
PODHRADSKÉ 

NOVINKY 
 

Vydáva:  Obec  Košecké  Podhradie    Ročník: 10.      Číslo: 1         jún 2019 
www.koseckepodhradie.ocu.sk           obec@koseckepodhradie.sk  042 / 44 73 328 

Redakčná rada: Ing. Marta Galbavá, Ing. Marel Živčic, Ing. Martin Prostinák 

 

Vážení spoluobčania, 
dostáva sa Vám do rúk ďalšie vydanie „Podhradských noviniek“, v  ktorom Vám chceme predstaviť nové plány 

a zámery, ale aj pripomenúť, čo sa udialo za posledné obdobie. Zmenilo sa mnoho skutočností v legislatíve, aj v praxi. 

Chceme Vás upozorniť na niektoré zmeny v odpadovom hospodárstve, na zmeny v obecnom úrade, pripomenúť akcie, 

spomenieme aj DHZ Košecké Podhradie a TJ Slovan Košecké Podhradie. V úvodnom slove nechcem riešiť detaily, viac 

sa dozviete v obsahu našich „noviniek“.   

 

Zrenovovaný „kulturák“ 
V priebehu posledného roka  sme urobili úpravy a 

rekonštrukciu nášho Kultúrneho domu. Vymenili sme krov 

a krytinu (kompletná strecha) a zrenovovali sme aj vnútorné 

priestory. Sála získala nový šat nielen vo forme omaľovania, 

ale nový lesk získali parkety, pódium, nové závesy, všetky 

opony sme zdemontovali, dali do čistiarne a nanovo zavesili 

späť. Pri rekonštrukcii odviedli penzum brigádnickej činnosti 

poslanci obce, členky únie žien, zamestnanci obce, členovia 

komisie pre výstavbu a životného prostredia, za čo im patrí 

veľká vďaka. Aj tu sa znovu ukázalo, že keď sa spoja sily, tak 

sa dá dosiahnuť strašne veľa aj bez veľkých peňazí. Možno sa 

pousmejeme, ale tí komunisti s tými akciami „Z“ dosiahli 

veľa. A to nemyslím len po stránke pracovných výsledkov, ale 

hlavne, že ľudia boli spolu a komunikovali. Môj názor je taký, 

že v dnešnej dobe nám toto chýba. Čo vy na to??? 

Úplne nová je aj výdajňa stravy (kuchynka), ktorá 

vznikla rekonštrukciou bývalej knižnice. Tu sa dá 

pripraviť jedlo pre 150 ľudí, čím sa sála stáva 

konkurencie schopnou a chceme ju prenajímať nielen 

„domácim“, ale radi privítame aj ostatných hostí, ktorí 

budú mať záujem usporiadať v týchto priestoroch oslavu, 

príp. inú kultúrno-spoločenskú akciu. Máme za sebou 

prvú úspešnú akciu (svadba), kde sme všetko otestovali 

a aj vďaka tejto náročnej, ostrej skúške pre cca 110 ľudí 

sme pripravení ponúkať hosťom maximálne pohodlie. 

 

Na 

menšie akcie je pripravená sála „podkrovia na ihrisku“, ktorá má 

kapacitu okolo 40 miest. Pri tomto množstve ostáva slušný tanečný 

parket a svoje miesto má aj hudobná produkcia (DJ alebo 2-3 

muzikanti). Je kompletne zariadená taniermi, príbormi, pohármi, 

proste všetkým čo je potrebné pri rôznych rodinných oslavách. Tu je 

však potrebné zabezpečiť si dovoz stravy, nakoľko tu sa kuchynka 

nenachádza.  

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadne prenájmu priestorov sály 

KD alebo podkrovia futbalových šatní, kontaktujte Obecný úrad.                                           

 

Rastislav Čepák, starosta obce 
 

 

http://www.koseckepodhradie.ocu.sk/
mailto:obec@koseckepodhradie.sk


 
 
 

 

 

 

Zažili sme počas MDD .... 

 
 

 



 Komisia pre výstavbu a životné prostredie informuje 

V kontexte výsledkov volieb do samosprávy obce Košecké 

Podhradie začala komisia pre výstavbu a životné prostredie svoju 

činnosť v druhom volebnom období v takmer nezmenenom zložení. 

Svoje členstvo v komisii ukončila Ing. Božena Staňová, ktorej predseda 

komisie za veľmi dobrú a podnetnú vzájomnú spoluprácu osobne 

poďakoval. Novým členom komisie sa so súhlasom obecného 

zastupiteľstva stal Vladimír Kvasnica.   

Na prvom zasadnutí komisie 27. februára 2019 bol predstavený 

zámer činnosti komisie na nové volebné obdobie. V oblasti rozvoja 

a výstavby sú to predovšetkým podpora a pomoc počas realizácie 

projektov, ktoré boli predstavené v našom poslaneckom volebnom 

programe. Okrem toho chce komisia vyvinúť úsilie na realizáciu i 

ďalších projektov ako sú: 

▫ osvetlenie obce, kde hľadať možnosti jeho rozšírenia na 

odľahlé miesta, 

▫ zlepšenie kvality ozvučenia miestneho rozhlasu, 

▫ oprava komunikácie z Hája k Štyrom lipám. 

V spomínanej oblasti sa však v tomto roku niečo už i urobilo. 

Predovšetkým sa podarilo dobudovať, až na drobné detaily, požiarnu 

zbrojnicu v Malom Košeckom Podhradí. Tu treba spomenúť, že to 

nebolo len zásluhou obce a realizačnej firmy Ekologické stavby spol. 

s.r.o. Považská Bystrica, ale množstvo práce vykonali i príslušníci 

miestneho hasičského zboru pod vedením Bc. Emila Vranu, za čo im 

patrí uznanie i poďakovanie. Celkové náklady dosiahli sumu 37,13 tis. 

€. 

Na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva 15. apríla 2019 

bola schválená zmena rozpočtu obce s cieľom vyčleniť 2 tis. € na nákup 

nahrávacieho štúdia. Tým sa zjednoduší systém hlásenia miestneho 

rozhlasu, pretože akékoľvek hlásenia je možné vopred nahrať a tieto tak 

v stanovenom čase, napr. v podvečerných hodinách, v sobotu alebo 

v nedeľu, vyhlásiť automaticky. Toto štúdio má i ďalšie využiteľné 

funkcie, môže posielať vyhlasovanie i formou SMS správy a má tiež 

varovné funkcie. 

 

Obec podala žiadosť na zateplenie kultúrneho domu vo Veľkom 

Košeckom Podhradí z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 

118 tis. €. Kultúrny dom by tak bol komplexne zateplený, popri tom sa 

ráta s výmenou dverí, vrátane dverí bývalej požiarnej zbrojnice.  

V tomto volebnom období chce komisia väčšie úsilie vyvinúť v 

oblasti ochrany životného prostredia. Plánujeme sa zamerať hlavne na 

dodržiavanie ustanovení zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch zo strany 

obce i občanov s poskytnutím aktívnej účasti členov komisie. Kľúčovú 

úlohu tu zohráva správne nastavený systém nakladania s komunálnymi 

odpadmi (KO) vrátane triedeného zberu. Opis tohto systému plánujeme 

v najbližšom období zverejniť na internetovej stránke obce. Aj preto 

v tejto súvislosti považujeme za potrebné informovať Vás o súčasnom 

stave a o problémoch v nakladaní s KO v našej obci. 

S potešením môžeme konštatovať, že nastal posun v budovaní 

zberného dvora. V súčasnosti tak síce hovoríme miestu za obecným 

úradom, no je to skôr len zberné miesto, pretože nespĺňa atribúty 

zberného dvora dané zákonom o odpadoch. Obec na jeho vybudovanie 

dostala dotáciu z Environmentálneho fondu v sume 40 tis. €, na to je 

obec povinná vyčleniť cca 2,2 tis. € (5% z poskytnutej dotácie) ako 

spoluúčasť. Tieto prostriedky síce ešte nestačia na pokrytie celého 

projektu, ale je to aspoň niečo. O ďalšie chýbajúce finančné prostriedky 

bude obec znovu v tomto roku žiadať. Zatiaľ sa predpokladá za teraz 

vyčlenené financie postaviť halu so spevnenou plochou a priestor 

oplotiť s cieľom zamedziť voľný vstup osôb mimo stanovených 

otváracích hodín. K tomu len dodám, že máme informácie o tom, že na 

súčasné miesto dovážajú rôzny odpad i cudzie osoby, dováža sa tam 

hocičo alebo sa odpad uloží hocikde. To je neprijateľné a je najvyšší čas 

zaviesť v tom poriadok. Zmluva na realizáciu celkového diela, čiže 

kompletnej stavby zberného dvora bola uzatvorená s firmou Ekologické 

stavby spol. s.r.o. Považská Bystrica na sumu 114,7 tis. €. 

Určite ste si všimli, že v nedávnej minulosti boli na „zbernom 

dvore“ haldy smetí a hlavne plastu. Príčinou bolo vypovedanie zmluvy 

zberovou spoločnosťou na zber plastov. To už je ale minulosť 

a v súčasnosti zber i odvoz sú zabezpečené. Na zber zmesového 

komunálneho odpadu, teda odpadu, ktorý dávame do smetných nádob, 

má obec uzatvorenú zmluvu s firmou TEKOS Nová Dubnica, na 

triedený zber zložiek KO (plasty, sklo, kovy a tetrapaky) je uzatvorená 

zmluva s firmou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica 

prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NOWAS 

s.r.o. Bratislava. V budúcnosti bude obec hľadať možnosť uzatvoriť 

zmluvu s inou zberovou spoločnosťou s cieľom zefektívniť organizáciu 

zberu, napríklad aby zber zabezpečovala len jedna zberová spoločnosť 

prostredníctvom niektorej z OZV.  

To však nič nemení na tom, že súčasné zberové spoločnosti 

sprísnili podmienky zberu a vyžadujú, aby odpad bol dôsledne 

vytriedený, inak ho odmietajú odviezť. Už teraz sa stali prípady, kedy 

z dôvodu, že smetiak so zmesovým KO bol príliš ťažký, tak ho odmietla 

zberová spoločnosť z niektorých domácností odviezť. A majú pravdu. 

Prečo asi tak bol smetiak ťažký? Jednoducho preto, že tam bolo uložené 

niečo, čo tam nepatrí!, Napr. kamene, tehly, stavebná suť, hlina alebo 

niečo iné. Tu si treba uvedomiť to, že zmesový KO sa na skládke 

odpadov váži, to znamená, že čím viac ton KO sa z obce vyvezie, tým 

viac obec za to zaplatí. A to má samozrejme priamy dopad na výšku 

poplatku za KO. 

Podobne je to so zberom triedených zložiek KO, hlavne plastov. 

Keď odvážala firma TEKOS Nová Dubnica nahromadené haldy vriec 

plastov, odmietla odviesť vrecia, kde bol i iný odpad, alebo bol 

znečistený. Obec tak bola nútená zabezpečiť odvoz tohto odpadu ako 

zmesový KO, za ktorý samozrejme musela zaplatiť. 

Osobitnou kapitolou, ktorú nemôžeme obísť, je nakladanie 

s biologicky rozložiteľným odpadom, hlavne zo záhrad. Čo o tom 

hovorí zákon o odpadoch? V § 80 Základné ustanovenia odseku 9 sa 

píše: „Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu sú kompostovanie v kompostovacom zásobníku alebo zber 

prostredníctvom zbernej nádoby. Obec doplní systém triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu o mobilný zber 

prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, miesta určeného obcou 

alebo prostredníctvom zberného dvora“. 

Tak ako v projekte Zberný dvor, i v tejto oblasti došlo v tomto roku 

k značnému pokroku. Obci bolo prostredníctvom Regionálneho 

združenia obcí Magura – Strážov dodaných dlho očakávaných 300 ks 

kompostérov. Tieto boli následne za manipulačný poplatok rozpredané 

rodinám, ktoré o ich využite prejavili záujem. Obec ako taká tak spĺňa 

ďalšie ustanovenia zákona o odpadoch. No zostáva tu ešte problém 

veľkokapacitného zásobníka. Očakávam, že sprevádzkovaním časti 

zberného dvora, po postavení haly a oplotenia, sa jeden takýto kontajner 

vyčlení na tento účel. Občania, ktorí nemajú zabezpečené 

kompostovanie, tak budú môcť odviesť BRO zo záhrad, napr. trávu, 

lístie, konáre, burinu alebo piliny do zberného dvora a vysypať do 

vyčleneného a označeného kontajnera.    

Do úvahy pripadá i ďalšie možné riešenie, ako sa v obci 

vysporiadať s BRO zo záhrad a parkov - verejných priestranstiev. Je to 

vybudovanie a prevádzkovanie jednoduchej malej kompostárne. 

Legislatívnou podmienkou je, aby ročná kapacita tohto zariadenia na 

zhodnocovanie BRO zo zelene nepresiahla 100 ton. A keďže túto 

podmienku by sme v obci spĺňali, je možné sa v budúcnosti uberať 

i týmto smerom.   

V chotári obce nás stále sužuje problém nedovoleného ukladania 

odpadu. Sú to tzv. čierne skládky. V tomto sú niektorí naši 

spoluobčania, ale i občania, ktorí nepatria medzi našich obyvateľov, 

nepoučiteľní. I v tomto mieni komisia dosiahnuť väčší pokrok.  Chce to 

ale aj väčšiu spoluúčasť občanov obce. Možno niekedy stačí sa medzi 

sebou navzájom upozorniť, napr. že „Fero, tie tehly nepatria Pod 

cíglovú hrušku“. Ako komisia tiež uvítame, ak nás na takéto prípady 

upozorníte. Našim zámerom je označiť rizikové miesta varovnými 

tabuľami. Uvažujeme i o iných riešeniach, ako zamedziť nedovolenému 

ukladaniu odpadu, napr. o možnom využití fotopascí. Komisia tiež 

plánuje napomôcť pri odstraňovaní súčasných čiernych skládok. 

V dohľadnom čase by sme chceli pomôcť pri odstránení veľkých 

pneumatík z priestoru bývalej maštale na Ukoviciach.  

 

Ďalší spôsob, ako zlepšiť situáciu v nakladaní s odpadom v obci je 

využitie osvety. Okrem toho, že zásady ako nakladať s jednotlivými 

druhmi odpadov, budú zverejnené na internetovej stránke obce, sú 

k týmto novinám priložené jednoduché letáky, ktoré vám občanom 

aspoň trochu v triedení a nakladaní s odpadom napomôžu. I keď tento 

článok má tiež čiastočne charakter osvety, chcem upriamiť vašu 

pozornosť na využitie internetu. Je tam množstvo užitočných informácií. 

Veľmi dobrá stránka je na adrese https://www.separovanyzber.sk/. Je to 

projekt mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol spolufinancovaný z 

Kohézneho fondu Európskej únie. Veľmi jednoducho a zrozumiteľne sa 

https://www.separovanyzber.sk/


tam dozviete, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivého druhu odpadu. Ďalej 

sú to letáky zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného 

prostredia:     

 

Na záver, ako komisia i vedenie obce, vás občanov chceme 

informovať o jednej dôležitej skutočnosti, ktorá bude mať v ďalších 

rokoch určite zásadný vplyv na výšku poplatku za odpad.  Od 1.1.2019 

vstúpili do platnosti zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov a Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa stanovuje 

výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s 

prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Podstata 

zmien zavedených týmito dokumentami spočíva v tom, že poplatok za 

uloženie KO na skládke odpadov sa vypočíta podľa úrovne vytriedenia 

KO v príslušnom roku. Na roky 2019 až 2021 a nasledujúce, platia 

sadzby uvedené v tejto tabuľke: 

Položka 

Úroveň 

vytriedenia 

komunálneho 

odpadu 

x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 

2021 

a nasledujúce 

roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

Úroveň vytriedenia KO v našej obci za rok 2018 dosiahla hodnotu 

25,03%. Táto informácia, ktorá obsahuje i údaje o množstve podľa 

jednotlivých druhov KO je zverejnená na internetovej stránke obce. 

Z toho vyplýva, že v tomto roku obec platí poplatok za uloženie 

odpadov na skládke odpadov vo výške 10,- € za tonu. No keď napríklad 

nedosiahneme v roku 2019 úroveň nad 30%, bude naša obec platiť 

poplatok v roku 2020 vo výške 22,- € za tonu!  

Ešte niečo k pojmu „% úrovne vytriedenia“. Je to vlastne pomer 

množstva vytriedených zložiek KO (plasty, sklo, kovy atď.) k množstvu 

zmesového KO (odpad v smetiakoch). Z toho vyplýva zásadná vec, že 

čím menej sa vyprodukuje zmesového KO a čím viac triedeného KO, 

tým je % vytriedenia vyššie, a teda obci vznikajú nižšie náklady.  

Skrátka a na záver, každý si z toho urobte úsudok sami. Ak 

nebudeme dôsledne KO triediť, ak budeme dávať do smetiakov čo tam 

nepatrí, budú obci vznikať za odvoz KO vyššie náklady, a to 

v konečnom dôsledku znamená zvýšenie poplatku za odpad. No pevne 

verím, že pochopením dôležitosti a nutnosti triedenia KO spoločne 

dosiahneme i keď nie úplného, ale aspoň čiastočného úspechu.  

 Všetkým spoluobčanom prajem v nasledujúcom období pokojné 

spolužitie a pekné prežitie hodových dní. 

 

Ing. Zdeno Daňo 

predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie 

 

Dôležité upozornenie!!! 

Nový odberateľ separovaného odpadu bude odoberať už len 

priesvitné vrecia!!! 

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,  

kto nemá kožúška zima mu bude... 
 

Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale ešte 

stále aj tradícií, ktoré sa v našej obci do dnes zachovávajú.  Aj tento rok 

dňa 2. marca 2019,  domáci hasiči organizovali tradičné fašiangové 

slávnosti. Začali sme skoro ráno prípravou masiek a fašiangového 

sprievodu. Spoločnosť nám robila dychová hudba z Košece, ktorá sa 

postarala o dobrú náladu počas celého pochodu po dedine. Pochodom 

sme nekončili ale pokračovalo sa fašiangovou zábavou spojenou  

so žrebovaním bohatej tomboly.   

V roku 2018 a to 19. októbra v Trenčíne, v rámci projektu s názvom 

„Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktorého hlavnou ambíciou  je zvýšiť pripravenosť 

krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom 

zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického 

vybavenia, nám bol pridelený protipovodňový príves, ktorý obsahuje 

techniku na rýchle reagovanie v prípade povodňového nebezpečenstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2018 prebehol kompletný repas PS 12skty, ktorú realizovala 

firma  LM-FIRESTORE ktorá sa zameriav a na servis a úpravy 

požiarnych striekačiek PS-12. v sume 1 700 eura, ktorá bola hradená 

z rozpočtu obce Košecké Podhradie.  

 

  

 

 

Dňa 09. Júna 2019 sa v našej obci konala súťaž DPO SR hasičských 

družstiev dospelých a dorastu. Išlo o okresné kolo, ktoré bolo tento rok 

postupovým kolom, s ktorého bolo možné postúpiť na krajské kolo, 

ktoré sa tento rok bude konať v Novomestskom  okrese a to v obci 

Pobedím. Súťaže sa zúčastnili takmer všetky dobrovoľné hasičské zbory 

z okresu Ilava a celkovo súťažilo 27 hasičských družstiev v štyroch 

kategóriach – muži, ženy, dorastenci, dorastenky. Víťazmi sa stali 

v mužskej kategórií  - Mikušovce, v ženskej kategórií – Mikušovce, 

v dorasteneckej kategórií  - dorast– Kolačín a v dorasteneckej kategórií 

– dorastenky – Ladce. Domáce mužstvo mužov sa umiestnilo na siedmej 

priečke s celkového počtu 16 súťažných družstiev v danej kategórií.  

 

 



 

 

 

 

 

Dňa 15. Júna 2019 sme si spoločne s dobrovoľnými hasičmi  zo 

susednej obce Košeca precvičili technické a praktické zručnosti  

používania protipovodňových zábran. Taktické cvičenie sa uskutočnilo 

za školskom dvore, kde boli na to ideálne podmienky. Ako sa hovorí je 

lepšie raz vyskúšať ako sto krát vidieť a preto sme po ukončení 

skonštatovali, že to bolo pre náš dobrovoľný hasičský zbor veľkým 

prínosom ale taktiež sme skonštatovali aj to, že bodaj by to ostalo iba pri 

takýchto námetových taktických cvičeniach.  V priebehu tohto roka by 

sme chceli taktiež zorganizovať taktické cvičenie na diaľkovú prepravu 

vody v katastri našej obce. 

 

 

 

 

 

Skúška techniky v areáli SV. Huberta  

 

 
 

DOTÁCIA  NA  KOMPOSTÉRY – BRKO  

(biologicky rozložiteľný odpad) 

Je to spoločný projekt 19 obcí a 1 mesta okresov Ilava a 

Prievidza v rámci Združenia miest a obcí v MAS Magura Strážov, 

na ktorý Ministerstvo životného prostredia schválilo Nenávratný 

finančný  príspevok. Zameraním projektu je predchádzanie vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom 

obstarania kompostérov pre domácnosti. Každá domácnosť 

v prípade prejavenia záujmu dostala alebo ešte dostane od obce 1064 

litrový záhradný kompostér. V roku 2017 Regionálne združenie obcí 

Magura – Strážov, ktorého je obec  členom, podala žiadosť o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia č. 23, zameraného na 

Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov. 

Kód projektu: 310011L241  Názov projektu: „Obstaranie 

záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí 

Magura - Strážov“. 

Regionálnemu združeniu obcí Magura – Strážov bolo doručené z 

MŽP SR Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný 

prostriedok. Následne bola uzatvorená zmluva a dnes sa kompostéry 

odovzdávajú domácnostiam. Za kompostéry obec účtuje 

manipulačný poplatok 10 eur.  

Charakteristika kompostéra: Objem 1064 litrov, uzatvárateľná 

plastová nádoba rozširujúca sa smerom k podstave. Veľký počet 

vetracích otvorov, vnútorné rebrovanie, bez dna kvôli styku s pôdou, 

kompost vyberateľný z každej strany, vrchný poklop na pántoch. 

Vyrobený z HDPE (recyklovaný) obsahuje 60 % podiel 

recyklovanej zložky s UV stabilizáciou, odolnosť voči teplotám od –

40 °C do + 80 °C. Životnosť kompostéra – 15 rokov.  
 

 

Pietny akt ukončenia druhej svetovej vojny 



 
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty starého 

kontinentu pravidelne pripomínajú. Od skončenia tohto globálneho 

konfliktu uplynulo už 74 rokov. Pietna spomienka sa konala 30. 

apríla 2019  pri  pamätníku  partizánov na cintoríne vo Veľkom 

Košeckom Podhradí. Starosta obce Bc. Rastislav Čepák privítal 

prítomných a pripomenul hrôzy vojny.  

Vojna zmenila osudy mnohých ľudí stratou blízkych, zdravia, 

majetku. Deň víťazstva je veľký sviatok. Sloboda, ktorú dnes máme, 

je výsledkom krvi, potu a sĺz nespočetného množstva mužov, žien a 

detí. Obetiam patrí najvyššia úcta. Žijúcim účastníkom odboja trvalá 

vďaka... "...nech nikdy nezaznie žiadny výstrel." 

 
 

 

 

 

Lampiónový  sprievod 
 

Lampiónový sprievod mnohí považovali pred osemdesiatym 

deviatym rokom za povinnú tradíciu.  Kultúrna komisia pri OZ spoločne 

s obcou Košecké Podhradie zorganizovala po prvý krát tento sprievod 

obcou Košecké Podhradie dňa 30. apríla. Týmto sprievodom 

v predvečer sviatku práce si  obec pripomenula aj oslobodenie obce. 

V príjemnej atmosfére aj keď počasie nebolo veľmi priaznivé  sa 

obyvatelia, rodičia s deťmi  zhromaždili  pred budovou kultúrneho 

domu, kde práve chlapci a muži postavili máj a spoločne sa vybrali na 

pochod obcou. Deti si so sebou priniesli rôznofarebné lampióny, 

prípadne si ich mohli aj zakúpiť. Lampióny po zotmení krásne žiarili.  

Sprievod účastníkov s pestrofarebnými lampiónmi smeroval 

od kultúrneho domu vo Veľkom Košeckom Podhradí k cintorínu. 

Ďalším cieľom sprievodu bolo futbalové ihrisko, kde účastníkov vítala 

reprodukovaná hudba, takže bolo možné si aj zatancovať. V prítmí už 

blikali aj plamienky ohníka, na ktorom si mohli účastníci opiecť 

slaninku, špekáčiky, párky, chlebík - každý podľa toho,  čo si priniesol. 

Lampiónový sprievod a oslava predvečera sviatku práce a oslobodenia 

obce sa stretla u účastníkov i divákov s veľkým záujmom i napriek 

nepriaznivému počasiu. Počasie znemožnilo aj vypúšťanie balónov 

šťastia. Lampiónový sprievod priniesol veľa pekných zážitkov, 

priateľských stretnutí a spomienok. Poďakovanie  patrí obci Košecké 

Podhradie, členom komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie pri OZ ,  

a tiež  všetkým zúčastneným. Ďakujeme a tešíme sa aj na ďalšie 

spoločné podujatia.  

 
 

 

Vítanie jari u nás v Košeckom Podhradí 
 

Jarné slnko, svieža zeleň trávy, jasné farby prvých kvetov 

vysielajú takú energiu, ktorá dokáže aj nás prebudiť či povzbudiť. 

Všetci sa na ňu veľmi tešíme a v tomto duchu si zdobíme aj svoje 

príbytky. Deti, žiaci, pani učiteľky, rodičia, ženy z Únie žien pripravili 

pre našich občanov rôzne námety na veľkonočné ozdoby. Pani učiteľky 

spolu so svojimi deťmi vyrábali rôzne veľkonočné a jarné drobnosti 

a dekorácie, aby týmito na kvetnú nedeľu vyzdobili prísalie  kultúrneho 

domu. Svoje aranžmány priniesli aj občania obce. Kreatívne práce 

vyjadrovali prebúdzanie prírody a blížiacu sa Veľkú noc. Návštevníkov 

výstavky určite omámila vôňa jarných kvetov, množstvo rôznych 

výrobkov, pestrosť farieb umeleckých diel vyhotovených ,,šikovnými 

ručičkami“ všetkých, ktorí sa o túto krásu pričinili.  

Na kvetnú nedeľu sme pripravili kreatívne popoludnie pre deti 

a dospelých. Bolo nachystané všetko na výzdobu tradičných 

veľkonočných ozdôb. Boli pripravené ukážky zdobenia kraslíc, 

zdobenia medovníkov. Deti mali možnosť vyskúšať si zdobenie, 

vajíčok, medovníčkov a venčekov. Mamičky detí  z MŠ predávali 

tradičný symbol Veľkej noci pečených barančekov. 

Deti z materskej školy a žiaci základnej školy v sprievode pani učiteliek 

nám predviedli pekný kultúrny program s tematickými básňami a 

ľudovými piesňami, ktorými poslali vládkyňu zimu preč. 

Opäť sa patrí poďakovať všetkým zúčastneným za príjemne strávený 

čas a za udržanie ľudových tradícií v našej obci. Veľmi nás potešilo, že 

toto podujatie malo veľký úspech a naša snaha nebola zbytočná. 

Ďakujeme Terézii Porubčanovej za ukážky zdobenia vajíčok, Petre 

Fišerovej za ukážky zdobenia medovníčkov a ich pomoc deťom v ich 

tvorivom snažení. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

pričinili o to, aby táto akcia bola úspešná.   

 
 

 

Detský karneval 
 

Zimné obdobie je nielen obdobie zimných športov, ale aj čas 

plesových aktivít. Fašiangovým plesom pre deti je detský karneval, 

ktorý zorganizovali rodičia detí zo základnej školy s materskou školu 

v Košeckom Podhradí. Maškarný bál sa  uskutočnil v sále KD vo 

Veľkom Košeckom Podhradí, kde sa  prišli pobaviť tí, ktorí majú radi 

veselú a neviazanú zábavu, kde je kopec veselých postavičiek, zvierat i 

vecí z rozprávok i zo života, kde nám masky dokážu zahrať malé 

scénky, kde majú ľudia odvahu urobiť si zo seba srandu. Je 

neuveriteľné, aké niektorí ľudia čerpajú námety a nápady a ako ich 

vedia pripraviť a predstaviť. Žasnem, akí sú ľudia vynaliezaví. Bolo 

veru veľa zaujímavých masiek. My si vážime všetkých, ktorí si našli 

čas, prišli sa zabaviť, zasmiať sa, zatancovať si a aj keď spotení pod 

parochňami, kabátmi a inými kusmi karnevalových odevov. A už teraz 

sa tešíme na budúci rok, veríme, že usporiadať detský karneval sa opäť 

podarí a budeme vidieť masky, aké svet ešte nevidel.  

 

 

MDŽ - sviatok, ktorý  nevyšiel  z módy 
 

8. marec je výnimočný deň, pretože je Medzinárodný deň 

žien, kedy oslavujú svoj sviatok ženy. 9. marca 2019 sa stretli členky 

ZO Únie žien z obce, aby si pripomenuli tento svetový sviatok žien a 

jeho význam: emancipačný i sociálny.  
Oslava MDŽ v podaní Únie žien v Košeckom Podhradí žila činorodým 

kultúrnym i spoločenským životom. Predsedníčka ZO Únie žien v obci 

pani Vierka Pagáčová na úvod privítala pozvaných hostí - predsedníčku 

okresnej organizácie ÚŽ Ilava, zástupcu starostu obce a všetky prítomné 

členky ZO, vyjadrila radosť, že prijali jej pozvanie. Predsedníčka sa 

následne prihovorila k prítomným ženám a poďakovala za všetko, čo 

robia pre svojich blízkych, organizáciu i našu obec. Deti i žiaci si užívali 

jarné prázdniny, ale aj napriek tomu si žiaci spolu s pani 

vychovávateľkou pani Dobríkovou pripravili kultúrny program. Veľmi 

nás programom potešili a aj touto cestou im vyslovujeme veľké 

„ďakujeme“ V rámci pravidla - sami sebe, ženy zablahoželali ženám, 

ktoré v tomto roku oslávia alebo oslávili okrúhle jubileum. V tento deň 

nechýbal na stole pred každou ženou  kvietok a milý darček. Ukázalo sa, 

že tento sviatok nevyšiel z módy. Ženy skonštatovali, že muži boli v 



tento deň k ženám milší, pozornejší a lepší. "Takto by mal vyzerať 

každý deň v roku," povedali si ženy i dievčatá medzi sebou. 

Čo dodať na záver? Ženám pri sviatku ďakujem zo srdca. Určite si to 

zaslúžia. 

 

Predsedkyňa ZO Únie žien 

Vierka Pagáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z činnosti  ZO SZTP  Košecké Podhradie 
 

Dňa 10.4.2019 sa uskutočnila Výročná členská schôdza 

Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO – 

SZZP ) Košecké Podhradie na ktorej bola zhodnotená naša činnosť za 

rok 2018. Pozvanie prijali zástupcovia z pridružených základných 

organizácií okresu Ilava a okresu Púchov a pán starosta obce Bc 

Rastislav Čepák. Po krátkom privítaní členov a pozvaných hostí, 

požiadal o slovo starosta obce. V príhovore vyzdvihol aktivity 

organizácie vo všetkých oblastiach a uviedol, ktoré investičné akcie sa 

uskutočnia v roku 2019 s cieľom vylepšiť podmienky života našich 

občanov. Nasledovalo zhodnotenie činnosti. Konštatovalo sa, že vedenie  

ZO tvorí rada, ktorá sa počas roka pravidelne schádza. Rieši 

administratívne, organizačné a finančné záležitosti potrebné na chod 

organizácie. Keďže sme nezisková organizácia, financie získavame 

jedine od sponzorov a obce. Chcem im z tohto miesta poďakovať a 

zároveň poprosiť o ďalšiu spoluprácu do ďalších rokov. Z podpory 

môžeme vykonávať činnosť a všetky naše aktivity. Počas roka sa 

zúčastňujeme na členských schôdzach organizácie okresu Ilava. Aktívne 

sa tiež zapájame do kultúrno-spoločenských činností.  Dňa 24. mája 

2019 Okresná rada Ilava usporiadala Strelecký deň v Streženiciach, kde 

sa zúčastnilo 5 členov našej ZO. V dňoch  28. až 30. mája  sa 5 členov  

zúčastnilo   celoslovenských športových hier v Michalovciach, kde naši 

členovia obsadili popredné miesta. Dňa 8. Júna 2019 bolo 5 členov na 

Termálnom kúpalisku Dunajská Streda. 13. júna 2019 organizovala ZO 

– SZZP Ilava a OR Ilava športové hry, ktorých sa aktívne zúčastnilo 15 

členov. Pán Anton Čepák nás reprezentoval v trojboji a v tejto disciplíne 

dosiahol víťazstvo, gratulujem.   

Dňa 19. 6. 2019 sme navštívili pútnické miesto TURZOVKA 

– ŽIVČÁKOVÁ (FARNOSŤ KORŇA). Biskupský úrad podporuje horu 

Živčák ako miesto mariánskej úcty a modlitby, ale nie ako miesto 

zjavení našej nebeskej Matky, nakoľko ešte neboli ukončené skúmania 

príslušnej komisie Biskupského úradu. Horu Živčáková  19.10.2008  

žilinský biskup J.E. Tomáš Galis,  vyhlásil za pútnicke miesto. So 

stavbou pútnického chrámu sa začalo 11.6.2009. Na dvoch hlavných 

prístupových tratiach – z Turzovky - Vyšného Konca a z Korne  sa 

nachádzajú krížové cesty, ktoré nám, pútnikom napomáhali v putovaní 

a modlitbe. Návšteva miesta v nás zanechala hlboký duchovný zážitok.  

Navštívili sme aj Slovenský ORLOJ v obci Stará Bystrica. Ide 

o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia 

predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu patrónku 

Slovenska. Bol to príjemný zážitok, členovia ZO boli nadšení 

a spokojní. Mali sme ešte  pár akcií, ktoré už nebudem  rozpisovať.  

Skôr chcem pozvať členov v mesiaci júl na posedenie pri hudbe a v 

mesiaci  august  na „Guláš párty“ na ihrisku v Košeckom Podhradí.  

Svojou činnosťou dokazujeme, že aj v seniorskom veku sa 

dajú vyvíjať rôzne aktivity spoločenského a kultúrneho života. 

Neváhame  pomôcť aj pri prácach pri zveľaďovaní obce, aby sme 

podporili veľa dobrých nápadov, ktoré budú prínosom pre celú našu 

obce a  zvýšia tak kvalitu  života všetkých jej obyvateľov. Toľko nateraz 

z bohatej činnosti našej organizácie. 

Záverom môjho príspevku  by som sa poďakovať pánovi 

starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva ako aj zamestnancom 

obecného úradu za dobru spoluprácu s našou ZO SZZP. Chcem 

poďakovať výboru  ZO  a  členom, ktorí sa zúčastňujú na akciách. 

Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a pohody. Príjemné hody.  
 

Predseda ZO SZZP Košecké Podhradie 

Galko Milan 

 

 

Ej máje, 

máje, 

zelenie 

máje..  
 

S májom, ktorý sa pokladá za najkrajší mesiac v roku a mesiac 

lásky, sa spájajú v tradičnej kultúre slovanského ľudu mnohé pôvabné 

zvyky. V minulosti sa v máji menila silueta slovenských dedín, keď  

spomedzi striech domov vyčnievali vysoké máje, ktoré mládenci stavali 

svojím milým. V súčasnosti sa tradícia zachovala aspoň symbolicky. 

Predtým ako mája zasadíme, je dôležité nájsť vhodný strom, zrúbať, 

okliesniť, odstrániť kôru a dopraviť na pripravené miesto. To si žiada 

silných chlapov a skúsenosti. Ani tento rok to nebolo jednoduché. Ešte 

ťažšie bolo  nájsť mladý smrekový stromček  na vrcholec mája, ktorý sa 

zdobí pestrofarebnými stužkami. Všetko bolo nachystané na  utorok 30. 

apríla 2019 vo všetkých častiach obce.  Máje postavili zamestnanci obce 

v časti Kopec a v Malom Košeckom Podhradí. 

Pred kultúrnym domom vo Veľkom Košeckom Podhradí  v utorok 30. 

apríla 2019  sadenie mája sledovala skoro celá obec. Zhromaždilo sa 

nemálo občanov. Starších i mladších. Máj bol  pekne zasadený, bol 

urastený. Konštatujem, že zvyk bol zachovaný. Starosta nositeľom 

tradícií poďakoval, že dodržiavajú dávne ľudové zvyky. A tak máje 

stoja na svojom vyhradenom mieste. Máj v každej miestnej časti, každý 

vysoký, rovný a pestrofarebnými stužkami vyzdobený. Starosta 

prítomných počastoval ako sa pri sadení mája patrí: ponúkol do 

pohárika vínka alebo domácej „slivovičky“. Potom všetci mali radosť, 

že sa všetko dobre podarilo. Vyzdobené máje ochraňovali našu obec 

celý mesiac máj. 

 

 

Mama, ten človek, čo vždy vie mať rád 
 

Mama to je anjel, ktorí na Zemi žije, 

mama je krásna dáma, vďaka ktorej mi srdce bije. 

Poviem Ti len tie pekné slová: 

,, Som veľmi šťastná že si práve  MOJA  “ 

 

Mama vštepuje deťom ozajstné hodnoty pravdy, lásky, 

mravnosti, slušnosti. Matka deti vychováva vo viere, láske a nádeji. 

Práve v rodine začína mravná obnova spoločnosti a tu zohráva veľkú 

úlohu matka. 

V druhú májovú nedeľu prišli naše deti do kultúrneho domu s veľkou 

kyticou uvitou z tých najkrajších slov, piesní, tancov a kvetov.  „Mama, 

ďakujem Ti za to , že som ...“, zaznelo v sále kultúrneho domu vo 

Veľkom Košeckom Podhradí na slávnosti Dňa matiek v  nedeľu 12. 

mája 2019. V úvode slávnostného programu mamičky i staré mamy 

privítal starosta obce Bc. Rastislav Čepák  a pripomenul: "Mama si 

zaslúži nielen úctu, lásku, ale aj mnoho radosti z dobrých detí a veľa, 

veľa pozornosti od nás všetkých po celý rok."   

Srdečné blahoželania pripojili aj naše deti a ,,uvili “ pre svoje mamičky 

i staré mamy krásnu kyticu plnú ľudových piesní, riekaniek, básni 

a tančekov.  Bol to scénický obrázok lásky, radosti a vďačnosti. Ukázalo 

sa, že naše deti dokážu byť zručné a šikovné, keď ich vedú tvorivé 

učiteľky. Starosta poďakoval účinkujúcim a ich učiteľkám za pútavý 

program, ktorý pripravili. Každej mame bola prejavená vďaka  

kvietkom. 

Ďakujme mamách za ich lásku a obetavosť. Prajme každej všetko dobré, 

aby vaše malé i veľké deti prinášali každej z vás viac radostí ako 

starostí. 

 

 



OBECNÝ DEŇ DETÍ 
 

Tam, kde sú deti je radosť a láska. Ak máme vychovávať deti, 

je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi. MDD – deň, ktorý patrí deťom, 

sme oslávili tak ako sa patrí. Piatok 31. mája 2019 v Košeckom 

Podhradí patril deťom. Pre deti k ich sviatku bol pripravený bohatý 

program, aby  deti prežili  popoludnie plné hier, stretnutí a príjemných 

zážitkov. Deti mali možnosť povoziť sa na koníkovi, hojdať na 

hojdačkách pri bytovom dome pri ihrisku, vyskúšať si svoju zručnosť 

a šikovnosť pri pohybových aktivitách, z ktorých zbierali farebné 

bodíky na medailu a odmenou im bolo sladké prekvapenie.   

Obecný dobrovoľný hasičský zbor tiež pripravil súťaže pre 

naše deti. V slnečnom počasí sa deti tešili z vody. Mohli sa povoziť na 

koníkovi. Hlavným programovom pre deti boli ukážky Sokoliarov 

z Považskej Bystrice, ktorí pripravili pútavé. Nádherné dravce  

preletovali ponad hlávky detí i ostatných účastníkov. Nechýbalo 

maľovanie na tvár a diskotéka. Pri západe slnka si deti vypustili héliové 

balóny, ktoré vyčarili farebnú oblohu. Všetky deti boli odmenené 

sladkosťou a medailou. 

TJ Slovan Košecké Podhradie – rok 2019 v znamení 

60.výročia založenia 
 

Veru tak! Už ubehlo 10 rokov, kedy sme slávnostne otvárali 

novovybudované šatne na futbalovom ihrisku. Mnohí nadšení priatelia 

futbalu už nie sú medzi nami. Napriek tomu som rád, že ich 

nasledovníci stále pokračujú  v rozdávaní radosti zo športového 

zápolenia. V tomto roku nás reprezentovali dve futbalové družstvá a to 

už klasika „muži“ a mladé nádeje „žiaci“. Muži dosahovali  striedavé 

úspechy, keď družstvo pod vedením skúseného trénera Jozefa “Kladiva“ 

Staňa obsadilo konečnú  8. priečku. Žiaci sa v prvom súťažnom ročníku 

pretĺkali, ako sa len dalo. Pred začiatkom sezóny som mladým 

futbalistom povedal, že každý výsledok pod „desať“ a každý strelený 

gól sú pre nás úspechom. Napokon po remíze s Ilavou a víťazstvom nad 

Hornou Porubou sme získali 4 body a skončili sme v tabuľke 

predposlední, práve pred spomínanou Hornou Porubou. To však nie je 

až také dôležité! Podstatnejšie je, že sme deti odtrhli aspoň počas 

tréningov a zápasov od mobilov a počítačov, ktoré sa v dnešnej dobe 

stávajú neskutočným fenoménom. 

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o pomerne hladký priebeh 

futbalovej sezóny, našim hráčom, trénerom, usporiadateľom, rodičom, 

proste tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, či už prípravou ihriska 

alebo dopravou na zápasy „vonku“... 

V tomto rok oslavujeme 60.výročie založenia TJ Slovan 

Košecké Podhradie, pripravujeme počas hodových slávností ocenenie 

bývalých funkcionárov, hráčov, ľudí ktorí pomáhali a pomáhajú, aby 

futbal v Košeckom Podhradí nezanikol. Srdečne Vás všetkých 

pozývame. 

Rastislav Čepák 

 

Tabuľka SPORTIKA 6. Liga - ObFZ Považská Bystrica muži 

  Klub Z V R P Skóre B 

1 FK Košeca 24 16 3 5 55:23 51 

2 TJ Vápeč Horná Poruba 24 15 3 6 60:26 48 

3 TJ Považan Pruské 24 13 5 6 60:35 44 

4 TJ Štart Tuchyňa 24 13 5 6 50:33 44 

5 FK Streženice 24 10 6 8 43:33 36 

6 TJ Slovan D. Kočkovce 24 11 3 10 60:40 36 

7 TJ Priehrada Udiča 24 10 0 14 40:54 30 

8 
TJ Slovan K. 

Podhradie 
24 8 6 10 30:48 30 

9 TJ Jednota Mikušovce 24 8 4 12 46:48 28 

10 TJ Hradišťan Jasenica 24 8 2 14 42:69 26 

11 TJ Žiar Papradno 24 7 5 12 30:53 26 

12 FK Slovan Bolešov 24 7 5 12 25:43 26 

13 TJ Spartak Lysá pod M. 24 5 3 16 33:69 18 

14 TJ Slovan D. Mariková 0 odstúpené 0 0 

 

Tabuľka IV. Liga - U15 (žiaci) - ObFZ Považská Bystrica . 
sk. JUH 

  Klub Z V R P Skóre B 

1 TJ KOVO Beluša 22 19 1 2 188:24 58 

2 TJ Hradčan Lednica 22 18 0 4 154:30 54 

3 TJ Jednota Lazy pod M. 22 17 1 4 108:27 52 

4 FK Košeca 22 14 4 4 87:32 46 

5 TJ Slovan D. Kočkovce 22 12 1 9 78:44 37 

6 MFK Ilava 22 11 3 8 51:64 36 

7 FK Nová Dubnica 22 7 4 11 64:73 25 

8 TJ Družstevník Kolačín 22 8 1 13 37:67 25 

9 FK Slovan Bolešov 22 7 3 12 56:121 24 

10 TJ Tatran Horovce 22 7 1 14 34:89 22 

11 
TJ Slovan K. 

Podhradie 
22 1 1 20 16:147 4 

12 TJ Vápeč Horná Poruba 22 1 0 21 14:169 3 

Ešte je len máj, hubári už majú raj: Uvidíte, aké 

giganty drží v rukách Jozef, obídu vás mdloby!  
 

Neuveriteľné, čo objavil Jozef. Tohtoročné májové počasie 

sklamalo väčšinu z nás, na druhej strane však o to väčšiu radosť 

prinieslo hubárom. Skúsený Jozef Sluka (67) tohto roku už začal 

sezónu a to veľmi úspešne! Nádherné dubáky, ktoré našiel, potešia 

nejedno oko! Zdá sa teda, že môžeme vziať košíky a vybrať sa do 

lesa. Ktoré huby už rastú?  

Dubáky patria medzi prvé huby, ktoré sa dajú nájsť takmer hneď, 

ako zmizne snehová pokrývka. „Ďalej sú to kuriatka, masliaky, hliva 

aj pečiarky,“ hovorí Roland Baranovič z portálu nahuby.sk „Dedko 

od 5 rokov chodí na hríby. Má svoje miesta, kde vie, že rastú. Už sa 

aj stalo, že bol už sneh napadnutý a našiel plný kôš,“ prezradila nám 

Veronika Hrehorová, vnučka zdatného hubára Jozefa Sluku. "Že ich 

našiel, ho až tak neprekvapilo, lebo už našiel tento rok asi 50 

dubákov. Z tých, čo drží na fotke, váži jeden 700 a druhý 800 

gramov," dodala Veronika. Z dubákov napokon boli rezne, z ktorých 

sa najedla celá rodina. 

Začínajúcim hubárom treba pravidelne pripomínať opatrnosť pri 

zbere. Dobrou správou tiež je, že naša najjedovatejšia huba - 

muchotrávka zelená - začína rásť až v teplejšom počasí, okolo júla. 

Stále je však veľa húb, ktoré by vám mohli spôsobiť nepríjemnosti. 

Dokonca aj tie jedlé, ak s nimi narábate nesprávne. Pri hubách 

jednoducho opatrnosti nikdy nie je dosť. 

Nezabúdajte! 

- Huby sa nesmú zapariť, nikdy nepoužívajte mikroténové vrecká. 

Radšej papierové alebo prútený košík. 

- Musia sa dobre tepelne spracovať, čiže musia byť vystavené 

teplote nad 100 °C aspoň 20 minút, tie tuhšie potrebujú aj viac času. 

- Ak mrazíte, tak nikdy nie surové. Musíte ich pred mrazením 

obvariť v slanej vode.  

Základné prejavy otravy hubami 

- môže sa prejaviť už po pol hodine 

- dostavia sa pocity nevoľnosti, podráždenie a bolesť žalúdka, 

napínanie na zvracanie, zvracanie a prípadne hnačka 

- nebráňte sa zvracaniu a vyhľadajte lekársku pomoc 

Ak si nie ste istí, choďte k lekárovi 

- Je lepšie ísť na pohotovosť alebo urgentný príjem v nemocnici, 

pretože záchranár u vás doma vám nemá ako pomôcť. Je dobré vziať 

so sebou vzorku jedla, ktoré ste konzumovali, prípadne aspoň 

zvratky, aby sa testami dalo určiť, o akú hubu ide. 
 



 

 

 

 

 

 

Informácie o priebehu školského roka  ZŠ s MŠ 

2018/2019 
 

Do ZŠ nastúpilo k 1. septembru 2018 24 žiakov, do MŠ 

nastúpilo 35 detí, 2 deti boli prijaté v priebehu šk. roka, spolu 37 detí. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ p. Záferová ukončila k 1.1.2019 pracovný pomer. 

Následne bola riaditeľkou školy bola poverená Anna Gabrišová od 

01.01.2019 do 30.06.2019. Napriek opakovanému výberovému konaniu 

neprišla do dnešného dňa žiadosť o miesto riaditeľky ZŠ s MŠ. 

 

Žiaci 1. až 4. ročníka dosahujú dobré výsledky, zapájajú sa do 

rôznych súťaží organizovaných školou. Navštevujú  tanečný a výtvarný 

krúžok, ktorý vedie Mgr. Jana Gregorová.  

V novembrovom celoštátnom testovaní piatakov naši piataci dosiahli 

výborné výsledky – z matematiky – 100%  úspešnosti a v slovenskom 

jazyku – 88%, čo je výborný výsledok v celoslovenskom priemere. 

P. učiteľky využívajú netradičné formy výchovy a vzdelávania vo svojej 

práci – tvorenie projektov- projektové učenie, zážitkové učenie a hlavne 

denne je plne zabezpečený vyučovací proces. Učiteľky si dopĺňali 

kvalifikáciu účasťou na vzdelávacích seminároch a aktívne aplikovali 

nové poznatky do svojej práce. Plnili ciele a úlohy, ktoré boli 

rozpracované podľa koncepčného zámeru školy v ŠkVP a iŠkVP, 

v pláne školy a v plánoch metodických orgánov. V rámci vyučovania 

i záujmovej činnosti žiaci využívali počítače, je nutné zmodernizovať 

učebňu IKT. 

Didaktickú techniku využívali na hodinách , kde si rozvíjali 

matematickú a finančnú gramotnosť. Výchovno-vzdelávací proces sa 

sleduje formou hospitácií, rozoberá sa na pedagogických radách, 

pracovných poradách v spolupráci s učiteľkami, kde sa spoločne riešia 

vzniknuté problémy, hľadajú sa riešenia, zadávajú sa opatrenia na 

zlepšenie činností. 

ŠKD – navštevuje 21 detí, prevádzka od 11,10h do 15,30h, kde sa plnia 

úlohy ŠVP. 

V MŠ sa takisto plnia úlohy a ciele ŠVP a ŠkVP ,, Srdiečko “, 

učiteľky si plánujú vzdelávacie aktivity týždenne, odsúhlasené na 

pedagogickej rade. Učiteľky využívali najrôznejšie stratégie na rozvoj 

kľúčových kompetencií detí, cieľavedome zaraďovali metódy na rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti. Diferencovali požiadavky detí vzhľadom na 

rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých oblastiach, 

organizačných formách denného poriadku. Deti v MŠ navštevovali 2 

záujmové krúžky – tanečný a krúžok výtvarnej výchovy- 5-6 ročné deti. 

ŠJ- v školskej jedálni sa stravuje 36 detí MŠ, 23 žiakov, pedagogickí 

a prevádzkoví zamestnanci, dôchodcovia a aj cudzí stravníci, propaguje 

sa zdravá strava a chutné jedlá. 

Rada školy – vykonáva svoju činnosť v rámci svojich kompetencií, je 

nápomocná vedeniu školy. 

Združenie rodičov  - uskutočnilo ples, výťažok z plesu bol venovaný 

deťom na výlety, zaplatenie divadelných, hudobných predstavení, 

poplatok za autobus na plavecký výcvik žiakov ZŠ a ostatné peniaze 

poskytli učiteľkám na zakúpenie hračiek, pomôcok na zlepšenie 

prostredia ZŠ a MŠ. 

Škola spolupracovala pri aktivitách, týkajúcich sa kultúrneho života 

obce – Vítanie jari, Deň matiek, Posedenie pre prestárlych, Mikuláš 

a pod. 

Nedostatky : 

- Ničenie šk. majetku a miniihriska – vylámané stoly, rozbitý 

vláčik, dotrhané siete, odpadky – plastové fľaše, krabice od 

pizze, papiere po celom okolí šk. dvora v podvečerných 

hodinách 

- Po štátnej kontrole z RÚVZ Pov. Bystrica – poukázala na 

nevyhovujúce osvetlenie v MŠ aj V ZŠ, nevhodné skladovanie 

ležadiel, na rozbitú sanitu a nevymaľovanie umyvárne v MŠ,  

- poškodený sporák v ŠJ  

- nedostatočné vybavenie počítačovej učebne – chýba školský 

softvér, dochádzajú PC 

- v triedach chýbajú tabule na písanie kriedami – klasické tabule 

- v MŠ,  ZŠ - nefunkčné žalúzie, čo sťažuje prácu v letnom 

období 

- časté upchávanie WC v novej umyvárni  

- v kuchyni je zavedené hliníkové ťahanie káblov, žiada sa 

výmena el. zásuviek v celej budove a výmena rozvodovej 

skrine 

- v podpivničených priestoroch v čase dažďov vyráža voda, 

ktorá zateká aj do miestnosti kotolne 

- poškodený vstupný vchod – rozbitá dlažba na schodoch, 

potrebné urobiť bezpečný chodník do budovy školy 

Budova má svoje roky, postupne treba robiť rekonštrukciu celej budovy, 

ale chýbajú financie. Škola si za vlastné prostriedky zakúpila 50 ks 

svetiel, zabezpečila elektrikára na výmenu svetiel. Zakúpila z vlastných 

prostriedkov  4 stojany na ležadlá, treba dať zhotoviť regále na posteľnú 

bielizeň. 

Našim cieľom je vymaľovanie triedy MŠ, umyvárne, chodieb  za 

pomoci  ochotných rodičov, ak má byť rozpočet dodržaný, máme len na 

nevyhnutné výdavky a pravidelné poplatky.  

 

Na zápis do 1. ročníka nastúpi 10 detí – do ZŠ s MŠ Košecké Podhradie, 

6 štvrtákov odchádza, celkovo by malo byť k 01.09.2019 v ZŠ – 28 

žiakov 

Na zápis do MŠ bolo prijatých 14 žiadostí, z toho 12 detí nastúpi 

k 02.09.2019 a 2 deti od 01.01.2020,  2 deti odchádzajú 31.08.2019 

z našej školy, spolu by malo nastúpiť k septembru do MŠ – 37 detí , 

v priebehu roka po prijatí všetkých žiadostí sa počet detí zvýši na 39 

detí.  

Školské akcie  v šk. roku 2018/2019 

 
September 2018 

- 07.09.2018 – Deň gramotnosti v ZŠ 

-  14.09.2018 - Návšteva detí MŠ  v priestoroch ZŠ 

- 20.09.2018 – Šarkaniáda v MŠ 

- 21.09.2018 – aktivity s colníkmi Finančnej správy 

Október 2018 – 06.10.2018 – výstup na hrad 

- 10.10.2018 – šarkaniáda v ŠKD 

- Od 15.10. do 19.10.2018 - ,,Týždeň plný vitamínov – tvorba 

smoothie – ZŠ, MŠ 

- 29.10.2018 – vystúpenie pre prestárlych 

November 2018 – 05.11.2018 – divadlo Na traky : ,, Zlaté kuriatko“ 

- od 06.11. do 08.11. 2018 – tvorivé dielne – ŠKD – Halloven – 

výroba svietnikov... 

- 09.11.2018 ,, Haloween párty “ – party v netradičnej 

kostýmoch 

December 2018 – 01.12.2018 – Ples pre rodičov a priateľov školy 

- 06.12.2018 – stretnutie s Mikulášom, Mikulášske trhy 

benefičný koncert detí MŠ, ZŠ 

- 18.12.2018 – pečenie medovníkov v ŠKD 

- 20.12.2018 – Posedenie pri jedličke – vianočné tradície 

Január 2019 -  zimná športová olympiáda žiaci a deti školy 

- 19.01.2019 - Súťaž o najkrajšieho snehuliaka - ,, Snežní 

sochári “ 



Február 2019 – 25.02.2019 – hudobné vystúpenie Simsalala 

- 26.02.2019 – divadlo Piešťany - ,, Triedenie odpadu “ 

- 27.02.2019 – školské kolo ,,Hviezdoslavov Kubín “ - ZŠ 

- 28.02.2019 – karneval 

Marec 2019 –  09.03.2019 – MDŽ – kult. program žiakov ZŠ pre Úniu 

žien  

-  22.03.2019 -  divadlo zo šuflíka : ,,Klauniáda “   

Apríl 2019 – od 01.04. do 05.04.2019 – plavecký výcvik žiakov ZŠ 

v Púchove19 

       -      14.04.2019 – vítanie jari 

        -      24.04. do 26.04.2019 – Deň zeme – čistenie okolia školy- 

školská brigáda 

- 25.04.2019 – zápis detí do 1. ročníka ZŠ 

Máj 2019 – 12.05.2019 – Deň matiek 

-  16.05.2019  - Divadlo na hojdačke - ,,Posledný dinosaurus“ 

- 28.05.2019 – hud. program - ,,Spievaj že si, spievaj...“ – folkl. 

tématika 

- 31.05.2019 – MDD na ihrisku- zábavné dopoludnie spojené 

s opekačkou detí a žiakov 

- Od 02.05. do 31.05.2019 – zápis detí do MŠ 

 

Jún 2019 – 03.06.2019 – návšteva detí MŠ zo Zliechova 

-   03.06.2019 – akcia s dopravnými policajtami 

- 12.06.2019  - výlet detí MŠ – do Košece, ochutnávka zmrzliny 

- 13.06.2019 – spoločný výlet detí MŠ a žiakov ZŠ do 

Habakúk-  Donovaly 

- 19.06.2019 – plánovaná akcia : ,, Bublinová show “ 

- Rozlúčka so štvrtákmi  - 27.06.2109 – plánovaná akcia 

-  rozlúčka s predškolákmi – plánované 28.06.2019 

 

 

 

Spoznávajme zaujímavé osobnosti v našej doline 
 

Rada by som začala novou sériou článkov, kde by sme 

spoznávali a pripomínali si naše osobnosti v košecko – zliechovskej 

doline. Vyhľadávajme spoločne zaujímavých ľudí, našich predkov, ale 

aj našich rodákov hlavne z Košeckého Podhradia, Malého Podhradia 

a Kopca. Tiež z našej krásnej doliny. 

Prípadne aj zaujímavé, historické udalosti , stavby a pamiatky, príhody, 

piesne, folklór, zvyky. Chcela by som, aby sme sa navzájom obohatili, 

spoznávali sa a pripomínali si. 

 Týmto vyzývam aj vás, všetkých občanov, aby ste sa zapájali, posielali 

nápady, návrhy, prípadne aj poznatky a materiály. Prípadne ak budete 

mať vedomosť a poznatky, fotomateriál, písomnosti k uvedeným 

článkom, dajte mi, prosím,  vedieť! 

 

„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“  
Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l. 

 

Ako prvú som si pripravila zaujímavú osobnosť z Košeckého Rovného, 

kde sa narodila, pani Boženu Slivkovú Lenčová, práve v týchto dňoch 

bude oslavovať svoje 82. narodeniny. 

„Srdečne blahoželáme!“ 
 

Božena Lenčová, rodená 

Slivková 

Je slovenská spisovateľka 

a bábkoherečka. Narodila 

sa 23.januára 1937 

v Košeckom Rovnom. 

V rodine, kde otec bol 

železničiar a mama 

domáca. Kvôli otcovej 

práci sa rodina 

presťahovala do Dolných 

Kočkoviec pri Púchove. Tu ukončila základné vzdelanie. Rodičia jej 

a tiež jej dvom bratom vštepili hlboký zmysel pre povinnosť, 

zodpovednosť, dobrý vzťah a úctu k ľuďom a k statočnej práci. Tieto 

povahové vlastnosti ju sprevádzali životom a pomohli jej prekonať 

mnohé ťažkosti a prekážky.  

     V roku 1956 maturovala  na Pedagogickej škole v Žiline. V tom 

istom roku nastúpila na štúdium  na Vysokej škole pedagogickej, odbor 

slovenčina a výtvarná výchova. Práve tu sa viac spoznala s Jánom 

Lenčom. Už s  manželom sa presťahovala do Žiliny a štúdium ukončila 

v druhom ročníku z rodinných dôvodov. V roku 1960 sa cez konkurz 

dostala do umeleckého súboru Bábkového divadla v Žiline, v ktorom 

pracovala celých 35 rokov. Odtiaľ odišla aj do dôchodku  v roku 1995 

(jún 1995). S bábkovým divadlom precestovala veľa štátov v Európe 

a vo svete. 

Má dve dcéry. Je babičkou a žije v Žiline.  

Vnuk Goran Lenčo má srdce poéta a vyšla mu zbierka básni v roku 

2018 „Cesta za horizont“ tiež kniha textov v roku 2016 „Albatros 

a drak“.  
V roku 2007 urobila Žilinská knižnica  výberovú personálnu biografiu 

pre pani Lenčovú a pri príležitosti 70. narodenín. 

      Počas strednej školy vyhrala 1. miesto za prózu na celoslovenskej 

literárnej súťaži. Ako spisovateľka bola samorast. B. Lenčová 

uverejňovala svoju tvorbu aj v regionálnych novinách pod 

pseudonymom Sláva Košecká             

Ako ona sama hovorí: "Každého vo väčšej, alebo menšej miere formuje 

jeho detstvo". Vkladá do neho zárodok budúcich vlastností, jeho 

pochopenia ľudí v súvislostiach ich života, i pochopenia samého seba. 

Je nesprávne, privčas zabudnúť na svoje detstvo. Jeho čaro, čistota a 

neopakovateľnosť by navždy mali zostať v duši a srdci každého z nás, 

každého dospelého“. 

                    

Diela: 

 Príhody tigríka Prúžika a 

leopardíka Škvrnku / Bratislava : 

Mladé letá, 1972 

Spisovateľka pre deti predškolského 

veku napísala desať veselých a 

dobrodružných príhod o tigríkovi 

Prúžikovi a leopardíkovi Škvrnkovi. 

Písanie bolo najskôr len autorkiným 

koníčkom, neskôr sa jej stalo 

povolaním. 

 

 

 Mesačná princezná / výber a 

doslovný preklad Ján Lenčo; 

prerozprávala Božena Lenčová. – Košice : 

Východoslovenské vydavateľstvo, 1976 

 

 

 

 Čarovný 

kameň / výber a 

doslovný preklad Ján Lenčo; 

prerozprávala Božena Lenčová. – 

Košice : Východoslovenské 

vydavateľstvo, 1976 

Spolu s Mesačnou princeznou vyšli pod 

manželovým menom. 

 

 

      

 Aladínova čarovná lampa / Košice : 

Východoslovenské vydavateľstvo, 1979. 

 

 

 

 Branko a 

Žltochvost / Bratislava : Mladé letá, 

1983 

 

 

Podľa tejto rozprávky Čs. televízia nakrútila 

seriál večerníčkov. 

 

 Jaskyňa dávnych predkov / Martin : Matica 

slovenská, 1999 

Je to tretia knižka pôvodných rozprávok pre deti je 

určená starším čitateľom. Je to séria siedmich 

povestí o jaskyniach 



 

 

 

 

 Miško a jeho kamaráti / Martin : 

Matica slovenská, 2003 

 

 

 Čarovná dvojica / súborné vydanie 

kníh Príhody tygríka Prúžika a 

leopardíka Škvrnku a Branko a 

Žltochvost. - Bratislava : Regent, 2017 

 

 

Jej tvorba bábkových hier pre deti bola veľmi úspešná 

a realizovala sa v jej "domovskom" divadle v Žiline, ale aj zaslúženého 

ohlasu v zahraničí.  

Hry O Rámovi a Síte, Pán Čierneho zámku a Vzácne korenie draka 

Jozefka dnes už spolutvoria zlatý fond v tomto žánri. Voľne sa k nim 

radí hra Rozprávka z pralesa, ktorú autorka sama režírovala aj si v nej 

zahrala.  

3. aktivita, a to rozhlasová dramatická tvorba. Patrí k nej takmer 

desiatka rozhlasových poviedok, ako aj rozhlasové hry:  

„Tvárou k stene“, „Stalo sa medzi ľuďmi“ a veľa iných hier 

Je aj autorkou televízneho scenára Domov pre štyroch. O úspešnosti 

týchto diel a ich živom poslucháčskom a diváckom ohlase existuje 

napriek času. 

      Celoživotné diela Boženy Lenčovej, o ktorých treba hovoriť – je to 

tvorba publicistická, tak odborná, ako aj populárno - náučná. Pridajme k 

tomu spolu vyše sto dramatických postáv, režijných či dramaturgických 

výkonov, to je výpočet autorskej osobnosti, toľkých a takých 

rozmanitých podôb, zámerov. 

 

Dňa 16.1.2019 som s pani Lenčovou Boženou, rod. Slivkovou viedla 

telefonický rozhovor.   

Priblížiť autorku a zostaviť  článok z dostupných materiálov sa podujala 

Mgr. Šimková Lýdia 

 


