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Milí čitatelia!
V rukách držíte posledné tohtoročné číslo
obecného listu. Opäť sme sa Vám snažili pripraviť
zaujímavé témy a legislatívne novinky.
Blíži sa adventné obdobie. Pre mnohých je
predzvesťou najkrajších sviatkov roku. Advent je
doba duchovnej prípravy na Vianoce, doba
rozjímania a dobročinnosti. Ľudia sú citlivejší a
vnímavejší a každý chce svojim blízkym dopriať
všetko len to najlepšie. Blíži sa najčarovnejší
sviatok v roku – sviatok pokoja, poruzumenia a
rodinných stretnutí. Preto zastavme sa, spomaľme
a dovoľme, aby adventné obdobie naplnilo naše
duše pokojom a láskou.
Dovoľte nám popriať Vám pokojné
adventné obdobie, aby ste sviatky Vianoc prežili a
strávili v pokoji, v kruhu svojich najbližších s
láskou a pokojom v srdci, aby Vám všetkým táto
láska a pokoj dávali silu do ďalších dní
každodenného života.
Redakčná rada
Rozhovor s veliteľom DHZO obce Klokočov
s Jánom Hruškom
Ján Hruška - mladý hasič z Klokočova, ktorého pozná
väčšina obyvateľov našej obce. Má za sebou už
nespočetné množstvo zásahov a záchran ľudského
života, ale aj majetku. V našej obci je veliteľom
dobrovoľného hasičského zboru, avšak zamestnaný je
ako hasič záchranár na OR HaZZ v Čadci. Ján Hruška
sa tomuto poslaniu – byť hasičom, venuje 13 rokov a
prepracoval sa až k hodnosti veliteľ DHZO Klokočov.
Prečítajte si , ako funguje hasičský zbor Klokočov a čo
znamená pre Jána zachrániť ľudský život.

Zloženie DHZO Klokočov
Dobrovoľný hasičský zbor má 52 členov – z týchto
členov je zložená celá zásahová jednotka, ktorá sa
zúčastňuje všetkých zásahov v obci. DHZO Klokočov
bol zaradený do systému celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov na Slovensku. Je zaradený v kategórií
B. „Samozrejme, že musíme spĺňať určité podmienky,
ako napríklad výjazd do 10 minút, členovia musia byť
vybavení ochrannými prostriedkami, zúčastňujú sa
školení,
zdravotných
prehliadok,
vodiči

i psychologických vyšetrení, ktoré sú platné na 5
rokov. Každý z členov musí absolvovať základnú
prípravu. V zbore máme aj športové mužstvo, ktoré sa
zúčastňuje hasičských súťaží. Reprezentujú obec doma
aj v zahraničí.“
Technika a vybavenie
DHZO Klokočov disponuje troma kusmi techniky:
CAS 32 TATRA 148, CAS 32 TATRA 815, CAS 15
IVECO DAILY. Práve Iveco Daily sme dostali na
základe žiadosti od Ministerstva vnútra SR. Vozidlo je
špeciálne vybavené pre zásahovú činnosť. V tomto
roku sme s ním zasahovali 4-krát a skúsenosti
s vozidlom sú veľmi dobré. Na výzvy z ministerstva
reagujeme v spolupráci s obcou a tento rok sa nám
podarilo vybaviť protipovodňový vozík, ktorý slúži na
účely pri povodniach .
Ján Hruška, veliteľ a zároveň hasič profesionál
Začal som športovať v hasičskom družstve, následne
som vyštudoval odbor mechanik požiarnej techniky
v Žiline. Neskôr som sa dostal do zásahovej jednotky
DHZO Klokočov a v súčasnosti mi pripadla funkcia
veliteľa zboru. Pochopil som, že je to presne také
povolanie, v ktorom sa uplatním nielen svojimi
technickými zručnosťami, ale ma naplní aj vnútorným
pocitom odovzdania sa dobrej veci – pomáhať
blížnym. Som zamestnaný ako profesionálny hasič záchranár v Čadci. Každý zásah je iný a dôležitý,
snažíme sa fungovať na maximum a predísť škodám, či
už materiálnym, ale predovšetkým aby nedošlo
k zraneniam, či vyhasnutiu ľudského života. Každý
zásah je vlastne výzva. Často sme nútení improvizovať
a riešiť veci za behu. Dôležité je vedieť sa rýchlo a
správne rozhodnúť. Tiež je dôležité poznať kolegov
okolo seba a vybudovať si vzájomnú dôveru, nakoľko
sa často ponáhľame tam, odkiaľ iní utekajú..
Financovanie DHZO Klokočov
DHZO je dotovaný z obecného rozpočtu a nakoľko
sme zaradení do kategórie B, dostávame dotáciu i od
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Bratislava. Tieto
finančné prostriedky sú účelovo viazané.
Naším želaním je postúpiť do kategórie A. Veľkým
želaním je oprava hasičskej zbrojnice, aby bola
technika sústredená na jednom mieste, nakoľko
v súčasnosti je na troch miestach: vo Vrchpredmieri,
v Klíne /v zbrojnici/ a na Obecnom úrade v Klokočove.
Všetky veci riešime s pani starostkou, sledujeme výzvy
od štátu, aby sme sa mohli zapojiť do projektov.
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Spolupráca s obcou a okolitými subjektmi
Samozrejme, že v hasičskom zbore máme zostavený
i plán kultúrnych a športových akcií, brigády, ako
napríklad: stavanie mája, váľanie mája, súťaže O pohár
starostky obce, či Mikuláša pre deti. Vďaka dobrej
spolupráci so ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov sme
robili i námetové cvičenie, do ktorého sa zapojilo
i veľa jednotiek z okolia. Bolo to nadštandardne, mohli
si vyskúšať simulovaný požiar strešnej konštrukcie, za
čo ďakujeme Ing. Jarmile Krišťákovej – riaditeľke ZŠ
Klokočov, že umožnila využiť priestory školy. Taktiež
sme v r. 2015 založili v CVČ Klokočov krúžok „Mladý
požiarnik“ a sme radi, že je oň záujem. V tomto roku
sme zasahovali 13-krát. Každoročne vykonávame v
obci preventívne kontroly rodinných domov i
podnikateľských subjektov a predkladáme správy na
obecné zastupiteľstvo. Občanov upozorňujeme
prostredníctvom obecného rozhlasu, aby dbali na
opatrnosť a boli pozorní.
Na záver by som chcel poďakovať pani
starostke obce Veronike Haferovej za ústretovosť, ako
aj celému obecnému zastupiteľstvu. Ďakujem celej
zásahovej jednotke a ostatným členom, ktorí sa snažia
byť vždy nápomocní.
Mgr. Andrea Moravčíková

Október, mesiac úcty k šedinám
Azda každý jeden z nás pocítil, že príroda sa
mení. Zmenil sa vzduch, vietor je štipľavejší a výrazne
sa ochladilo. Zmenili sa stromy, polia, lúky, menia sa
i ľudia, deti, všetko zreje, všetko starne.
Mesiac október sa už tradične nesie v duchu
úcty k starším.
Mal by byť pre nás všetkých
pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Pri tejto príležitosti, obec Klokočov zorganizovala
stretnutie s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo dňa
28. októbra 2016 o 14:00 hod. v telocvični ZŠ
Klokočov. V úvode programu sa telocvičňou ZŠ
Klokočov rozozneli nefalšované tóny heligóniek,
v podaní najmladšej generácie heligonkárov z CVČ
Klokočov. Heligonkárov svedomito pripravuje p. Ing.
Martin Čerňanský. Po príhovore starostky obce
Veroniky Haferovej nasledoval slávnostný prípitok,
v ktorom spoločne s pánom farárom popriali seniorom
hlavne veľa zdravia.
Program pokračoval ďalším hudobno –
tanečným pásmom, ktoré so žiakmi ZŠ Klokočov
a CVČ Klokočov pripravila p. riaditeľka ZŠ Ing.
Jarmila Krišťáková, riaditeľ CVČ PaedDr. Ľubomír
Kadura a p. učiteľka Mgr. Adriána Hrušková. Rodina
Michalisková - v zložení Ondrej Michalisko st., Ondrej
Michalisko ml. a Daniela Michalisková, v podobe
ďalšej kytice piesní , všetkých potešili krásnymi
ľudovými pesničkami. Melódie ľudových piesní
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nenechali chladným nikoho z prítomných a s rodinou
Michaliskovou si zaspievali aj naši milí seniori.
Pevne veríme, že dôchodcovia prežili piatkové
popoludnie v znamení milých priateľských stretnutí, v
príjemnej atmosfére plnej pohody a pri pripravenom
programe sa aspoň na malú chvíľku odpútali od
každodenných starostí.
Október je mesiacom úcty k tým skôr
narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme
nemali zabúdať počas celého roka. Do ďalších rokov
života Vám úprimne prajeme pevné zdravie a šťastie,
aby ste nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel
človek, ktorý kráča s Vami.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri organizácii a priebehu tohto
podujatia.
Referát kultúry a obecnej knižnice

Ako správne triediť odpad
Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí
ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií
európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového
odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí
v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na
skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.
Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby
kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier,
zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje,
aby sa viaceré komodity triedili spolu, do jedného
kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry
a zavedeného systému v tom-ktorom regióne. Zákon
napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov
a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach
by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si
boli istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je
prečítať si štítky priamo na zberných nádobách. Tie
musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko
do konkrétnych nádob patrí.
Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú
časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové
fľaše alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite
ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín
nie je potrebné umývať úplne do čista, tým by ste boli
z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá
rolu zápach, hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii
plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však byť
hrubo znečistené od mastných olejov či pást,
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nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria
číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a
fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov,
vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly
z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj
polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe
elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný,
odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do
plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné
gumené predmety.
Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou.
Triedime ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera
určeného na papier môžete vhadzovať papierové
obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby,
zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové
krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy,
letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový
papier. Nepatria sem však nápojové kartóny, silne
znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou,
voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti),
kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na
účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho
netriedime.
Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je
dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú
možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so
sklom môžete ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše,
poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme
bez plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy
alebo okenné sklo bez rámov. Do zeleného kontajnera
však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo,
žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické
sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky
a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani
plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať
spolu s plastami a nápojovými kartónmi. Ak teda
v svojom meste alebo obci nenájdete samostatný
červený kontajner, vhadzujte kovové obaly podľa
zásady: najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť
odpad do správnej zbernej nádoby. Do červeného
kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy,
kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či
starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred
vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť, aby v
nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby
z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké
vrecká z kávy a instantných polievok.
V triedení nám poradí www.triedime.sk

Umývate si zuby, minula sa vám pasta a vy sa
rozhodujete kam s tubou? Do komunálu? Do žltého
kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na párty objednali
pizzu a papierový obal z nej je mastný? Kam s ním?
Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila
spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu webovú stránku
www.triedime.sk, ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým
druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho
vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber.
„Našou úlohou je plošne vzdelávať ľudí ako správne
triediť, preto sme vytvorili webovú stránku
www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým vekovým
kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu
triedenia a recyklácie odpadu“, dodala Silvia Nosálová
z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen
v kontajneri.
Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET
fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom
meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky
milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom
na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie
vyprázdnených obalov.
Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený
na plocho. To znamená, pred vyhodením ho
zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo
zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju
vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory
v nádobách na triedený zber.
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov
kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.
Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.
Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Úsek odpadového hospodárstva

3

OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV
Čerpanie rozpočtu obce Klokočov k 30.06.2016

OZNAMY A UPOZORNENIA

Obec Klokočov má na rok 2016 schválený
rozpočet vo výške 1.185.274 €. Z rozpočtových
príjmov 1.185.274 € bolo k 30.06.2016 naplnené
679.767,22 €, čo predstavuje 57,35 %. Z
rozpočtovavných výdavkov 1.185.274 € bolo k
30.06.2016 naplnené 617.992,89 €, čo predstavuje
52,14 %.
Príjmy boli naplnené:
1. z daňových príjmov, a to z výnosu dane z
príjmov, z dane za pozemky, byty, stavby, psa, za
užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie a
2. z nedaňových príjmov, a to komunálny odpad,
prenájom pozemkov, prenájom priestorov, správne
poplatky, poplatky za opatrovateľskú službu,
cintorínske poplatky, poplatky za poskytnuté
služby,...
3. Prenesený výkon štátnej správy – a to na úsek
školstva, matriky, REGOB, stavebný poriadok,...
4. Kapitálové príjmy – transfér MVRR na stavbu a
technickú vybavenosť nájomného domu 15 b.j.
Výdavky:
boli použité na bežné výdavky obce a to:
manažment obce, zasadnutia OZ, vnútornú
kontrolu obce, členstvo obce v združeniach,
vzdelávanie
zamestnancov,
propagácia
a
prezentácia obce, na organizovanie slávnostných
obradov, matrika, register obyvateľstva, údržba
cintorína, obecný list, miestne hospodárstvo v
obci, ochrana pred požiarmi, zvoz a likvidácia
odpadu, na komunikácie, rozpočtové organizácie –
MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ, TJ, obecná knižnica, kultúrne
podujatia, verejné osvetlenie, verejný rozhlas,
obecný
vodovod,
opatrovateľská
služba,
starostlivosť o seniorov, aktivačné práce, splácanie
úverov – ŠFRB 15 b.j. a 14 b.j., cesty, eurofondy.
Blíži sa koniec II. polroka kalendárneho
roka 2016 a daňové príjmy z dane za pozemky,
byty, stavby, psa a nedaňové príjmy – poplatok
za komunálny odpad nie sú naplnené. Na obci
evidujeme na týchto daniach nedoplatky. Preto
prosíme občanov, aby poplatky z dani z
nehnuteľnosti, pozemkov, bytov, psa a z
komunálneho odpadu uhradili v čo najkratšom
možnom termíne. Zároveň prosíme občanov,
aby rešpektovali dobu zaplatenia nedoplatkov
zo zaslaných upomienok a taktiež rešpektovali
dátumy splácania zo splátkových kalendárov,
inak bude obec Klokočov nútená pristupovať k
vymáhaniu nedoplatkov exekúciou.
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Informácie k Doplnku k Územnému plánu obce
Klokočov
Dňa 27.08.2016 bol uznesením OZ č.
225/2008 schválený ÚPN-O Klokočov. V súčasnosti
platný
územný
plán
nezodpovedá
terajším
požiadavkám a ani súčasnej platnej legislatíve na
úseku územného plánovania.
Z toho dôvodu je
potrebné územný plán obce aktualizovať. Do doplnku
je nutné zapracovať všetky stavby na ktoré bolo
vydané stavebné povolenie, aj stavby, ktorých
výstavbu schválilo obecné zastupiteľstvo. Oznámenie
o začatí spracovania doplnku k územnému plánu obce
bude včas zverejnené na internetovej stránke obce
a vyhlásené v obecnom rozhlase, aby si občania
a podnikatelia, na základe individuálnych žiadostí,
mohli nahlásiť zapracovanie zmien resp. nové návrhy
na zapracovanie do Územného plánu obce Klokočov.
Povinnosť mať územný plán vyplýva obci
s počtom obyvateľov viac ako 2000 priamo
z ustanovenia § 11 ods. 2) stavebného zákona.

Upozornenia
- Od 1.01.2016 s účinnosťou nového zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch vznikla povinnosť
autoservisom na spätný zber odpadových pneumatík aj
od verejnosti. Pneumatiky už nemôžu byť umiestnené
vo veľkoobjemovom odpade, ktorý obec zabezpečuje
2x ročne. Odpadové pneumatiky už odovzdávajte do
servisov, kde Vám vykonávajú prezutie vozidla. Preto
vyzývame občanov, aby odpadové pneumatiky
neumiestňovali
do
veľkoobjemového
odpadu,
nevyhadzovali ich na verejné priestranstvá, ale
odovzdávali ich do pneuservisov, ktoré odoberajú
pneumatiky od fyzických osôb bezplatne.
- Od 1.07.2016 náklady na separovaný zber hradí firma
ENVIPAK Bratislava. Avšak v plastoch sa neustále
nachádza odpad, ktorý znečisťuje plasty a z toho
dôvodu sa plasty nedajú zhodnotiť, tak ako by mali. Na
doseparovanie plastov vznikajú náklady navyše.
V súčasnosti je takmer 40% odpadu zo separovania
plastov a podľa zmlúv s ENVIPAKOM Bratislava má
byť maximálne 10%. Prosíme občanov, aby do vriec
a nádob na plasty nevhadzovali domový odpad, použité
plienky, gumové bazény, krycie plachty, použité
jednorazové plastové poháre, polystyrénové obaly
z jedla, sáčky a fóliu z mäsa a podobne, nakoľko
obsahujú biologické zložky odpadu a tým sú
nespracovateľné a spôsobujú nepríjemný zápach.
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Pred nami je vykurovacie obdobie a pri
vysypávaní popolníc s odpadom niekedy vznikajú
problémy, preto prosíme občanov aby:
-do popolníc pred zberom nesypali žeravý popol –
nádoba nebude odvezená. Zároveň žiadame občanov,
aby aj do kontajnerov nesypali žeravý popol, nakoľko
sa tam nachádza množstvo iného odpadu, ktorý sa
môže zapáliť a tým unikajú škodlivé látky do ovzdušia.
-v zimnom období nesypali žeravý popol do nádoby
a nezalievali vodou – zmrzne a nedá sa vysypať
-použité plienky vkladať do vriec na odpad – ináč
primrznú na nádobu , ktorá sa nedá vysypať
-aby odpad neprimrzol, popolnice musia byť
uzatvorené, aby do nich prípadne nenapršalo
-do nádob je treba odpad ukladať tak, aby ho bolo
možné vyklopiť. Búchaním po nádobe môže dôjsť k jej
poškodeniu.

Pozvánka do knižnice
Nadchádza časť ročného obdobia, kedy
večery sú dlhšie a tu prichádza pre mnohých z Vás
možnosť siahnuť po dobrej knihe s obľúbenými
hrdinami a preniesť sa do sveta fantázie a
oddychu. V Obecnej knižnici v Klokočove, na
dlhé chladné večery, si môžete vybrať zo cca 130
nových knižných titulov, ktoré budú v priebehu
mesiaca november zakúpené z poskytnutých
finančných prostriedkov vo forme dotácie v
celkovej výške 1000€, prostredníctvom Fondu na
podporu umenia. Pevne veríme, že si z nových
knižných titulov vyberú nielen deti, ale aj dospelí
čitatelia.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22
Klokočov
Prehľad aktivít SEPTEMBER – OKTÓBER 2016
Exkurzie
Osvienčim – koncentračný tábor – VIII.A, IX.A
Svet techniky Ostrava – VI.A, VII.A, VII.B
Školské akcie
Nácvik evakuácie školy, účelové cvičenie, didaktické
hry v prírode – I., II. stupeň

Cirkus Jacko – vystúpenie artistov – I., II. stupeň
Flash mobs 2016 SAMARITAN – praktický výcvik I.
pomoci v spolupráci so ZŠ Korňa – VI.A, VII.A, VII.B
Dni voľby povolania 2016 v spolupráci s CPPPaP
Čadca – IX.A
Poradenstvo pri voľbe povolania v spolupráci
s ÚPSVaR Čadca – IX.A
Besedy s preventistkou Mgr. Zlochovou v spolupráci
s OR PZ SR Čadca na témy:
„Šikana, kyberšikana“ – IX.A
„Trestnoprávna zodpovednosť a kriminalita mládeže“
–VIII.A
„Póla radí deťom“ – I.A, I.B
„Oliho príbeh“ – II.A, II.B
Súťaže žiakov
Literárny Lučenec, téma: „Nevzdám sa“ –
K. Kobolková, IX.A
Coca – cola Školský pohár, futbalová súťaž – 2. miesto
Na brehu priezračnej Kysuce, téma: Fotografia
z regiónu Kysuce“ – K. Buchtová, L. Šamajová – IX.A
Projekty
Školské ovocie a zelenina 2016/2017
Moja prvá škola 2016/2017
Školské mlieko Rajo
Rozvojový projekt propagácie odborného vzdelávania
– bloková výučba vyučovacieho predmetu Technika
v spolupráci so SOŠ technickou v Čadci pre žiakov
VIII.A
Nadácia COOP Jednota , za účasť v súťažiach
organizovaných nadáciou škola získala 18 ks
basketbalových lôpt.
Projekt „Recyklohry“ – zameraný na environmentálnu
výchovu. V rámci tohto projektu prebieha v škole zber
batérií, žiaroviek a tonerov.
Zberné nádoby sa
nachádzajú na prízemí v hlavnej budove školy.
Uvítame zapojenie rodičov žiakov i priateľov školy
do tohto projektu.
V ZŠ sa uskutočnili aktivity:
• 24.10.2016 – 27.10.2016 : Týždeň zdravej
výživy (školský projekt)
• 24.10.2016 – spoločné čítanie „Čítame spolu“,
aktivita je vyhlásená MŠ VVaŠ SR zameraná
na spoločné čítanie rozprávok na vyučovacom
i cudzom jazyku
• 26.10.2016 – výchovný koncert v spolupráci
s nadáciou „Škola života“
• 26.10.2016 o 13.– celoškolské združenie
rodičov, po jeho skončení budú prebiehať
triedne schôdzky
• 02.11.2016 – 08.11.2016 – plavecký výcvik
pre žiakov IV. a V. ročník
Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka ZŠ Klokočov
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Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného
zastupiteľstva za rok 2016
9.OZ
10.OZ
11.OZ
29.1.2016 11.3.2016 24.3.2016
Čagaľa Pavol
P
P
P
Dedič Pavol
O
P
P
Foldinová Jana
P
P
P
Gacho Jozef
P
O
O
Jarošová Monika
P
P
P
Kašíková Vlasta
P
P
P
Stríž Ľuboš
O
N
O
Vlček Róbert
P
P
P
Zajac Radoslav, Ing.
O
O
O
O – ospravedlnený/á
P – prítomný /á

12.OZ
29.4.2016
P
P
P
O
P
P
O
P
P

14.OZ
27.7.2016
O
P
P
P
P
P
O
P
O

15.OZ
26.8.2016
P
P
O
P
P
P
O
P
O

16.OZ
7.10.2016
O
P
P
P
O
P
O
P
O

Pozvánky
Obec

Úspešný štart CVČ Klokočov v školskom roku
2016/2017
Centrum voľného času Klokočov úspešne
odštartovalo nový školský rok s rôznorodými
záujmovými útvarmi (z.ú.). Okrem už tradičných z.ú.,
ako napríklad Heligónky, Futbal, Basketbal, Mladý
požiarnik, Záhady sveta a i., sa otvorili i nové z.ú.:
Divadelníček, Xbox, Frisbee, Angličtina pre malých,
Monitor 9 – matematika. CVČ poskytuje záujmovú
činnosť i pre deti z materskej školy v podobe z.ú.
Tancujeme v MŠ.
CVČ Klokočov otvorilo celkovo 21
záujmových útvarov, ktoré navštevuje spolu 330
členov. Nášmu CVČ zostali verní i niektorí bývalí žiaci
našej školy.
Činnosť CVČ bude aj v tomto školskom roku
zameraná nielen na zmysluplné využívanie voľného
času detí, ale aj na úspešnú reprezentáciu a propagáciu
našej školy a obce.
Činnosť jednotlivých záujmových útvarov môžete
sledovať prostredníctvom novej web stránky CVČ:
cvcklokocov.edupage.org
V mene CVČ prajem všetkým žiakom
i vedúcim záujmových útvarov veľa príjemných
a užitočne strávených chvíľ pri voľnočasových
aktivitách.

Klokočov pokračuje v začatej minuloročnej
tradícii a tento rok opäť do našej obce zavíta Mikuláš.
Dňa 4. Decembra 2016 srdečne pozývame nielen
našich najmenších, ale aj dospelých, aby prišli pomôcť
Mikulášovi rozsvietiť na námestí pred OÚ v
Klokočove vianočný stromček. Pre najmenších si
Mikuláš pripravil sladké prekvapenie a dospelí si budú
môcť opäť vychutnať predvianočnú atmosféru, ktorú
umocní rozsvietenie vianočného stromčeka, stánky
s ľudovými výrobkami a maškrtami, vianočný punč
a varené víno. Podávať sa bude kapustnica zadarmo.
Obec Klokočov Vás srdečne pozýva na
Obecný ples, dňa 21. Januára 2017 o 18:00 hod.
v telocvični ZŠ Klokočov. Vstupné: 20 € na osobu.
V cene vstupného je zahrnuté: prípitok, hlavné jedlo,
víno, minerálna voda, káva, čaj a polnočné švédske
stoly. O dobrú zábavu sa postará skupina PULZ. Na
hostí bude čakať bohatá tombola.
Vstupenky si môžete zakúpiť na OÚ Klokočov
v kancelárii prvého kontaktu, informácie na tel. čísle:
041/4358 110..
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach
Vám budeme postupne prinášať prostredníctvom
plagátov a oznamov v obecnom rozhlase.
Srdečne všetkých pozývame!

PaedDr. Ľubomír Kadura
riaditeľ CVČ
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