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Informácie starostu obce
Vážení čitatelia,

prinášame Vám do schránok už druhé tohtoročné
vydanie obecných novín, v ktorých sa snažíme
poskytnúť Vám dôležité informácie o dianí v obci,
kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách,
ich výsledkoch  zachytených prevažne aj na
fotografiách.
Dúfame, že nasledujúcimi stranami Vám
pomôžeme si pripomenúť, čo sa za posledné
obdobie v Košeci udialo.

Rozpočet obce bol síce schválený, starosta ho
však opäť vetoval kvôli nesúladu so zákonom

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Košeci, ktoré sa konalo dňa 20. 4. 2017 poslanci OZ síce
schválili rozpočet obce pre rok 2017, no starosta prijaté
uznesenie nepodpísal. Dôvod na pozastavenie výkonu
celkovo dvoch uznesení definoval starosta celkom
jasne: domnieva sa, že uznesenia sú v rozpore so
zákonom a pre obec sú podľa neho zjavne nevýhodné .
Prvým vetovaným uznesením je Uznesenie číslo 46/2017,
ktorým päť poslancov (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p.
Kutej, p. Ostrovský a p. Turzová) schválilo svoje
pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu Obce Košeca
na rok 2017. Ide o návrhy, ktoré títo poslanci zaslali dňa
19.04.2017, (t.j. 1 deň pred rokovaním OZ) prednostke
obce Košeca. Prednostka úradu pritom v dostatočnom
časovom predstihu navrhla poslancom pracovné
stretnutie k tejto problematike, na ktoré jej zo
spomínaných piatich poslancov nikto nepotvrdil účasť
(a ani sa ho nezúčastnil).
Druhým vetovaným uznesením je Uznesenie číslo
48/2017, ktorým rovnakých päť poslancov schválilo
samotný rozpočet obce Košeca pre rok 2017 so
zapracovaním pozmeňujúcich návrhov schválených v
Uznesení č. 46/2017.
Naďalej teda v obci trvá rozpočtové provizórium, počas
ktorého obec hospodári mesačne s 1/12tinou
celkových výdavkov schváleného rozpočtu
predchádzajúceho roka (2016).
Platná legislatíva počas rozpočtového provizória
neumožňuje poskytovať dotácie organizáciám. Z toho
vyplýva, že aj keď boli Uznesením číslo 55/2017
schválené dotácie pre organizácie pôsobiace na území
obce, Zmluvy o dotácii nie je možné podpísať a obec
tak nemôže týmto spôsobom financovať aktivity
organizácií. Nie je však nutné z toho robiť drámu,
pretože existuje možnosť podpory činností organizácií aj
inak ako cez dotačné zmluvy.
Starosta obce by rád všetkých ubezpečil (najmä
predsedov a členom organizácií), že všetky aktivity a
činnosť v oblasti kultúry, športu, vzdelávania budeme
intenzívne finančne podporovať aj v dobe trvajúceho
rozpočtového provizória obce a to priebežne podľa
požiadaviek organizácií. Spôsob podpory Vašich aktivít

je len na vzájomnej dohode starostu a predsedov
organizácií.
Rovnako tak chce starosta ubezpečiť obyvateľov, že
rozpočtové provizórium nemá vplyv na realizáciu
začatých investičných aktivít (cesta na ulici Za parkom
a most pri športovom areáli). Na tieto investície máme
podpísané zmluvy o dielo so zhotoviteľmi a čoskoro sa
začnú realizovať aj samotné stavebné práce.
Starosta obce verí, že väčšina obyvateľov chápe jemu
delegovanú zákonnú zodpovednosť za vedenie obce.
Ak ho chce väčšina poslancov OZ tlačiť svojimi
uzneseniami do porušovania platných predpisov a
zákonov, musí im povedať rázne NIE (a robí tak jediným
možným spôsobom = vetovaním týchto uznesení).
Schvaľovanie rozpočtu obce je nesmierne dôležitá
činnosť a starosta by si aj s niektorými poslancami OZ
rád vypočul názory obyvateľov na témy, ktoré už roky v
obci veľmi rezonujú: financie, investície, cesty, chodníky,
atď. Čo urobiť s obrovským prebytkom? Prečo sa
priebežne ušetrené peniaze nepoužívajú a prečo sa
dostatočne nezlepšuje kvalita života nás všetkých?

Radi nájdeme spoločne odpovede na uvedené otázky
na stretnutí, ktoré je pripravené už tento víkend  v
nedeľu (pozvánka na verejné vypočutie je hneď pod
týmto článkom). Tešíme sa na všetky dobré nápady a
preto neváhajte prísť sa s nami podeliť o Vaše postrehy,
názory, pripomienky. Vopred ďakujeme.
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V dňoch 4. apríla  5. apríla 2017 sa uskutočnil na našej škole zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018.
Zapísalo sa u nás 35 nových žiačikov. Na pamiatku si všetky deti odniesli malý darček a pamätný list zo
zápisu. Na budúcich prvákov sa veľmi tešíme!

Zápis prvákov do ZŠ
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Adventný čas sme sa rozhodli minulý rok v Košeci privítať zasvietením prvej sviece na veľkom adventnom venci.
Dúfame, že sme tým začali novú tradíciu v obci, ktorej prvoradým cieľom je v zmysle významu adventu
duchovná príprava na Vianoce.

V nedeľu 27. 11. 2016 od 16.00 hodiny sa v parku pri pamätníku uskutočnilo prvé zo štyroch plánovaných
stretnutí adventného obdobia, na ktorom sa prítomným prihovoril Mgr. Ján Čepela  farár našej farnosti a
požehnal veľký adventný veniec. Program stretnutia vyplnil piesňami Kresťanský spevokol Košeca pod vedením
pána Zermegha.

Druhá adventná nedeľa bola okrem zasvietenia druhej sviece na adventom venci spojená s príchodom
Mikuláša. Ten rozdal prítomným deťom sladké darčeky.

Program na tretiu adventnú nedeľu obstaralo najmä vedenie ZŠ s MŠ Košeca, Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Košeca
a Obecný úrad Košeca. Najskôr v parku na adventom venci zapálila pani riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Eva Jurenová
tretiu sviecu a program pokračoval v telocvični ZŠ Benefičným koncertom. Pripravený bol slávnostný kultúrny
program, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ, MŠ a ZŠ. Po jeho skončení mali návštevníci k dispozícii tradičné vianočné
trhy v budove základnej školy. Čakali ich tam výrobky detí, výborná kapustnica a iné dobroty.

Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom Košeca pripravili na štvrtú adventnú nedeľu rozsvietenie
štvrtej sviece na adventnom venci, ktoré bolo spojené s vystúpením Košeckej dychovky a Košeckých
speváčok.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí počas adventného obdobia aspoň raz prišli do parku. Najväčšia vďaka však
patrí tým, ktorí zabezpečili, aby sme adventný veniec v parku vôbec mali. Môžu byť na seba veľmi hrdí, že za
veľmi krátky čas dokázali vytvoriť krásne dielo.

Aké bolo adventné obdobie 2016?
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Opravy ciest v obci obrazom
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Poslednú sobotu pred Popolcovou stredou
/25.02.2017/ sa i tento rok v našej obci konala
tradičná Fašiangová zábava v priestoroch
kultúrnošportového centra. Pre všetkých, ktorí sa
prišli zabaviť, bol pripravený bohatý bufet, chutný
guláš a s blížiacou sa polnocou i veselý kultúrny
program. Do tanca hrala dychová hudba
Košečanka, ktorá sprevádzala i tanečníkov. Tí
zatancovali fašiangové tance tradované v Košeci
už nejaký ten rôčik.
Na úvod zatancovali tanečné páry „Mazurku“,
pokračovali valčíkom „Všichni se ptají, komu to
hrají“, pri tanci „Ručníčková“ mohli prítomní muži
prispieť hudobníkom na činel, ďalej pokračovali
tance „Čapkaná“, „Špacír polka“, „Hrachová“,
„Sotýš“, „Kuvanej“, „Židovská“ a na záver
zatancovali páry „Krajc polku“. Vrcholným číslom,
ako už pri týchto tancoch býva, bol čisto mužský
tanec „Šugar“, ktorý si okrem tanečníkov
zatancovali i muži z obecenstva, pričom títo sa
zoradili a vytvorili hada. Prvý z nich sa metlou snaží
zasiahnuť ostatných tanečníkov. S blížiacou sa
polnocou a odtancovaní tradičných fašiangových
tancov došlo i k samotnému „pochovaniu basy“.
Muzikanti, farár, miništranti a plačky sa na záver
rozlúčili a „pochovali basu“. A keďže ešte nebol

Fašiangová zábava
pôst, pokračovala zábava ďalej, dychová hudba
Košečanka bola vystriedaná DJom, ktorý bavil ľudí
do neskorých nočných hodín.
Na záver by sme radi poďakovali všetkým
tanečníkom, dychovej hudbe Košečanka i tým,
ktorí si našli čas a prišli za kultúrou. Veríme, že tieto
tradície zostanú zachované a o rok sa opäť
stretneme na Fašiangovej zábave s tanečníkmi a
muzikantmi.

Prístavba požiarnej zbrojnice

Niekoľko rokov sa ťahajúca investícia je konečne dokončená. Prístavba požiarnej zbrojnice v centre obce
bola nutná z dôvodu nedostatku priestoru na parkovanie všetkej techniky, ktorou naši hasiči disponujú. Po
získaní nového hasičského automobilu, ktoré sa nezmestilo do starej garáže bolo rozhodnuté, že finančné
prostriedky získané odpredajom obecného majetku sa použijú do výstavby nového majetku. Výsledok stojí
za to a veľká vďaka patrí aj chlapom z DHZ Košeca, ktorí svojpomocne urobili veľmi veľa práce v interiéri
prístavby, ale aj v starej časti budovy. Rovnako sa veľmi intenzívne snažia získať ďalšie prostriedky na
zlepšovanie technického vybavenia zboru. Túto veľkú investíciu si ako organizácia od nás určite zaslúžili.
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Získali sme prvenstvo… žiaľ je pre obec negatívne
Dňa 28.2.2017 podal starosta Mgr. Radomír Brtáň za
Obec Košeca osobne v Bratislave na Ministerstve
dopravy a výstavby SR žiadosť o dotáciu na
spracovanie novej územnoplánovacej
dokumentácie /územného plánu obce/.

Deň pred podaním bolo potrebné ešte ako povinnú
prílohu k žiadosti schváliť uznesením obecného
zastupiteľstva záväzok, že v prípade získania dotácie
bude územný plán obce schválený do troch rokov od
podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ako už ste sa mohli dozvedieť, OZ v Košeci toto
jednoduché súhlasné stanovisko neschválilo. V
hlasovaní sa zdržali piati poslanci (p. Kantoríková, p.
Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský).

Starosta obce sa aj napriek tomu rozhodol nezahodiť
pripravenú žiadosť do koša a podal ju s vedomím, že
jedna z povinných príloh nespĺňa požiadavky
ministerstva.
Následne ešte večer (doma) po podaní žiadosti
napísal list /žiadosť/ priamo pánovi ministrovi a odoslal
ho emailom s týmto oslovením:
Dobrý deň. V prílohe Vám na základe môjho
osobného sklamania z rozhodovania miestneho
zastupiteľstva zasielam jednu veľmi netradičnú
žiadosť. Ďakujem vopred za jej prečítanie a verím v
zázrak.
S pozdravom
Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce Košeca
(prvá príloha je k dispozícii na www.koseca.sk).

Odpoveď z ministerstva nám bola doručená v piatok
10.3.2017. Žiaľ, pokus o udelenie výnimky bol
neúspešný a tak žiadosť Obce Košeca o získanie
dotácie vo výške 13.296, EUR vďaka chýbajúcemu

súhlasnému stanovisku obecného zastupiteľstva
vôbec nebude posudzovaná.
(druhá príloha je k dispozícii na www.koseca.sk).

Poslanci obecného zastupiteľstva zložili v zmysle
Zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Medzi dlhodobé záujmy obce patrí vyhotovenie
novej územnoplánovacej dokumentácie (záväzok
obecného zastupiteľstva z roku 2010 schválený
uznesením) a príležitosť získať na tento účel dotáciu je
možné chápať ako možnosť úspory vlastných zdrojov
(ktoré je možné následne použiť na iné potrebné veci
v našej obci).

Uplynulo už 7 rokov od prijatia uznesenia s týmto
textom: OZ schvaľuje prípravu návrhu pre novú
územnoplánovaciu dokumentáciu obce Košeca.

Kontinuita v rozhodovaní obecného zastupiteľstva by
nemala byť nikdy nahrádzaná robením priekov
(účelovým konaním proti podaniu žiadosti o dotáciu)
a konaním nejakej pomsty voči štatutárovi. V
opačnom prípade sa obec dostáva do izolácie a drží
vedenie v negatívnych prvenstvách na Slovensku
(nevôľou poslancov OZ získať dotáciu na vyhotovenie
nového územného plánu sa Košeca stala
pravdepodobne prvou samosprávou, ktorá bude za
éry ministerstva vyradená z posudzovania kvôli
nesúhlasnému stanovisku OZ)…

Koncom marca sme podali dve žiadosti o získanie dotácie

Koniec marca je tradične známy uzávierkami rôznych
výziev na získanie dotácií a grantov.
Aj naša obec sa v zastúpení starostom obce zapojila
do dvoch z nich.

1. Slovenský futbalový zväz – po dohode s Futbalovým
klubom v Košeci a vzájomnej spolupráci pri samotnej
príprave žiadosti sme podali žiadosť o dotáciu na
výstavbu tribún a striedačiek na futbalovom ihrisku.
Detaily žiadosti si môžete pozrieť v prílohe k článku.
2. Ministerstvo financií SR – tu bolo ťažké sa rozhodnúť,
na čo konkrétne žiadať, nakoľko oblastí je možných
viacero. V tomto roku sme sa zamerali na odstránenie
problémov súvisiacich so strechou obecného úradu.
Jej oprava je už nevyhnutná a dotácia by nám
samozrejme veľmi pomohla. Detaily žiadosti nájdete v
prílohe k článku.
Držme našim žiadostiam všetci palce.

OBEC DOSTALA POZITÍVNU HODNOTIACU SPRÁVU
PRE PROJEKTOVÝ ZÁMER „ODBORNÉ UČEBNE A
ŠKOLSKÁ KNIŽNICA ZŠ KOŠECA“

Obec Košeca sa zapojila do výzvy vyhlásenej v
súvislosti s možnosťou čerpať finančné
prostriedky na vybavenie odborných učební
základných škôl.
Keďže ide o tzv. dvojkolovú výzvu, prvým krokom
bolo podanie projektového zámeru. Ten sme
včas odovzdali a dnes sme sa dozvedeli, že k
projektovému zámeru nám vydal riadiaci orgán
pozitívnu hodnotiacu správu.
Na jej základe môžeme predložiť samotnú
žiadosť o získanie nenávratného finančného
príspevku v rámci výzvy IROPPO2SC2.2.2PZ
20162.
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Zopár "hriechov" pri triedení odpadov

NETRIEDENIE BIOODPADOV
Ak nie najväčší, tak určite
jeden z najväčších
„hriechov“ pri triedení
odpadov, je netriedenie
a nekompostovanie
biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
(ďalej iba „bioodpady“).
Či už kuchynských a
reštauračných (napr.

zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky stravy, ...),
záhradných (napr. tráva, lístie, konáre, slama, ...) alebo
ostatných bioodpadov (napr. použité papierové utierky a
vreckovky, piliny, drevný popol, ...). Bioodpadov je totižto až
30 – 60% z celkového množstva odpadov z domácností.
Keby sme bioodpady poctivo vytriedili a skompostovali, tak
by sme pravdepodobne vytriedili viac odpadov ako keby
sme spočítali všetky ostatné vytriedené zložky (papier,
plasty, sklo, kovy, ...) dokopy. Vytrieďme a zužitkujme
bioodpady a máme hneď o polovicu menej problémov s
komunálnymi odpadmi. Výrazne by sme znížili náklady na
zber a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
na skládke odpadov a mohli by sa výrazne znížiť miestne
poplatky za odpady. V súčasnosti je každá domácnosť v
Košeci povinná mať zabezpečený kompostovací zásobník a
zhodnocovať bioodpady domácim kompostovaním.

NEDODRŽIAVANIE (FARIEB) URČENÝCH VRIEC
Pri zberoch vytriedených
zložiek od rodinných
domov sme viackrát
zaznamenali prípady, že
vo vreci bola iná zložka,
než pre akú bolo vrece

určené. V modrých vreciach (určených na papier) boli
plasty, alebo naopak, v žltých vreciach (určených na
plasty) bol papier, alebo v zelených (na sklo) kovy, príp. v
červených (na kovy) sklo. Taktiež sa vyskytli prípady, keď
domácnosť použila svoje vlastné vrece úplne inej farby
(napr. čierne), ktorá sa nepoužíva pre žiadnu triedenú
zložku, ale napriek tomu vo vreci bola „schovaná“ niektorá
vytriedená zložka.
Nedodržiavanie farebnosti vriec spôsobuje pri ich zbere
problematické situácie. Predstavte si napr. situáciu, že pri
zbere papiera je vyložené pred domom modré vrece, dom
je niekoľko desiatok metrov od obslužnej komunikácie, no a
v modrom vreci sú plasty, resp. smeti! Keďže z diaľky nie je
vidieť, čo je vnútri vo vreci, najskôr je pomýlený roznášač
vriec, potom vodič, ktorý tam zbytočne zájde zberovým
vozidlom a nakoniec zberači vriec, ktorí si samozrejme
myslia, že v modrom vreci je papier. A tak sa zbytočne
preženie zopár osôb, zbytočne predlžuje čas zberu a zvyšujú
náklady. Nepoužívanie určených vriec na určený účel
spôsobuje aj skresľovanie výsledkov zberov, nepresnosť
evidencie odpadov a v konečnom dôsledku to má dopad
aj na financovanie triedeného zberu, lebo financovanie sa

uskutočňuje aj podľa počtu vriec jednotlivých triedených
zložiek. Používajte preto prosím obcou určené vrecia na
zber určených triedených zložiek (je to na nich aj napísané)
a nezneužívajte vrecia na iné účely. Ak nemáte náhodou
dostatok vriec na niektorú triedenú zložku, zastavte sa
prosím buď na obecnom úrade alebo zbernom dvore, kde
vám zdarma poskytneme ďalšie vrece.

VHADZOVANIE KOMPOZITOV (VKM) DO VRIEC
Kompozitné obaly
(Viacvrstvové Kombi
nované Materiály) od
džúsov, ovocných štiav,
mlieka a mliečnych
výrobkov (slengovo
nazývané „tetrapaky“) sa už
v Košeci nezberajú vo
vreciach s papierom, resp.

plastmi, ani vo vreciach samostatne. A to z niekoľkých
dôvodov: Tieto škatuľovité obaly nie sú ani čisto papierové,
ani čisto plastové. Tieto obaly sú spojením (kombináciou)
niekoľkých vrstiev rôznych materiálov (papier + plast, resp.
papier + plast + hliník) a preto sa nespracovávajú ani v
papierňach, ani pri recyklácii plastov, ale vo firmách na
spracovanie kombinovaných (kompozitných) materiálov. A
preto sa od rodinných domov v Košeci zberajú ako
samostatná komodita. Tieto škatuľovité obaly vo vreciach
zaberajú veľký objem, lebo občania ich nestláčajú a naviac
sú do nich balené tekuté potraviny, zvyšky ktorých by
znečisťovali a biologicky kontaminovali vytriedený papier.
Najekonomickejšie je ich zberať sploštené (rozrezané a
opláchnuté) a v zviazaných balíčkoch, prípadne
poukladané v škatuliach. Do malého balíčka alebo škatule
sa ich zmestí niekoľko desiatok až stoviek kusov. Na
bytovkách v Košeci sa však kompozitné obaly zberajú spolu
s kovmi a ukladajú sa do červených zvonových kontajnerov.
Prípadne ich je možné odovzdať zviazané do balíčkov v
základnej škole alebo na zbernom dvore.

VHADZOVANIE KERAMIKY A PORCELÁNU DO SKLA
Taniere, šálky, sošky, džbány, svietniky, atď., vyrobené z
keramiky alebo porcelánu nepatria do triedeného skla. Nie
je všetko sklo, čo má na povrchu glazúru! Pri recyklácii skla v
sklárňach robia úlomky z keramiky a porcelánu a drobné
kamienky snáď najväčšie problémy. Musia sa veľmi prácne
vytriediť a odstrániť zo sklených črepov, z ktorých sa bude
taviť sklovina. Keď kúsky keramiky alebo porcelánu zostanú
v črepoch, dostanú sa aj do nových výrobkov (napr.
pohárov, fliaš). Tieto sú potom vyradené ako nepodarky a
opätovne sa musia spracovať. Ak sa nepodarkové výrobky
nepodarí zachytiť a zrnká keramiky, porcelánu alebo
kamienky zostanú v pohároch alebo fľašiach, do ktorých sú
napr. balené potraviny a nápoje, môžu tieto obaly prasknúť,
čím dôjde k znehodnoteniu tovaru a jeho obsahu. A to
všetko predstavuje zbytočné náklady, spotrebu energie a
surovín a v konečnom dôsledku zbytočné poškodzovanie
životného prostredia.
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NESPRÁVNE ZATRIEĎOVANIE „TRBLIETAVÝCH“ OBALOV
Občania, ktorí triedia svoje
odpady, určite mali viackrát
dilemu ako správne zatriediť
rôzne obaly, ktoré sú z
vnútornej strany „trblietavé“
(niektorí vravia
„postriebrené“,
„pohliníkované“ alebo
„pozlátka“) a nie je na prvý
pohľad jasné, do ktorej

triedenej zložky patria. Žiaľ, neexistuje jednoduchá rada ako
dilemu s takýmito obalmi vyriešiť. Niekedy ide čisto o
plastové obaly, na ktorých je z vnútornej strany len hliníková
farba. Inokedy ide o kombináciu plast + hliníková fólia,
alebo papier + hliníková fólia. Na druhej strane to nie je až
také zložité.
Ak je trblietavá vrstva iba farbou, tak cez obal preniká
svetlo, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že obal je
nepriehľadný. Keď priložíte obal blízko k očiam a pozriete sa
smerom k zdroju svetla (napr. žiarovka, slnko) a vidíte svetlo
tohto zdroja, tak je obal iba trblietavo pofarbený a patrí do
plastov (na obale pri značke recyklačného trojuholníčka je
skratka „PP“ – polypropylén). Do plastov patria: obaly od
slaností (čipsy, krekry), obaly od sladkostí (napolitanky, müsli
tyčinky) a v drvivej väčšine prípadov aj obaly od mletej
kávy, korenín a vrecia od krmív (granule) pre zvieratá (psy,
mačky).
Ak je trblietavá vrstva hliníkovou fóliou, tak cez obal
nepreniká svetlo, je skutočne nepriehľadné a pri priložení k
očiam neuvidíte svetlo svetelného zdroja. Bez ohľadu nato,
či ide o kombinovaný obal papier + hliníková fólia (napr.
obaly žuvačiek), plast + hliníková fólia (blistrové obaly liekov,
kde lieky treba z obalu vytlačiť (napr. Paralen)), alebo
papier + plast + hliníková fólia (napr. vreckové polievky,
koreniny), tak takéto kombinované obaly patria do
zmesového komunálneho odpadu (na obale pri značke
recyklačného trojuholníčka je najčastejšie skratka „C/PAP“
alebo „C/PP“).
Najjednoduchšie je, ak je „trblietavým“ obalom „pozlátok“
(napr. obal od trojuholníčkov taveného syra, viečka z
jogurtových téglikov, zabalené bonbóny z bonboniér alebo
vnútorný obal niektorých čokolád). Síce to nemá so zlatom
nič spoločné, ale ich správne zatriedenie je aspoň jasné a
bez dilemy. Ide o obaly vyrobené čisto z hliníkovej fólie. A
keďže hliník je kovový materiál, tak tieto obaly patria do
kovov (na obale pri značke recyklačného trojuholníčka je
skratka „ALU“ – hliník, lat. aluminium).

NEUMÝVANIE VYTRIEDENÝCH OBALOV
Predtým ako sú odpady a obaly zrecyklované na nové
obaly a výrobky, musia sa na recykláciu pripraviť.
Základným predpokladom pre úspešnú recykláciu je, aby
odpady boli vytriedené na jednotlivé triedené zložky
(papier, plasty, sklo, kovy, kompozity, ....) a následne ďalej
ešte dotriedené na frakcie podľa požiadaviek recyklátorov
a spracovateľov (napr. spisový a novinový papier, vlnitá
lepenka, PET fľaše číre, modré, zelené, polyetylénová fólia,
penový polystyrén, železo, hliník, číre a farebné sklo a

množstvo ďalších frakcií). Dotrieďovanie sa vykonáva hlavne
manuálne pracovníkmi v dotrieďovacích strediskách. Dá sa
povedať, že skoro každý obal a výrobok prejde pri
dotrieďovaní ľudskými rukami. Ak občania neumyjú a
neočistia triedené odpady a obaly (najmä od tekutých
mliečnych potravín, výrobkov z čerstvého mäsa a rýb) od
zvyškov potravín a iných hrubých nečistôt, tak výrazne
znepríjemňujú dotrieďovačom ručnú prácu (zápach,
hniloba, plesne) a naviac zbytočne spôsobia zvýšenie
množstva nedotriedených a nezrecyklovaných odpadov
(lebo zapáchajúce a plesňou obalené obaly nikto nemá
záujem chytať do rúk). A tak zbytočne skončia na skládke
odpadov, hoc boli prvotne správne vytriedené. A stačilo tak
málo: znečistené obaly trocha očistiť. Občania nemusia
umývať obaly dokonalo (to sa urobí technologicky u
spracovateľa) a nemusia pri tom míňať ani ďalšiu pitnú
vodu. Je dostatočné, keď sa obaly opláchnu v „šedej“
vode (po umytí riadov, z prania) alebo dažďovej a zbavia
sa hrubých zvyškov potravín a iných nečistôt.

NESTLÁČANIE OBALOV

Tradične neustále opakujúcim sa „hriechom“ pri triedenom
zbere je nestláčanie a nezmenšovanie objemu dutých
obalov (plastové PET fľaše, lepenkové škatule, nápojové
plechovky, konzervy, škatuľovité obaly od džúsov, mlieka, a
pod.). Treba si uvedomiť, že nestlačené duté obaly
predstavujú veľké objemy nevyužitého priestoru a v celom
zberovom reťazci  od občana po spracovateľa – sa jedná
o zbytočné vynakladanie veľkých finančných prostriedkov.
Do vreca/kontajnera sa zmestí niekoľko násobne viac
obalov, keď sú stlačené. Najskôr nestlačené objemné obaly
zbytočne zaberajú veľa priestoru v domácnosti, pivnici,
garáži, atď. Pri vrecovom zbere sa zbytočne spotrebuje viac
vriec, pri kontajnerovom zbere treba zase viac kontajnerov
alebo častejšie vyprázdňovanie. Pri zberoch sa musí vykonať
zbytočne viac jázd a zbery trvajú dlhšie. V dotrieďovacích
strediskách sa musia uvoľňovať zaskrutkované uzávery PET
fliaš alebo fliaš od aviváží, lebo ani silné lisy nedokážu stlačiť
dobre uzavreté fľaše. Ak by sa to nerobilo, tak by zlisované
balíky s vytriedenými frakciami boli oveľa ľahšie a do
nákladných vozidiel a kamiónov by sa naložilo oveľa menej
nákladu a musel by sa častejšie realizovať odvoz a preprava
k spracovateľovi. Všetko sú to zbytočné náklady na zber,
prepravu a spracovanie vzduchu. Zbytočne sa
spotrebúvajú materiály a energie, pohonné látky,
vynakladá sa ľudská práca, a v konečnom dôsledku to
znamená ďalšie zbytočné poškodzovanie životného
prostredia. Stláčajme a zošľapujme objemné obaly,
nemrhajme financiami a chráňme si životné prostredie.

Marek Kurinec špecialista na odpad.
hospodárstvo obce
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Klub slovenských turistov v našej obci usporiadal v nedeľu
26.marca 2017 druhý ročník akcie pod názvom „Jarné
otváranie košeckých studničiek". Na začiatku bol nápad
privítať jar prechádzkou v našom chotári. Ujala sa
myšlienka ako zaujímavou, náučnou a veselou formou
ukázať našim deťom, ale aj dospelým, že je veľmi
potrebné vážiť si vodu a chrániť našu prírodu.
V nedeľu ráno sa pred bývalým Motorestom stretlo
niekoľko desiatok nadšencov a akcia sa mohla
odštartovať.
Prvá zástavka malých turistov bola pri studničke pod
Kravým vrchom. Deti mali za úlohu odpovedať na otázky
z ochrany prírody, za správnu odpoveď dostali kľúč od
zámku na poslednej studničke. Prechádzka to bola
náročná, veď ďalšia zástavka bola až pri studničke na
Lúčkach. Tam deti rozdelené do troch družstiev získali

Náš turistický klub s radosťou hlási: „Košecké studničky i tento rok úspešne otvorené"

ďalšie kľúče.
Z Lúčiek viedla cesta už iba dolu brehom, ku studničke v
Košeckej doline. Pri presune deti vymýšľali básničky, na
ktoré sa nedočkavo tešil Vodník. Boli to hotové umelecké
diela. Vodník od obdivu sňal z hlavy zelený klobúk a
očami krúti hádam aj teraz. Spoza stromu všetko sledoval
„Jelienček“, ktorý mal u detí veľký úspech. Do každého
zámku sa našiel správny kľúč a studničky boli slávnostne
otvorené.
Nasledovala bohatá opekačka, streľba zo vzduchovky či
tradičné preťahovanie lanom. Vyhrali všetci zúčastnení,
pamiatkou zostane deťom vyrezávaný kľúčik a aj hríbik
ako prívesok na krk, ktoré pre ne vytvoril Tonko Živčic
starší. Nezabudnite, že o rok sa stretneme pri našich
studničkách opäť.
Výkonný výbor KST Košeca

Krahule – opäť naše!

Asi tak nejako by sme vyjadrili pocity našich lyžiarov, keď autobus konečne zastavil na parkovisku pred ubytovacím zariadením.

Deň 20. február pre 46 žiakov našej školy bol naozaj tým vytúženým. Ani sme sa nenazdali, rok s rokom sa zišiel a naši žiaci si opäť obuli

lyžiarske topánky a vyrazili na svah. Niektorí už ako „otrlí“ borci  veľkí frajeri, iní so strachom v očiach a roztrasenými kolenami. Jedno

však mali spoločné – brázdiť svah, spúšťať sa s vetrom o závod. Záujem žiakov v tomto roku o LVVK značne vzrástol. Zrejme zásluhou

žiakov, ktorí sa LVVK v minulom roku zúčastnili a boli spokojní. Aby nie – všetci „nelyžiari“ po týždňovej drine na lyžiach v pohode zvládli

zlyžovať svah a boli pripravení na zvládnutie podobných svahov. Myslíme si, že práve toto bolo motiváciou pre prihlásenie sa na

lyžiarsky kurz. Ani tentoraz sa počasie nad nami nezľutovalo, práve naopak. Potrápilo nás každý deň, ako keby chcelo skúšať našu

vytrvalosť a odolnosť. Nezdolalo nás. Chcieť naučiť sa ovládať lyže, vedieť sa spustiť z kopca, možno i posedieť si na lanovke a

pozorovať lyžiarov na svahu, bolo silnejšie než sneh, dážď i vietor spolu. A vidieť pani učiteľku bledú, zelenú na sedačkovej lanovke, to

sa nevidí každý deň. Hold, fóbia z výšky si pýta svoju daň.

Súdržnosť všetkých zúčastnených sa ukázala (podobne ako minulý rok) i v pomoci lepších lyžiarov začiatočníkom. V posledných

dňoch, keď už zvládli zlyžovať i náročnejší svah, lyžovali spoločne s nimi vo dvojici, trojici, a tak pomáhali nám – učiteľkám,

inštruktorkám. Dodávali svojim spolužiakom istotu, povzbudzovali ich. A svojim empatickým prístupom aj oni prispeli k výbornej

atmosfére na svahu.

Voľný čas si žiaci vypĺňali rôznymi aktivitami – súťažou v najlepšom prednese povinnej literatúry, zábavnými hrami, maliarskym umením,

tanečnými súťažnými kreáciami, speváckou súťažou, pozeraním filmov a pod. A už dnes sa nesie éterom – budeme lyžovať aj budúci

rok?
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Matrika hlási

VV II.. ŠŠTTVVRRŤŤRROOKKUU 22001177 SSAA NNAARROODDIILLII::

Stanislava Trošková, Samuel Srvátka, Lucia Sláviková,

Johanka Katarína Mihaliková, Ema Hanajíková.

ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ JJUUBBIILLEEÁÁ::

70 rokov: Alexander Kováč, Margita Chylíková, Emília

Koyšová, Mgr. Zdenka Kutejová, Lídia Litvíková, František

Beňo.

75 rokov: Ladislav Gábel, Jana Repoňová a Irena

Bartošová.

80 rokov: Margita Veselá, Gustáv Remšík a Ladislav Ďuriš.

85 rokov: Terézia Janišová, Helena Panáčková a Květa

Veselá.

90 rokov: Jozef Belko.

VV II.. ŠŠTTVVRRŤŤRROOKKUU 22001177 OOSSLLÁÁVVIILLII::

50 rokov spoločného života – zlatú svadbu manželia:

Ivan Štepanovič a Margita rod. Muchová, Alois Otruba a

Jarmila rod. Mikušová.

ZZ NNAAŠŠIICCHH RRAADDOOVV OODDIIŠŠLLII::

V I. štvrťroku 2017: Magdaléna Gavurníková rod.

Baranová, Marta Gajdošová rod. Surovičová, Jozef

Pavlík, Štefan Bugala, Sidónia Remíšková rod. Šimášková,

Gizela Fraštacká rod. Šimášková, Ladislav Pavlík, Mária

Mikušková rod. Koňuchová, Mária Dideková rod.

Mikušová, Miloš Gavurník, Sabina Kolárová.

V novom roku pokračujú ženy zo ZO ÚŽS Košeca vo svojej

činnosti. V mesiaci február sa v nedeľu 12. 2. 2017 konala

výročná členská schôdza pre všetky členky. Najskôr nám

deň pekným kultúrnym programom spríjemnili deti zo

základnej školy pod vedením svojej pani učiteľky. Potom

nasledovala pracovná časť, v ktorej sa zúčastneným

členkám prihovorili aj pozvaní hostia. V ďalšej časti

nasledovalo príjemné posedenie spojené s chutným

občerstvením a milými vzájomnými rozhovormi.

Pri príležitosti MDŽ pripravila Únia žien v Košeci dňa 12. 3.

2017 pre všetky ženy obce pekné kultúrne popoludnie v

kultúrnošportovom centre. Ženám sa prihovoril starosta

obce a programom popoludnie spríjemnili deti z

materskej školy, základnej umeleckej školy a Košecké

speváčky. Na záver bola každá žena obdarovaná

kvietkom.

V rámci jarnej aktivity sme sa v pondelok 3. 4. 2017

zúčastnili na upratovaní domu smútku, čo taktiež patrí k

záslužnej činnosti žien.

Výbor ZO ÚŽS Košeca

Zo života Únie žien
Dňa 22. marca 2017 si žiaci deviateho ročníka

našej školy pripomenuli 75. výročie prvého

transportu Židov do koncentračného tábora v

Osvienčime. Koncentračný tábor sa ako trpká

spomienka a výstraha zachoval len vďaka

preživším odvážlivcom, ktorí hrôzy tábora zažili na

vlastnej koži a posolstvo chceli zanechať pre ďalšie

generácie.

Exkurzia v Osvienčime

POĎAKOVANIE za uskutočnené brigády

Starosta obce vyjadruje aj touto cestou úprimné poďakovanie za všetky brigádnické
hodiny, ktoré členovia organizácií a dobrovoľníci v obci venovali v posledných

mesiacoch skrášľovaniu našej obce.
Veľmi týmto spôsobom pomáhate zamestnancom obecného úradu, ktorí nie vždy majú možnosť všetko stíhať.

Z posledných brigád treba určite spomenúť úpravu priestoru na Hôrke pri kríži, čistenie čiernych skládok pod Hôrkou,

čistenie potokov, budovanie prvkov na detskom ihrisku na ulici Prúdy, atď.

Sme radi, že Vám záleží na mieste, kde žijete a veľmi si to vážime.
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Futbalový klub Košeca informuje  rozpis zápasov JAR 2017

Už desiaty rok v rade Stolnotenisový klub Nozdrovice

zorganizoval turnaj O putovný pohár starostu obce

Košeca. Jubilejný 10. ročník tohto podujatia sa uskutočnil

v košeckom Kultúrnošportovom centre.

O hlavnú výhru a bohaté ceny zabojovalo 39

neregistrovaných hráčov, ktorí súťažili v ôsmich

skupinách. Do vyraďovacieho kola postúpilo 32 hráčov.

Súperili v dvojhre aj vo štvorhrách.

V kategórií jednotlivci zvíťazil Juraj Kalus, ktorý sa stal na

celý rok hrdým majiteľom putovného pohára. Na

druhom mieste skončila Jana Uherková a tretiu priečku

zaujal Tomáš Brnák.

V kategórii štvorhier sa víťazmi stalo zoskupenie hráčov

Ľubomír Bajzík a Jaroslav Kocúr. Krásne druhé miesto sa

podarilo získať dvojici Juraj Kalus a Oto Šurian a na

zaslúženom treťom mieste skončili Tomáš Kamenický s

Lukášom Bezákom.

Aj tento rok sa STK Nozdrovice podarilo od štedrých

sponzorov a nadšencov tohto športu získať pre hráčov

hodnotné ceny. Vďaka nim boli okrem víťazov ocenení

STK Nozdrovice odštartoval nový rok tradičným turnajom
aj najmladší a najstarší účastníci tohto turnaja. Ceny im

odovzdali zástupcovia klubu a starosta obce Košeca,

Mgr. Radomír Brtáň.

K príjemnej atmosfére tohto podujatia prispelo nielen

oduševnené povzbudzovanie divákov, ale aj bohaté

občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Sme si istí, že aj

vďaka takýmto akciám bude počet prívržencov tohto

krásneho športu z roka na rok stúpať.

Kristína Koštialiková




