. Na začiatku 2. časti sezóny sme mali problémy s
brankármi, takže v bráne sa striedali hráči:
Letko Lukáš, Veliký Miroslav a pomohli aj
brankári z mladších žiakov: Chudý Andrej
a Chalupka Andrej.
Kvôli zdravotným problémom po jesennej časti ukončil svoju činnosť Pagáč Radoslav, čo oslabilo náš káder, a tým aj ovplyvnilo psychiku mužstva aj v tréningovom
procese.
V odvetnej časti sezóny 2008/2009 sa
nám dobre darilo. Vyhrali sme 9 zápasov
a 4 prehrali so skóre 62:20. Získali sme 27
bodov a po sčítaní s bodmi z predošlej časti sme získali konečné 1. miesto, o ktoré sa
zaslúžili:
Letko Lukáš, Mikula Peter, Palček Juraj, Laskovič Lukáš, Pagáč Ján, Mihálik
Juraj, Golej Peter, Oťahel Patrik, Oťahel
Boris, Galko Peter, Veliký Miroslav, Rebro Tomáš, Pagáč Radoslav, Žilka Branislav a z mladších žiakov nám vypomohli
Kutej Michal, Lacko Róbert, Masár Erik,
Fusko Alexander, Chudý Andrej, Burian

Milí občania,
dovoľte, aby sme sa aj my hasiči prihovorili a povedali niečo k činnosti novoobnoveného hasičského zboru v Košeci.
Je to už 12 rokov, čo sa košecké
družstvo zúčastnilo hasičskej súťaže.
Začiatkom tohto roka sme plní odhod-

Milan, Chalupka Andrej, Porubčan Patrik, Remšík Matej, Jarník Marian.
Najlepším hráčom počas celej sezóny
a súčasne aj kapitánom v posledných zápasoch bol Lukáš Laskovič, ktorý bol príkladom pre ostatných hráčov. Počas celej
sezóny zdolalo súperových brankárov 17
hráčov a najlepším z nich bol Mihálik Juraj
s 32 gólmi.

lania začať súťažiť a zúčastňovať sa
hasičských súťaží. Náš cieľ bol jasný:
spraviť útok a nastriekať vodu do terčov v čo najlepšom čase. Naša prvá súťaž bola 23. 05. 2009 v Mikušovciach. V
štafete sme dosiahli veľmi dobrý čas,
ale útok s vodou nám nevyšiel podľa
našich predstáv. Previerku sme nakoniec zvládli a bola to pre nás veľká skú-

Touto cestou by som chcel poďakovať
všetkým hráčom za trpezlivosť a úsilie pri
dobre odvedených zápasoch a zaželať im
veľa šťastia v ďalšej futbalovej budúcnosti.
Mužstvo hralo pod vedením:
Tréner: Dalibor Strečko
Vedúci: Makas Vladimír

senosť. Potom sme sa zúčastnili súťaží v Hornej Porube, v Záblatí, nočnej
súťaže v Podhorí a našu prvú sezónu
sme ukončili súťažou v Zliechove.
V jarných a letných mesiacoch sme
pravidelne v športovom areáli trénovali. Okrem toho sme sa snažili skrášliť
tvár požiarnej zbrojnice a jej okolia.
Vysadili sme novú trávu, poupratovali
sme vnútorné priestory budovy. Naše
výkony sa snažíme zlepšovať aj vynovením a vylepšením techniky. Sponzorom sú dvere otvorené. Elán v našom
zbore nechýba a chystáme sa aj na
ďalšiu sezónu. V budúcnosti by sme sa
radi zúčastnili súťaží nielen v našom
okolí...
Tento rok bol pre nás oboznámením
s požiadavkami, ktoré súťaže na účastníkov kladú a myslíme si, že sme to
zvládli vcelku dobre. V budúcnosti by
sme boli radi, keby sa naše rady rozrástli o ženské a žiacke družstvá.
Na záver ďakujeme Obecnému úradu v Košeci, hlavne pánovi starostovi
Radomírovi Brtáňovi za pomoc a podporu.
DHZ Košeca

