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Vážení čitatelia, milí priatelia! 
Čas opäť pokročil a rok 2016 sa prehupol do 

svojej druhej polovice. Koniec školského roka nám 
priniesol nielen začiatok prázdnin, počas ktorých sa 
rozbehli dni oddychu a dovoleniek, ale priniesol 
i zmenu v našej farnosti. I keď všetci vieme, aké je 
kňazské  poslanie a že kňazi musia ísť tam, kam ich 
pošlú, napriek tomu sa nám lúčilo s našim vdp. farárom 
Petrom Jankechom veľmi ťažko. I touto cestou mu 
ďakujeme za pôsobenie v našej obci a farnosti 
a prajeme v novej farnosti Dlhé Pole veľa šťastia. 
Zároveň sme do našej farnosti privítali nového vdp. 
farára Jaroslava Vnuka, ktorému prajeme veľa síl 
a veríme, že si obec Klokočov obľúbi. Z redakčnej 
rady dávame na vedomie, že náš obecný list bude 
vychádzať oproti predchádzajúcim dvojmesačným -  
v trojmesačných časových intervaloch. I naďalej vám 
v ňom budeme prinášať čerstvé informácie z diania 
obce. Od budúceho čísla chceme zaradiť pravidelné 
zaujímavé rozhovory s miestnymi občanmi, či 
reportáže a obrazové dokumenty zachytávajúce 
sviatočné kultúrne a umelecké podujatia. 
  Radi by sme však i naďalej rozširovali ponuku 
pozvánok na rôzne kultúrne stretnutia a škálu 
informácií o pripravovaných či práve prebiehajúcich 
kultúrno-umeleckých projektoch v rámci celého 
Klokočova. Tiež by sme chceli venovať širší priestor 
mladej generácii - školskej a predškolskej mládeži, 
ktorá si aj u nás - v Klokočove - zaslúži Vašu 
pozornosť. Ako je naším dobrým zvykom, chceli by 
sme sa na Vás obrátiť s prosbou o spoluprácu - ak máte 
zaujímavé námety, prípadne tipy na ďalšie pútavé 
príspevky, prípadne Vám niečo v našom obecnom liste 
chýba, neváhajte sa obrátiť na našu redakciu. Pri 
lekárni Paracelsus je zriadená schránka, do ktorej 
môžete i naďalej vhadzovať svoje postrehy a námety. 
Doposiaľ nám boli doručené tri listy. 
Dúfame, že  sa nám podarí napĺňať Vaše očakávania, 
prinášať pravdivé a zaujímavé informácie a že nám aj 
naďalej budete preukazovať vašu priazeň. 
 

Redakčná rada 
 

Ponuka nájomných bytov 
 

Obec Klokočov ponúka na prenájom 2-
izbové byty v novozrekonštruovanom bytovom 
dome s 15 bytmi na Hlaviciach (bývalá ZŠ Klokočov 
- Hlavice). 

Mesačné nájomné za byty je 2,34 € / m². 
Súčasťou nájomného nie sú zálohové platby za služby 

(voda, elektrina, náklady na čističku odpadových vôd). 
Predpokladaný termín prenájmu je od augusta 2016. 

Byty sú vybavené kuchynskou linkou, 
elektrickým sporákom, WC, umývadlom a vaňou. Byty 
majú elektrické vykurovanie a k bytu prislúchajú 
skladové priestory. 

K prenájmu obecného bytu je potrebné 
predložiť písomnú žiadosť na Obecný úrad Klokočov, 
023 22  Klokočov 962. Záujemcovia si môžu dohodnúť 
obhliadku bytov, bližšie  informácie  záujemcom 
poskytne pracovníčka referátu správy majetku, tel. 
kontakt  041/43 58 110 kl. 14. 

 
Máme novú kontrolórku obce 

 
Dňa 29. apríla 2016 bola tajným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva zvolená za 
kontrolórku obce, na dobu šiestich rokov, pani Anna 
Gulčíková z Hlavíc. Nová kontrolórka získala 6 hlasov 
zo 7 prítomných poslancov. Na najbližšie obdobie 
vypracovala nasledujúci plán kontrolnej činnosti: 
1. Vypracovanie novej internej Smernice na 
zabezpečenie finančnej kontroly a Zásad pre finančnú 
kontrolu v podmienkach obce Klokočov pre rok 2016, 
v zmysle nového zákona o finančnej kontrole, ktorý 
nadobudol platnosť od 1.1.2016 a ktorým sa mení 
doterajší systém vykonávania predbežnej finančnej 
kontroly a následnej finančnej kontroly. 
2. Finančná kontrola ZŠ a MŠ Klokočov, kontrola 
účtovných dokladov, hlavnej knihy, ročných 
účtovných výkazov, za obdobie november, december 
2015. 
3. Finančná kontrola Obecného úradu Klokočov, 
kontrola účtovných dokladov, hlavnej knihy, ročných 
účtovných výkazov. 
4. Kontrola obecného vodovodu za rok 2015 – všetky 
príjmy a výdavky. 
5. Vykonanie inventarizácií pokladničných hotovostí 
v III. štvrťroku 2016  OcÚ Klokočov, ZŠ Klokočov a 
MŠ Klokočov. 
6. Finančná kontrola CVČ, kontrola účtovných 
dokladov, evidencia DHIM a HIM. 
7. Priebežná kontrola podaných a vybavených 
sťažností a petícií od občanov za rok 2016, podľa 
zákona č. 9/2010 Z.z. o vybavovaní podaných 
sťažností. Kontrola podaných podnetov od občanov, 
zákon č. 307/2014 Z.z. opatrenia súvisiace 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
8. Dať do súvisu TJ Klokočov – účtovné doklady za 
rok 2015 – príjmy a výdavky.  
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9. Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ Klokočov za 
druhý polrok 2016. 
 

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými 
teplotami 

 
 Je tu leto, naobľúbenejšie ročné obdobie. 
Prináša veľa príjemných zážitkov, radosti a potešenia  
z vody a slniečka. Avšak horúce letné počasie so sebou 
prináša aj rôzne nástrahy. V nasledujúcich riadkoch 
Vám prinášame, ako sa nástrahám leta vyhnúť, resp. 
ako ich riešiť.                                                                                                                                                            
 
VYSOKÉ TEPLOTY 

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú 
rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne 
kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až 
k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na 
kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, 
termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž 
teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej 
únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so 
zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, 
bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. 
Horúčavy môžu u človeka spôsobiť: 
• dehydratáciu; úpal; prehriatie; kŕče; kolaps 

organizmu. 
Ohrozené skupiny:  
• deti do 4 rokov, 
• starší ľudia nad 65 rokov, 
• ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami, 
• dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, 

respiračnými alebo mentálnymi ochoreniami, 
• ľudia s nadváhou, 
• ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na 

odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť...), 
• ťažko zdravotne postihnutí ľudia, 
• ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky 

pracujúci, športovci a podobne), 
• ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, 

žijúci osamelo. 
Odporúčania: 
• dodržiavať pitný režim; ľahšie sa stravovať; 

vhodne sa obliekať; zabezpečiť domovy a 
pracoviská pred prenikaním priamych slnečných 
lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. 
žalúziami alebo roletami; vhodne si rozvrhnúť 
aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na 
priamom slnku; aspoň raz denne sa osviežovať 
vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu); 
používať ľahké svieže vône; vyberať si pleťové 
krémy s UV ochranou; nefajčiť; pri cestovaní 
použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo 
tieniace fólie, lebo prudké slnko spáli nechránenú 
pokožku už za 20 minút. 

 
POŽIARE 

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka 
vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre 
vznik a šírenie lesného požiaru, požiare suchej trávy, 
krovín  ale aj odpadov.  Požiar v lese sa môže šíriť aj 
pod zemou, čo je veľmi nebezpečné, pretože je ťažké 
predpokladať jeho šírenie.   
 
Prevencia : 
• oheň zakladáme v lese iba na vyhradených 

miestach,  nezahadzujeme sklenené veci a ohorok 
z cigarety, 

• oheň nezakladáme pri silnejšom vetre a nikdy ho 
nenechávame bez dozoru, 

• pred odchodom skontrolujeme stav ohniska - 
pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by 
mohol vietor rozfúkať, 

• je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: 
voda, plachta na hasenie a pod. 

 
Čo robiť v prípade požiaru 
• okamžité ohlásenie požiaru na čísle tiesňového 

volania 112 alebo 150, 
• ak je to nutné, požiar treba uhasiť alebo vykonať 

potrebné opatrenia na zabránenie jeho šíreniu, 
• uzavrite prívod plynu, 
• v prípade potreby vyveďte zvieratá a zoberte si 

cenné veci mimo priestoru požiaru, 
• uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám a 

nekomplikujte činnosť, 
• v prípade potreby a na základe výzvy poskytnúť 

súčinnosť záchranným zložkám. 
 

PRÍVALOVÉ DAŽDE/ NÁHLA BÚRKOVÁ 
ČINNOSŤ 
 
Prívalové dažde 
           Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou  
sú v letnom období častým a bežným javom.              
Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). 
Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková 
bunka a vo veľmi krátkom čase z nej             
vypadne extrémne  množstvo zrážok, ktoré nestačia 
normálne odtiecť, prípadne vsiaknuť. Vysoké                 
nebezpečenstvo vzniká, ak sa takýchto buniek            
vytvorí opakovane v približne rovnakej oblasti.  
   Takmer polovicu úmrtí počas záplav                 
tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez            
zaplavené  oblasti môže byť extrémne rizikové.              

Ak Vás zastihne táto pohroma v aute, tak: 
nikdy nejazdite  cez zaplavenú   cestu alebo  most,     
ak neviete   odhadnúť   hĺbku   vody. Auto  pri 
ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou.   
Na mostoch hrozí aj ich zrútenie; vráťte sa späť            
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a pohľadajte inú cestu; zastaňte   na  vyvýšenom  
mieste;  počúvajte rádio a dopravný servis; 
neostávajte v zaplavenom aute – ak ho zaleje voda, 
vystúpte a nájdite si vyvýšené miesto. 
 
Čo robiť ak nás zastihne búrka 
 
  Na túru chodievajte v skupine najmenej              
troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás,                 
druhý poskytuje pomoc priamo na mieste                       
a tretí vyhľadá pomoc v okolí.  
  Snažíme sa opustiť voľné priestranstvo -            
lúku, pole, vodnú plochu. Keď to nestihneme a             
nejde o vodnú plochu, potom sa treba                    
zdržiavať čo najnižšie – ľahneme si.  
  Vyhýbame sa korytám potokov a snažíme sa 
búrku prečkať na bezpečnom mieste – horská chata, 
auto, autobus. Síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale 
vždy je menšie riziko zásahu bleskom, ako na priamom 
priestranstve. Počas búrky sa snažíme nebežať, 
nebicyklujeme, vypneme mobilný telefón, odložíme 
dáždnik a nenosíme nad úrovňou hlavy žiadne 
predmety, kde je kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak 
isto sa vyhýbame silno premočenej zemi – voda je 
vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť 
ako zem. V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku 
môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov.  
  Treba stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre 
od vysokých osamotených predmetov – stromy, 
komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom.  
  Asi v 10 % prípadoch sa kanál blesku vetví, 
blesk takto zasiahne viacero predmetov (ľudí). Ak 
stanujeme v horách – včas opustíme stan a zostúpime 
do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené 
miesto úkrytu. Na zistenie aktuálneho stavu počasia je 
vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a 
pomocou nich sledovať predpovede počasia.                 
Vodné plochy sa snažíme opustiť ešte pred               
príchodom búrky, pretože silný vietor a                    
následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať 
situáciu. Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, 
pretože udica priťahuje blesky. Neschovávajte sa pod 
skalné previsy a jaskyne, ak jej dĺžka nie je aspoň 1 1/2 
výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný 
priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka. Od 
vchodu treba dodržať vzdialenosť minimálne meter. Je 
vhodné si čupnúť. Pokyny je dôležité dodržať 
predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Ak blesk 
udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude 
zostupovať k nášmu miestu úkrytu. Má tri možnosti 
postupovania – vľavo, vpravo alebo pôjde cez vnútornú 
stranu výklenku, v ktorom sme my. Ak nedodržíme 
doporučenú vzdialenosť, hrozí, že preskočí na nás, 
pretože spĺňame funkciu „vodivého 
mostíka“. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť 
menšia ako 3 m. 

Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom 
• zváženie situácie – dbáme na vlastnú bezpečnosť;  
zabezpečíme  privolanie pomoci; pri zastavení 
dýchania a obehu poskytneme prvú pomoc, ak je osôb 
viac, resuscitujeme osoby, ktoré sú priamo v ohrození 
života; vykonáme protišokové opatrenia, ošetríme rany 
a popáleniny. 
 

Používanie sirény 
 

  Varovanie obyvateľstva je jedno z 
najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je 
vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými 
prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne 
dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom 
hromadných informačných prostriedkov. V zmysle 
platných právnych noriem na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva je obec povinná každý mesiac vykonať 
preskúšanie systému varovania vo vopred stanovených 
termínoch. Akustické preskúšanie sirén sa v obci 
Klokočov bude vykonávať tento rok ešte v týchto 
nižšie uvedených termínoch dvojminútovým stálym 
tónom v jednotnom čase o 12.00 hod.  
12. august;  9. september;  14. október;  11. 
november;  9. december  ( každý 2. piatok v mesiaci ) 
  O pravidelnom preskúšaní prevádzky 
schopnosti systémov varovania vopred informuje 
miestny rozhlas. Následne po každom preskúšaní sa 
zasiela správa o vykonaní skúšky a funkčnosti sirén 
okresnému úradu v Čadci najneskôr do dvoch 
pracovných dní. 
Keď zaznie siréna (mimo doby pravidelného 
preskúšania): 

1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť, 
2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, 

pred  čím vás varuje, 
3. počúvajte následnú hovorenú informáciu 

vysielanú hlásením obecného  rozhlasu 
Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú 
nasledovné: 

 
 

a)VŠEOBECNÉ OHROZENIE  
– dvojminútovým kolísavým 
tónom sirén pri ohrození alebo pri 
vzniku mimoriadnej udalosti, ako 
aj pri možnosti rozšírenia 
následkov mimoriadnej udalosti 
b) OHROZENIE VODOU  – 
šesťminútovým stálym tónom 
sirén pri ohrození ničivými 
účinkami vody. 
c) KONIEC OHROZENIA  – 
dvojminútovým stálym tónom 
sirén bez opakovania pre koniec 
ohrozenia alebo koniec pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalosti. 
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 Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich 
život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú 
priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo 
katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí 
potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na 
vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s 
panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet 
zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec           
pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh              
udalostí, môže vhodnou voľbou správania                  
výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. 
  Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má 
ľudský život a zdravie a až potom záchrana 
majetku. 

 
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch 

 
 Dňom 1. januára 2016 je účinný nový zákon 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorého cieľom je priblížiť 
Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie, 
viac odpad separovať, recyklovať, účinnejšie bojovať 
proti čiernym skládkam. Prostredníctvom nového 
zákona sú ambície znížiť množstvo odpadov 
zneškodňovaných skládkovaním a to najmä zavedením 
a uplatňovaním rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Čo 
to znamená? Rozšírená zodpovednosť výrobcu – RZV 
znamená povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku, 
postarať sa o svoj výrobok počas celého životného 
cyklu, teda aj o odpad, ktorý z výrobku vznikne. 
Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)  sa vzťahuje 
na tzv. vyhradené výrobky kam spadajú: obaly, 
neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a 
akumulátory, pneumatiky, vozidlá.  Odvoz triedených 
zložiek komunálneho odpadu – obaly z kovu, 
kompozitné obaly, obaly zo skla a sklo, papier, plasty, 
kovy železné a farebné, bude pre nás naďalej 
zabezpečovať firma TKO Semeteš n.o., ale náklady 
spojené  so zberom, prepravou, prípravou na opätovné 
použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním 
a zneškodnením oddelene vyzbieranej zložky 
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu 
obalu, by mala  znášať Organizácia zodpovednosti 
výrobcov, čo by znamenalo, že obec ušetrí na 
nákladoch, čo sa týka separovaného zberu.  
 Do pozornosti dávame, že dňa 27. júna 2016 
bolo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva schválené 
v súlade s novým zákonom o odpadoch,   VZN obce 
Klokočov č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce. VZN upravuje podrobnosti o spôsobe zberu 
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, spôsob 
a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – 
elektroodpadov z domácností; papiera, skla, plastov, 
kovov; použitých batérií a akumulátorov; veterinárnych 
liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 

fyzickými osobami. VZN je vyvesené na úradnej tabuli 
obce Klokočov a zverejnené na web stránke obce 
www.klokocov.sk . 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je 
povinná vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity 
so zameraním na spôsob nakladania s jednotlivým 
vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere 
komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku 
odpadov, o ktorých Vás budeme ďalej informovať.  

Touto cestou Vás chceme povzbudiť, aby ste aj 
naďalej pokračovali v dôslednom triedení odpadu. Čím 
viac budeme triediť, tým menej sa bude nachádzať 
separovaných zložiek v zmesovom komunálnom 
odpade, čo bude mať pozitívny vplyv na frekvenciu 
vývozov komunálnych odpadov. Zníženie frekvencie 
odvozov, v našej obci hlavne kontajnerov,  vďaka 
dôslednejšiemu triedeniu odpadu povedie k znižovaniu 
nákladov obce na vývoz komunálneho odpadu  
a v konečnom dôsledku aj pozitívny vplyv na zníženie 
množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa 
v súčasnosti ukladá na skládky.  

         
               úsek odpadového hospodárstva   
   

Prehľad aktivít v ZŠ Klokočov apríl – jún 2016 
 
Exkurzie 
Vizovice (sklárne, závod R. Jelínek, zámok) – VIII.A, 
IX.A, zodpovední: PaedDr. Ľ. Kadura, Ing. M. 
Kasáková, Mgr. R. Banetková 
 
Školské akcie 
Deň matiek; Uvítanie detí do života; Hodové slávnosti; 
Kultúrne podujatie v Domove sociálnych služieb 
Čadca; Deň narcisov 2016, v spolupráci s nadáciou 
Klinček, ZŠ Klokočov prispela do verejnej zbierky 
sumou 182,69 €. 
Interaktívne prednášky v spolupráci s CPPPaP Čadca 
na témy:  
„ Ako sa efektívne učiť“ – V.A 
„ Kyberšikana, internetové riziká“ – VI.A, VI.B, VII.A 
„ Duševné zdravie mládeže“ – VIII.A 
„Zvládanie stresu a záťažových situácií“ – IX.A 
Deň Zeme, celoškolský projekt v spolupráci 
s Obecným úradom Klokočov zameraný na 
environmentálnu výchovu, úpravu okolia školy 
a čistenie obce. 
Andersenova noc pre žiakov 3.-6. ročníka. Žiaci sa 
zúčastnili literárnych a tvorivých súťaží, navštívili 
obecnú knižnicu a zapojili sa i do rôznych športových 
súťaží.  
EUROWEEK – akcia prebiehala v spolupráci 
s KERICOM Čadca. Školu navštívili dobrovoľníci 
z rôznych krajín sveta. Žiakom predstavili svoju 
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krajinu, zvyky, tradície a žiaci si zároveň rozvíjali 
komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. 
Odborná prednáška v Kysuckom múzeu v Čadci na 
tému „Lesníctvo, poľovníctvo a ochrana prírody“. 
 
Interaktívne prednášky v spolupráci s OR PZ SR Čadca 
na témy: 
„Póla radí deťom“ 
„Šikana a kyberšikana“ 
„Drogové závislosti“ 
Úprava futbalového ihriska v obci – v spolupráci 
s obecným úradom; 
Medzinárodný deň detí 
Výchovný koncert v spolupráci s nadáciou Škola života 
zameraný na záchranu života, prvú pomoc; 
Dopravná výchovapre žiakov I. stupňa na dopravnom 
ihrisku Turzovka; 
Ochrana života a zdravia, pobyt v prírode  pre žiakov 
II. stupňa; 
Športové aktivity, pobyt v prírode 
Prezentácia športu UltimateFrisbee v spolupráci s 
CVČ Turzovka; 
Stretnutie s družobnou školou ZŠ Žákovská–Havířov 
Školské výlety (Terchová, Ostrava, Bílá, Orava, 
turistika Klokočov ....) 
 
Projekty školy 
Moja prvá škola – vzdelávací projekt 
Svet okolo nás – vzdelávací projekt  
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva 2 
„Rómeo a Júlia“  - literárny projekt  
„Princezná so zlatou hviezdou na čele“ - literárny 
projekt  
 
Súťaže žiakov 

• „Výtvarno – hudobné nálady 2016“ – L. 
Šamajová VIII.A, ocenená práca 

• „Hasiči budúcnosti“  - okresné kolo výtvarnej 
súťaže 
Balalová P. V.A – 1. miesto 
Halagačková E. V.A – 2. miesto 

• Malú futbal Dôvera Cup – športová súťaž 
• „Poznáš Kysuce“ – prírodovedná súťaž, 

okresné kolo 
Žiaci: K. Nekoranec VI.A, B. Jaroš VI.A a J. 
Valčuha – VI.B – 4. miesto 

• Futbalový turnaj „Jednota Cup“ – 2. miesto 
Žiaci: Brezina Matej, Brezina Martin, Staník 
D., Godiška E. – VIII.A,  
Dorociak D., Olšovský V., Hafera R., Zajac Š., 
Vrbinár  V.  – IX.A 

• „Mladý záchranár“ – okresné kolo 
zdravotníckej súťaže – 4. miesto 
Žiaci: Kubalová M. IX.A, Šamajová L., Dodek 

F., Brezina M., Staník D. – VIII.A 
• „Lesy deťom“ – okresné kolo prírodovednej 

súťaže – 4. miesto 
Žiaci: Kubalová M., Kasáková M., Valčuhová 
P.,  -IX.A 
Valčuha J., Maslík K., Gondek Š. – VI.B 

• „Liečivé bylinky v ľudovej slovesnosti“ – 
okresné kolo prírodovednej súťaže – 3. miesto 
Žiaci: Kasáková M., Kubalová M., Valčuhová 
P. – IX.A 

• „Mladý zdravotník“ – okresné kolo 
zdravotníckej súťaže – 6. miesto 

• Žiaci: VI.A – Staníková L., Zajacová K., 
Bebčáková N., Dedičová N., Ramšová A. 

• „Literárna Villa ZERNA“ – celoslovenská 
literárna súťaž – 1. miesto, Kristínka 
Kobolková, VIII.A 

Najlepšou žiačkou školy v šk. roku 2015/2016 sa 
stala Monika Kasáková, IX.A 
 

Jarní koncert v Havířově 
   
  Dňa 02.06. 2016 sa zúčastnili žiaci našej 
školy zo záujmového útvaru Heligónky z  CVČ 
Klokočov ,,Jarního koncertu v Havířově“, ktorý 
usporiadala partnerská škola ZŠ Žákovská Havířov. 
Pozvanie prijali pani starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová, riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. 
Jarmila Krišťáková, riaditeľ CVČ Klokočov PaedDr. 
Ľubomír Kadura a vedúci záujmového útvaru 
Heligónky Ing. Martin Čerňanský. Koncert sa konal 
v Kultúrnom dome Leoše Janáčka. V bohatom 
programe sa predviedli všetky spevácke zbory 
z hosťujúcej školy, a to Ptáčata, Hlásek a Rozmarýnek.   
Našu školu reprezentovali žiaci Jakub Stríž, Matúš 
Stríž, Barbora Bebčáková, Monika Kasáková, 
Miroslava Kubalová, Adam Gajdičiar zo ZŠ Turzovka 
a bývalí žiaci našej školy Marcela Polková a Lukáš 
Polka. 
  Žiakov hudobne doprevádzal Ing. Martin 
Čerňanský. Ich vystúpenie zožalo veľkolepý úspech 
a dlhotrvajúci potlesk prítomných návštevníkov.   Po 
ukončení koncertu nasledovalo priateľské posedenie 
s kolegami z partnerskej školy. Plní zážitkov a dojmov 
sme sa v neskorých nočných hodinách vrátili domov.   
                         PaedDr. Ľubomír Kadura, riaditeľ CVČ 
 
 
Štruktúra vlastníckych vzťahov: 
Obec Klokočov je jediným a výlučným vlastníkom a vydavateľom Obecného listu. 
Vydavateľ: 
Názov:       Obec Klokočov 
Sídlo:       Klokočov, č. 962, 023 22  Klokočov, okres Čadca 
IČO:       00314048 
Právna forma:  právnicka osoba. Obsahové zameranie: informácie zo života obce. 
Územný rozsah:  regionálny. Oblasť, zameranie:  obecné. 
Dátum začiatku vydávania:  01.06.2015. Schválené na OZ dňa 29.05.2015 
 


