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Kalifornské dážďovky v Košeci
Obec Košeca v tomto roku získala ďalšie finančné prostriedky na riešenie problémov v oblasti
odpadového hospodárstva. V rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR – ČR na roky
2007 – 2013, z Fondu mikroprojektov, ktorého správcom je Trenčiansky samosprávny kraj, získala
finančnú podporu vo výške 11 565.- EUR. Projekt bude realizovaný v období od júna 2011 do konca
apríla 2012, v spolupráci s českou partnerskou obcou, Štítná nad Vláří – Popov. Spoluprácou na
riešení závažných problémov sa vytvorí potenciál aj pre získavanie vzájomných kontaktov medzi
obyvateľmi a možnosti pre vypracovanie ďalších spoločných cezhraničných projektov.

Obe obce majú záujem o vytvorenie partnerského vzťahu nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v iných
sférach života – v kultúre, školstve, športe a podobne. V súčasnej dobe sú vo fáze intenzívneho riešenia
problematiky odpadového hospodárstva – zavádzajú nové opatrenia k predchádzaniu vzniku odpadov, k
intenzívnemu znižovaniu množstva odpadov ukladaného na skládky a v oblasti výchovy a osvety.
Obec Košeca a obec Štítná nad Vláří-Popov stoja pred dôležitou výstavbou. V Košeci sa pripravuje výstavba
zberného dvora, v Štítnej nad Vláří-Popov sa spustila do prevádzky komunitná kompostáreň. Aj to je jedným z
dôvodov, prečo sa obe obce rozhodli spolupracovať, vzájomne si pomáhať výmenou skúseností v oblasti
nakladania s odpadom a výmenou skúseností v oblasti osvety a výchovy obyvateľov. Cieľom pripraveného
a schváleného projektu je vzdelať aj vlastných, kompetentných zástupcov a pracovníkov úradu a byť vzorovým
príkladom v oblasti nakladania s komunálnym odpadom aj pre susedné prihraničné obce a celý región pozdĺž
česko-slovenskej hranice. Zároveň je v centre záujmu aj vytvorenie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca
nielen verejnej správy, ale aj obyvateľov v oblasti nakladania s odpadom a v oblasti zvyšovania verejného
ekologického povedomia.
Obe obce si počas projektu budú vymieňať skúsenosti. V rámci vzdelávania verejnosti, budú organizovať
spoločné prednášky pre verejnosť o rôznych spôsoboch triedenia komunálneho odpadu, o kompostovaní
biologicky rozložiteľných odpadov, o používaní rôznych poplatkov za odpad, ktoré môžu byť dobrým
motivačným faktorom pre zvýšenie efektívnosti triedeného zberu. Dve prednášky už obce zrealizovali, prvá sa
konala v Košeci, v mesiaci jún a zúčastnilo sa na nej viac ako 50 obyvateľov a samozrejme zástupcovia
partnerskej obce Štítná nad Vláří – Popov. Druhé stretnutie občanov sa konalo na začiatku júla na českej
strane hranice – v obci Štítná, kde zas starosta Košece hovoril o skúsenostiach s odpadmi na Slovensku.
Jednou z najhlavnejších aktivít projektu je vybudovanie obecného kompostoviska v obci Košeca, ako
vzorového zariadenia na vermikompostovanie (kompostovanie s použitím kalifornských dážďoviek) na území
Slovenskej republiky a to za účelom propagácie ekonomicky a environmentálne vhodného spôsobu nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom. Na slovenskej strane hranice to bude pilotný projekt, prvýkrát sa takýmto
spôsobom bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad vo väčšom množstve, ako je domáce
kompostovisko. Zariadenie bude slúžiť ako školiace zariadenie pre ostatné mestá a obce z oboch strán
hranice. Zároveň bude slúžiť na porovnanie dvoch spôsobov - klasické kompostovanie v obci Štítná nad VláříPopov a vermikompostovanie v Košeci.
Obce si v projekte navrhli aj spoločný prístup k vzdelávaniu zodpovedných zástupcov verejnej správy
a pracovníkov obcí v oblasti triedenia komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu
kompostovaním tak, aby sa využili teoretické a praktické schopnosti a skúsenosti z oboch strán hranice.
Pripravia a uskutočnia dve školenia, jedno v Košeci a druhé v Štítnej nad Vláří – Popov, ktoré sú určené
zamestnancom obce, starajúcim sa o obsluhu kompostovacích zariadení. Zúčastnia sa ich aj zástupcovia z
okolitých obci, ktorí potrebujú vyškoliť personál, prípadne môžu prísť aj obyvatelia obcí z oboch strán hranice.
Personál kompostovacích zariadení bude starostlivo zaškolený, nakoľko je dôležité, aby na modelových
miestach, ktorými sa má Košeca a Štítná nad Vláří -Popov stať, prebiehalo kompostovanie správne.
Počas realizácie projektu plánujú obe obce zrealizovať dva semináre spojené s exkurziou, ktoré budú určené
pre zástupcov verejnej správy a podnikateľov – producentov odpadu zo zelene z oboch strán hranice.
Účastníci exkurzie navštívia obce a mestá, ktoré čoraz lepšie riešia problematiku odpadov. Na Slovensku to

bude napr. obec Košeca, mesto Dubnica nad Váhom, Stará Turá a pod. V Čechách navštívia obec Štítnú nad
Vláří – Popov, Jablunku a Luhačovice.
Prínosom realizácie projektu bude nielen rozvoj ľudských zdrojov – zvýšenie kvalifikácie a odborného
potenciálu zamestnancov obcí, ale aj propagácia územia oboch obcí – ich prírodného, kultúrneho
a infraštruktúrneho potenciálu. Realizované aktivity čiastočne prispejú aj k prílevu návštevníkov do regiónu, k
využitiu poskytovaných služieb a tým k zvýšeniu tržieb.
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