OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV
3. ročník, Štvrťročník, číslo 1/2017, NEPREDAJNÉ
Šéfredaktor: Mgr. Andrea Moravčíková
Redakčná rada:Mgr. Paula Pápolová, Zdenka Stopková
Dátum vydania: 20. marca 2017

Milí spoluobčania!
Prostredníctvom
Obecného
listu
obce
Klokočov sa Vám budeme prihovárať aj tento rok.
Štvrťročne Vám budeme prinášať súhrn informácií a
zaujímavostí, ktoré sa v obci udiali alebo sa chystajú.
V prvom štvrťroku máme za sebou úspešné podujatie –
Obecný ples. V marci sme si pripomenuli dátumom
8. marca MDŽ. Nie je to tak dávno, čo 8. marca sa
oslava MDŽ začínala už napoludnie v podnikových
jedálňach rozdávaním kvietkov a darčekov. Po
revolúcii sviatok upadol do nemilosti. 28. marca si
pripomíname Deň učiteľov. Tento sviatok má pôvod v
narodení „učiteľa národov“ Jána Ámosa Komenského.
Narodil sa 28. marca 1592 v Nimnici na Morave.
A čo sa plánuje v našej obci? Zo štátu
vychádzajú výzvy o finančné prostriedky. Z aktuálnych
výziev sme využili a začiatok roka sme odštartovali
podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bola zaslaná
na Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava.
Obec žiadala dotáciu vo výške 4.800€, spoluúčasť obce
je 1.200€. Územný plán obce Klokočov bol schválený
v roku 2008 a je potrebné ho aktualizovať. Ďalej sme
podali Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
na zvyšovanie energetickej účinnosti zateplením, ktorá
bola zaslaná na Environmentálny fond Bratislava.
Žiadali sme o finančné prostriedky na zateplenie
obvodového plášťa a stropu budovy bývalých
prevádzok, na výmenu laťovania pod strešnú krytinu
a výmenu strešnej krytiny, na výmenu okien za
plastové, výmenu garážových dverí za zateplené
garážové brány so vstavanými dverami. Bola podaná
žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice. Opäť sme sa zapojili podaním
Žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU na nákup kníh
do obecnej knižnice. Minulý rok sme dostali dotáciu
z Fondu na podporu umenia v sume 1000 €, za ktoré
boli nakúpené pekné a hodnotné knižné tituly. Azda
najviac nás všetkých trápia v obci cesty, ktoré sú po
zime vo veľmi zlom stave. Opravy budeme realizovať
z vlastných finančných zdrojov, nakoľko obec je na
tento účel úverovo zaťažená už z minulého obdobia.
Na stretnutie
Mikroregiónu Horné Kysuce bol
pozvaný aj predseda VÚC Žilina Juraj Blanár
a prisľúbil nám, že tento rok sa bude pokračovať
v rekonštrukcii cesty 486/II. triedy – úsek Hlavice
u Galusa.
Máme za sebou dva roky šetrenia, ktoré
povedú k zlepšeniu hospodárenia obce. Aj keď
výsledky šetrenia nie sú viditeľné na prvý pohľad tak
ako napríklad nový chodník či opravená cesta. Šetrenie
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bolo nevyhnutné, aby sme sa mohli pustiť do ďalších
investícií. Preto by som Vás informovala, čo z dlhov sa
nám
podarilo
okresať.
Neuhradené
faktúry
k 15.12.2014 /za roky 2012, 2013, 2014/ v sume
cca 127 000,-€ sú uhradené, okrem troch sporných,
ktoré sa riešia s právnikom. Rovnako účet v Prima
Banke s debetným zostatkom cca 30.000,-€ bol
vyrovnaný a momentálne naša obec nemá mínusový
zostatok na tomto účte. Po schválení rozpočtu dňa
24.02.2017 sa douhradia faktúry došlé v 12/2016.
V súčasnosti obec spláca svoje záväzky v lehotách
splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2017 a naďalej uhrádzame všetky úvery v lehotách
splatnosti.
V krátkosti som zhrnula informácie z obce,
avšak využívam túto príležitosť aj k tomu, aby som
Vám k blížiacim sa veľkonočným sviatkom i čo-to
zavinšovala. Vinšujem Vám, aby vychádzajúce jarné
slnko svietilo nielen na oblohe, ale predovšetkým vo
Vašich životoch. Nech je pre vás veľkonočný vinš
poslom viery a nech je Veľká noc zdrojom vrúcnej
kresťanskej radosti.
Veronika Haferová, starostka obce

Udialo sa v našej obci
V sobotu 21. januára 2017 sa v priestoroch
telocvične ZŠ Klokočov konal Obecný ples. V úvode,
starostka obce Veronika Haferová, všetkých hostí
srdečne privítala a slávnostným prípitkom spoločne
s pánom farárom Jaroslavom Vnukom a riaditeľkou
ZŠ Klokočov Ing. Jarmilou Krišťákovou otvorili ples
a popriali všetkým príjemnú zábavu. Do tanca hrala
hudobná skupina PULZ, ktorá sa o výbornú náladu
starala do skorých ranných hodín.
Pre hostí bola pripravená večera, chutné
švédske stoly a bohatá tombola. Vďaka tombole obec
Klokočov pomohla rodine Stopkovej z Klokočova –
Bánskeho, ktorá je v nie ľahkej životnej situácii.
Ďakujeme starostke obce Veronike Haferovej,
predsedkyni Komisie školstva, kultúry a športu Jane
Foldinovej za zorganizovanie plesu a ďakujeme
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
a pomáhali
pri organizácii plesu a všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa starali o to, aby sa hostia cítili
čo najpríjemnejšie a strávili ples v pohodovej
atmosfére.
Za pekné a hodnotné ceny ďakujeme všetkým
sponzorom.
Obec sa snaží byť svojim občanom
nápomocná. Hreje nás dobrý pocit, že sa ľudia
zabavia, stretnú sa s priateľmi, rodinou a pritom
podporia dobrú vec. Touto cestou chceme poďakovať
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všetkým, ktorí sa zúčastňujú obecných akcií, lebo aj
vďaka Vašej podpore mohla obec pomôcť rodinám,
ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Takto obec mohla
pomôcť trom rodinám z obce Klokočov. Taktiež vďaka
Vašej podpore a podpore sponzorov sme zrealizovali
úpravy plochy pod ihriskom na Kašanke. Ihrisko bolo
skultivované a zatrávnené. V obecnom rozpočte boli
vyčlenené finančné prostriedky na nákup kosačky,
ktorá bude slúžiť nielen na údržbu tohto ihriska, ale aj
na kosenie zelene pri OÚ, ZŠ, kostole a ostatných
zelených plôch v obci. Veríme, že sa nám tento rok
podarí zorganizovať prvé športové podujatie v
spolupráci s TJ Klokočov na zatrávnenom ihrisku.
V najbližšom období Obec Klokočov plánuje
nasledujúce podujatia:
21.04.2017-22.04.2017– Andersenova noc (deti ZŠ
Klokočov)
14. máj 2017 – Deň matiek
10.júna 2017 - Váľanie mája
24. – 25. júna 2017 - Hodové slávnosti s ľudovou
zábavou pred OÚ Klokočov.
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach
Vám prinesieme prostredníctvom oznamov v rozhlase
a plagátov.

Miestne dane
Daň za psa
Daň za užívanie verejného
priestranstva
Poplatok za vodu

Poplatok za komunálny
odpad

3,50 €
Podľa využitia priestoru od
0,50 € do 1,70 €/m²
0,73 €/m³ + ročný
prenájom za vodomer 4,98
€
17,20 €/osoba

Touto cestou prosíme občanov, aby v súlade s
platným VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Klokočov na rok 2017, oznámili obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a všetky zmeny týkajúce sa
zániku alebo vrátenia pomernej časti vyrubeného
poplatku za komunálny odpad - taktiež do 30 dní odo
dňa, keď tieto zmeny nastali.
Prosíme občanov, aby tieto lehoty dodržiavali,
aby nedochádzalo k nedorozumeniam a zbytočným
zasielaním upomienok za nedoplatok poplatníkovi,
ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu
zdaňovacieho obdobia. Doklady, preukazujúce nárok
na vrátenie poplatku za komunálny odpad, doložené po
30 dňoch nebudú akceptované. Bližšie informácie Vám
poskytneme na úseku odpadového hospodárstva.

Poplatky v obci Klokočov
Deň matiek
Dňa 2.12.2016 boli na Obecnom zastupiteľstve
v Klokočove schválené VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klokočov.
V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame platné
poplatky pre rok 2017.
Druh pozemku
Orná pôda
TTP
Záhrady
Lesné pozemky
Vodné plochy
Zast.plocha
a
nádvoria
Stavebné
pozemky
Ost. plochy
Druh stavby
Stavby na bývanie
Chaty
Garáže
Priemyselné stavby
Stavby na ostatné
podnikanie
Ostatné stavby
Byty
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Hodnota
pozemku
0,1035€/m²
0,0235
1,85
0,08
0,08
1,85

Ročná sadzba v
%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

18,58

0,3%

1,85

0,4%
Ročná sadzba dane €/m²
0,066€
0,33€
0,199€
0,660€
0660€
0,099€
0,132€

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie
v znamení osláv všetkých mamičiek. Pri tejto
príležitosti, nám nedá pozastaviť sa pri tomto
sviatku a venovať mu pár riadkov. Mama, tá
čarovná osoba je naším skutočným priateľom,
prežíva s nami úspechy i neúspechy. Denne nás
zahŕňa láskou a úsmevom, i keď veľakrát sama
pociťuje smútok, nechcejúc ho dať najavo.
Postíska, pritúli, pobozká, drží nad nami svoju
ochrannú materinskú ruku a plným priehrštím nám
rozdáva lásku. Pri tejto príležitosti potešíme Vás
milé mamičky milou akciou pred OÚ Klokočov dňa
14.mája.

Vodovodné prípojky
Pre vlastníkov vodovodnej prípojky vyplývajú
zo zákona č. 442/2002 o verejných vodách určité
povinnosti.
Vlastník vodovodnej prípojky je povinný podľa
zákona č.442/2002 o verejných vodách
§4 odst.7
a)odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej
prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným
prevádzkovateľom verejného vodovodu,
b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola
vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
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pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo
dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo
verejnom vodovode,
c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky
na vlastné náklady.
Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá
zriadila prípojku na svoje náklady, / spôsobom
určeným prevádzkovateľom VV/.
§10 (2) Verejné vodovody musia byť chránené proti
zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími
vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred
vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických
a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.
Vlastník vodovodnej prípojky je povinný chrániť
vodovodnú
prípojku ako aj merač vody proti
zamrznutiu, poškodeniu,...

Informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Klokočov
V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame
informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Zo dňa 1. februára vyberáme:
- OZ súhlasilo, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky
č. 1 k ÚPN-O Klokočov – potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosť
o poskytnutie
dotácie
na
spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie bola zaslaná na
Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava. Obec
žiadala dotáciu vo výške 4.800€, spoluúčasť obce je
1.200€. Územný plán Obce Klokočov bol schválený
v roku 2008 a je potrebné ho aktualizovať.
- OZ schválilo zámer zapojiť sa do výzvy na
Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
vrátane zatepľovania.
- OZ schválilo zámer na zapojenie sa do výzvy:
Predkladanie projektových zámerov na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách: IROP-P02-SC222-PZ-2016-2
v predpokladanom objeme 21780 €, pričom spoluúčasť
obce bude maximálne 5% z uvedenej sumy.
Zo zasadnutia OZ dňa 24. februára 2017 vyberáme:
- OZ zobralo na vedomie informácie k zániku mandátu
poslanca Ľuboša Stríža k 30.01.2017; písomné vzdanie
sa poslaneckého mandátu ďalšieho nastupujúceho
kandidáta za poslanca OZ obce Klokočov p. Pavla
Polku; nástup ďalšieho nasledujúceho kandidáta za
poslanca OZ obce Klokočov p.
Helenu Rudinskú;
skonštatovalo, že Helena Rudinská zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca;
- OZ zobralo na vedomie sťažnosť od p. E. Bučkovej
s tým, že v prípade ďalšieho zistenia problému bude

p. Bučková volať starostke obce, ktorá pôjde na tvár
miesta a v danej situácii bude konať bezodkladne;
- OZ poverilo starostku obce osloviť Povodie Váhu
a zistiť postup v prípade prechodov cez vodný tok
v obci Klokočov;
- OZ schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu zbrojnice DHZO Klokočov. 22. februára
2017 schválila vláda návrh novely zákona č. 526/2010
Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR.
DHZO Klokočov sa zapojil do výzvy zaslaním žiadosti
o rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.
- OZ zobralo na vedomie Správu o činnosti DHZO
Klokočov za rok 2016
- OZ schválilo rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2017 s
úpravami; schválilo
rozpočet MŠ Klokočov na rok
2017; schválilo rozpočet CVČ Klokočov na rok 2017
s úpravami; schválilo rozpočet obce Klokočov na rok
2017 a úpravami.
Finančné operácie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
821 005 Splácanie ŠFRB-náj. 14 b.j.
821 005 Splácanie istiny-15 b.j. dom
821 005 Splácanie istiny eurofondy
821 005 Splácanie istiny-oprava ciest
Výdavkové finančné operácie spolu:

Rok 2017
11400€
11868€
15600€
26400€

65268€

Rekapitulácia rozpočtu
Bežné príjmy

Bežné výdavky
Bežný
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Príjmy spolu
Výdavky spolu

Rok 2017
1285405€
1182437€
0
37700€

0
65268€
1285405€
1285405€
V rozpočte na rok 2017 sú schválené finančné
prostriedky na územný plán obce Klokočov – verejné
obstarávanie. V kapitole miestne hospodárstvo boli
v návrhu rozpočtu vyčlenené fin. prostriedky na nákup
traktora s vlečkou. Kúpa traktora by posilnila zimné
odhŕňanie snehu na
miestnych komunikáciách
Vrchpredmier, Riečky a pokračoval by v ďalších
častiach obce. Traktor by sa využíval počas celého
roka a vzhľadom na zastaralú techniku a vysoké
náklady na opravy, údržbu a prevádzku obecných
traktorov a Tatry 815, je potrebné tento problém riešiť.
Po diskusii poslanci OZ finančné prostriedky z tejto
kapitoly presunuli na opravy a údržby ciest a na
rekonštrukciu verejného rozhlasu v obci Klokočov.
Ďalej boli finančné prostriedky vyčlenené na nákup
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kosačky na údržbu verejnej zelene. V kapitálových
výdavkoch OZ vyčlenilo finančné prostriedky na
rozšírenie obecného vodovodu v dĺžke 98 m. OZ
zobralo na vedomie
rozpočty obce Klokočov na rok
2018 a 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2017
– 2019.
- OZ schválilo Novelizáciu č. 8/2017 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Klokočov č. 3/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Klokočov s úpravami;
- OZ súhlasilo s umiestnením vodovodnej prípojky
v krajnici obecnej komunikácie – CKN 5491/2
a súhlasí s umiestnením elektrickej prípojky v krajnici
obecnej komunikácie CKN 5491/1 a CKN 5491/2 pre
manželov Petra Mudríka a Lenku, bytom Klokočov;
- OZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
za druhý polrok 2016 a Správu o výsledku kontroly
vykonanej v CVČ Klokočov za rok 2015; uložilo
štatutárom jednotlivých organizačných zložiek,
v ktorých došlo k pochybeniu, vykonať
také
opatrenia,
aby
do
budúcna
k pochybeniam
nedochádzalo;
- OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
Klokočov č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Klokočov;
- OZ schválilo Dodatok č. 14 k Zmluve č. 5/2006
uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z.z.
o tepelnej energetike medzi Biomasou a obcou
Klokočov; splátkový kalendár k zmluve č. 5/2006 na
rok 2017; uložilo správe obce preveriť podmienky
vyplývajúce zo zmluvy č. 5/2006;
- OZ schválilo
člena oceňovacej komisie Helenu
Rudinskú;
- OZ schválilo priamy predaj
1. nehnuteľností vo vlastníctve obce Klokočov
zapísané na LV č. 14460 vedenom na Okresnom úrade
Čadca, katastrálny odbor, k.ú. Klokočov, obec
Klokočov, okres Čadca a to: byt č. 3 nachádzajúci sa
na 1. poschodí v dome súpisné č. 1083 stojacom na
parcele CKN 6601/2 v podiele 1/1, podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
je 2624/26484 a nebytový priestor č. 12 nachádzajúci
sa v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele CKN
6601/2 v podiele 1/1. Podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu je
10132/26484 a
2. nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Klokočov zapísaná
na LV č. 14461 vedený na Okresnom úrade Čadca,
katastrálny odbor, k. ú. Klokočov, obec Klokočov,
okres Čadca a to:
Pozemok parcela CKN 6601/2 – zastavaná plocha
o výmere 384 m2 v podiele 1/3 (128 m2)

4

a)lehotu na doručenie cenových ponúk do 31.03.2017
do 12.00 h;
b) komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení:
predseda: Vlasta Kašíková
členovia: Helena Rudinská, Elena Stopková;
-OZ neschválilo Žiadosť o vybudovanie mostíka
a opravu prístupovej cesty p. M. Šperku, bytom Bahoň
z dôvodu, že mostík sa nachádza v katastrálnom
území obce Staškov;
-OZ prerokovalo zámer Obce Klokočov previesť
nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov; schválilo zámer odpredať z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov parcelu CKN 3378/4 – trvalý
trávny porast o výmere 147 m² a parcelu CKN 3379 –
trvalý trávny porast o výmere 259 m² v k.ú. Klokočov,
vedené na LV 1876 manželom J. Brezinovi a M.
Brezinovej, bytom Klokočov za cenu 0,50 EUR/m².
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že p. Brezina J.
daruje spoluvlastnícky podiel v parcele EKN 24176/1
a EKN 24176/2 pod Ihriskom v prospech Obce
Klokočov.
-OZ zobralo na vedomie Správu o činnosti kultúrneho
strediska a Obecnej knižnice Klokočov;
-OZ neschválilo
Žiadosť o dotáciu na činnosť
Poradenského centra Náruč;
Pozn. Celé a úplné znenia uznesení a zápisníc sú
zverejnené na web stránke obce.
Termíny verejných zasadnutí OZ na rok 2017:
28. apríl 2017; 30. jún 2017; 25. august 2017;
27. október 2017; 15. december 2017
Obecné zastupiteľstvá budú zasadať v čase o 9:00 hod.
a zasadnutia sa budú konať v hore uvedených
termínoch v piatok v Zasadačke Obecného úradu
Klokočov. Prípadná zmena termínu zasadnutia
s celkovým programom rokovania bude zverejnená na
web stránke obce a vyhlásena miestnym rozhlasom
najmenej 3 dni pred zasadnutím.

Kniha – cesta za poznaním
Marec mesac knihy - pevne veríme, že nielen
tento mesiac, ale aj po zvyšok roka, sa upriamuje na
čítanie peknej knihy viac pozornosti. Dnes si už ani
nevieme predstaviť svet bez kníh a učebníc. Malým
deťom by chýbalo mamkino čítanie pred spaním alebo
pekné obrázkové knižky, žiaci by si nemohli otvoriť
učebnicu a získať potrebné vedomosti z rôznych
oblastí či otvoriť svoju obľúbenú knihu rozprávok,
bájok, povestí, príbehy s detskými hrdinami alebo
naplnené rôznymi básničkami. Pri dobrej knihe si
môžeme užiť trochu pohody, môžeme sa odreagovať
od dnešného zhonu, ktorý nás prenasleduje na každom
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kroku. I naša obec Vám ponúka množstvo kníh
v obecnej knižnici, preto budeme radi, ak našu
knižnicu navštívite a vyberiete si niečo pekné. Veď
kniha nás môže potešiť a zabaviť, je dôležitá pre
výchovu a všestranné vzdelanie človeka. Veľmi nás
teší, že pri tejto príležitosti obetavé a ochotné pani
učiteľky zo ZŠ a MŠ Klokočov navštevujú obecnú
knižnicu so svojimi žiakmi a vedú ich k láske k čítaniu.

zber a v ich okolí nevhadzovali komunálny odpad a
do kontajnerov nevhadzovali veľkoobjemový odpad,
lebo určite každý chce mať pred svojím obydlím
upravené a čisté prostredie a každý chce bývať v
peknej a čistej obci.
Úsek odpadového hospodárstva

Ach, tie nešťastné odpady!

Opäť raz bolo v našej materskej škole
Klokočov poriadne veselo. Ani tento rok sme
nezabudli na fašiangový čas a usporiadali sme typický
detský karneval, ktorý sa konal dňa 8.2.2017
v dopoludňajších hodinách. Deti si spolu s rodičmi
v tento deň priniesli do škôlky pestré karnevalové
masky, v ktorých šantili takmer celé dopoludnie.
Triedy boli slávnostne vyzdobené, nechýbali balóny,
girlandy či farebné reťaze, ktoré si deti usilovne
pripravovali. Na stoloch bolo pripravené malé chutné
občerstvenie, hudba vyhrávala v rytmických tónoch.
Deti sa už od rána nemohli dočkať, kedy sa prezlečú za
svoju najobľúbenejšiu karnevalovú postavičku. Vidieť
ste mohli kadečo- princezné, spidermanov, pirátov,
zvieratká, robotov, no najviac Elsy a Anny z rozprávky
o Ľadovom kráľovstve. Karneval bol pre naše deti
obrovským zážitkom, plným zábavy a zvláštnym
dňom, stať sa niekým iným. Na ich tvárach boli vidieť
veľká radosť, veselosť a úsmev na perách. Dopoludnie
strávili súťažením, predstavovaním svojich masiek,
spievaním, tancovaním či pochutnávaním si na
dobrotách. Na záver boli odmenené malým darčekom
a diplomom, pre spomienku na ich karnevalový deň.

Milí spoluobčania, žiadame Vás, aby ste do
nádob určených na separovaný zber – žlté 1100 l
kontajnery na plast a zelené 1100 l kontajnery na sklo
– nevhadzovali komunálny alebo iný odpad. Znečistené
separované zložky nemôžu byť odovzdané na ďalšie
zhodnotenie a končia zbytočne na skládke odpadov ako
zmesový komunálny odpad a tým sa obci zvyšujú
náklady na vývoz a uskladnenie odpadu. Zároveň sa
marí aj úsilie tých občanov, ktorí pristupujú k
separovaniu zodpovedne. Len vďaka správnemu a
zodpovednému separovaniu odpadu dosiahneme
ušetrenie nákladov na vývoz a za uskladnenie odpadov
na skládke. Preto, aby sa zlepšila kvalita separovaného
zberu (hlavne plastov) bude Združenie TKO Semeteš
od 1.05.2017 zbierať od občanov plasty uložené v
transparentných vreciach. Na OÚ v Klokočove, na
úseku odpadového hospodárstva, sú k dispozícii pre
občanov transparentné vrecia, ktoré si môžu
občania do svojich domácností vyzdvihnúť
bezplatne. Triedené zložky odpadu sa budú ukladať
do transparentných vriec, ktoré v deň zvozu danej
triedenej zložky vyložíte nezaviazané na prístupné
miesto. Pracovníci TKO Semeteš vrecia vysypú a
vrátia späť. Od 1.05.2017 domácnostiam vo
farebných a zaviazaných vreciach separované
zložky odobrané nebudú.
Ďalej prosíme občanov, aby v okolí nádob na
separovaný zber neukladali vrecia s odpadom a iný
odpad. Na komunálny odpad sú určené kontajnery a
popolnice. V tejto súvislosti chceme občanov požiadať,
aby v okolí týchto nádob neukladali veľkoobjemový
odpad a nevhadzovali veľkoobjemový odpad do
kontajnerov 7m³. Potom v kontajneroch nie je miesto
pre odpad, ktorý tam skutočne patrí a tým pádom sa v
okolí nádob hromadí množstvo odpadu. Potom okolie
kontajnerov a nádob - či už určených na separovaný
zber alebo 7m³ kontajnerov – je nevzhľadné a
znečistené. Obec organizuje 2x ročne zvoz
veľkoobjemového odpadu a nebude tomu inak ani
tento rok. Je tu jarné obdobie a s ním je spojené jarné
upratovanie.
Prosíme občanov o trpezlivosť,
maximálnu spoluprácu, aby veľkoobjemový odpad
vykladali na obcou určené zvozové trasy, keď sa bude
konať zvoz tohto odpadu. Žiadame všetkých, aby ste
správne separovali a do nádob určených na separovaný

Február – mesiac rozžiarený detskou radosťou

Kolektív MŠ Klokočov
Zápis detičiek do materskej školy Klokočov
Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976,
na školský rok 2016/2017, sa uskutoční v dňoch od:
02.05.2017 – 12.05.2017
v čase od 10.00 hod. – 13.00 hod.
MŠ Klokočov ponúka:
 MŠ sa nachádza v areáli ZŠ Klokočov, blízko
autobusovej zastávky ,
priestory MŠ sú nové, vybavené novým nábytkom
s počítačovou technikou, budova je zateplená,
deti majú možnosť využiť krúžky podľa výberu,
ktoré ponúka CVČ ,,Rosička“, s ktorým máme dobrú
spoluprácu,
výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa
štátneho
vzdelávacieho
programu
ISCED
O a školského vzdelávacieho programu s názvom
,,Kráčame cestou za stromom poznania“.
Bc. Ingrid Časnochová, riad. MŠ Klokočov
č. t. MŠ - 041/4358 103, 0911 468 627
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Prehľad aktivít v Základnej škole Klokočov
február – marec 2017
Exkurzie
Návšteva stredných škôl žiakmi IX.A triedy
Školské akcie
Detský karneval pre žiakov I. stupňa; Školský ples;
Lyžiarsky výcvik, ktorý sa uskutočnil na Veľkej Rači
v Oščadnici; Bloková výučba pre žiakov VIII.A triedy
na SOŠ technickej v Čadci;
Projekty v ŠKD
„Kozmetický salónik“
Cieľom projektu bolo oboznámiť deti hravou formou
s rôznymi povolaniami. Projekt bol zameraný na obor
„kozmetička“ a „dekoratívna kozmetika“. Za pomoci
kreatívnych vychovávateliek a rôznych učebných
pomôcok bol vytvorený „Kozmetický salónik“, ktorý
deti dotvorili rôznymi vlastnoručne vyrobenými
dekoráciami a inými predmetmi.
„Kadernícky salónik“
Cieľom projektu bolo oboznámiť deti hravou formou
s rôznymi povolaniami. Projekt bol zameraný na obor
„kaderník – kaderníčka“. Deti si zhotovovali rôzne
účesy nielen na bábikách, ale vytvorili si aj vlastné
účesy. Taktiež si deti vyrábali rôzne ozdoby do vlasov
a dekoratívne predmety.
Oba projekty zožali veľký úspech nielen u dievčat, ale
i u chlapcov.
Projekty školy
„Čítam, čítaš, čítame“ – školský projekt zameraný na
rozvoj čitateľských zručností. V rámci vyučovacieho
predmetu slovenský jazyk a literatúra žiaci spoločne
čítali knihy, vypracovávali úlohy o porozumení textu
a texty ilustrovali.
„Čítanie pre radosť“– grantový projekt zameraný na
rozvoj čitateľských zručností, slovnej zásoby
a fantázie. Projekt postúpil do druhého kola, do
08.04.2017 prebieha hlasovanie za tento projekt
v predajni TESCO Turzovka.
„Pekná škola – pekná záhrada“ – grantový projekt
zameraný na úpravu okolia školy, ktorý bol úspešne
vyhodnotený.
„Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka základnej školy
v oblasti informačno-komunikačných technológií“ –
národný projekt zameraný na obstaranie IKT učebne.
Národný projekt je podaný cestou zriaďovateľa (zatiaľ
nevyhodnotený).
Súťaže žiakov
Krása slova – školské kolo v prednese poézie a prózy
Technická olympiáda – regionálne kolo, v ktorom žiaci
Filip Dodek (IX.A) a Patrik Banetka (VIII.A) získali
krásne 1. miesto. Chlapcov pripravovala a naďalej

6

pripravuje do celoslovenského kola v Košiciach Ing.
Monika Kasáková. Všetci im držíme palce !
-Florbalový turnaj – školské kolo. V kategórií ml.
žiakov na 1. mieste sa umiestnila trieda V.A,
v kategórií st. žiakov prvé miesto získala IX.A;
-Olympiáda z geografie – okresné kolo;
-Paulinyho Turiec – literárna súťaž, do ktorej sa
zapojila K. Kobolková (IX.A) a G. Stopková (VIII.A);
-Slovensko, krajina v srdci Európy – výtvarná súťaž,
kde na tému „Cez minulosť spojme národy
v budúcnosti“, bola zaslaná práca K. Marcovej (VI.A);
-Olympiáda z dejepisu – okresné kolo, krásne 2.
miesto získala žiačka V. Dodeková (VII.A), ktorá nás
bude reprezentovať v regionálnom kole v Martine;
-Olympiáda z anglického jazyka – krajské kolo – M.
Vavrinec (VII.A) získal 8. miesto;
-Okresné kolo v basketbale žiačok – školu
reprezentovali žiačky N. Baričáková, S. Brezinová, K.
Kobolková, T. Kramarčíková, N. Marcová, G.
Stopková, P. Števove, A. Želiecka, získali 4. miesto;
-Marťankovia, škola z Marsu, marťanská misia –
výtvarná súťaž, do ktorej boli zaslané práce žiakov
z triedy V.A : M. Čečotková, D. Škulavíková, R.
Brezina, A. Korčeková, P. Boháčiková, K. Hutyrová,
M. Nemček, K. Kapusňáková, Š. Janešík;
-Strelecká súťaž – okresné kolo, školu reprezentovali
žiaci P. Brezina, D. Stopka, B. Jaroš, Š. Gondek;
-Talent, umenie, kumšt – kreatívna súťaž, do ktorej bol
zaslaný ručný dekoratívny výrobok V. Žilkovej
(VIII.A);
-Poetický Púchov a Kukučínova literárna Revúca –
literárne súťaže, do ktorých boli zaslané práce K.
Kobolkovej (IX.A);
-Tóny slová – literárna súťaž, v ktorej získala ocenenie
K. Kobolková (IX.A);
Pripravujeme:
- Testovanie 9-2017 – ktoré sa uskutoční dňa
05.04.2017
- Andersenovu noc – 21.04.2017-22.04.2017
- Školu v prírode v Rajeckých Tepliciach – 24.04.2017
– 28.04.2017
- Exkurziu do Žiliny
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa
uskutoční v dňoch 04.04.2017 a 05.04.2017 v čase od
13.30 hod. do 16.00 hod. v priestoroch základnej školy.
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