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Milí spoluobčania! 
 
          Milí čitatelia, máme tu dni, kedy sa ráno prikryje 
huňatou prikrývkou z hmly a listy stromov 
tancujúc tanec dajú zemi koberec zo zlata. V ten deň si 
povieme je tu jeseň. Do dlaní chytáme posledné teplé 
lúče slnka, povetrím vejú jemné pavučiny babieho leta, 
vzduch vonia po gaštanoch. Slnko sa poberá k 
odpočinku skôr a ráno sa ukáže neskôr, vôbec mu 
neprekáža, že nás oberá o jasné dni a predlžuje večery.  
A možno práve na niektorý ten predĺžený večer 
siahnete po novom čísle Obecného listu, v ktorom Vám 
prinášame opäť informácie z oblasti samosprávy. 
Začiatkom novembra nás čakajú voľby do VÚC - my si 
budeme 4. novembra 2017 voliť svojich zástupcov do 
Žilinského samosprávneho kraja. Dozvedieť sa môžete 
o zrealizovaných projektoch a aké zámery sú ďalej 
schválené. Leto už odišlo a nám ostali len spomienky. 
Prajeme Vám príjemné prežite jesenných dní. Nech vás 
nadchne pestrosť prírody, ktorá dokáže byť v tomto 
ročnom období skutočne nádherná. Zároveň vám 
prinášame ďalšie číslo obecného listu, ktoré tak ako 
jeseň ponúka pestrosť informácií z našej obce. 
 
                                                                Redakčná rada 
 
Voľby do organánov samosprávnych krajov  
 
 Vážení čitatelia, tento rok nás čakajú voľby do 
orgánov samosprávnych krajov. V následujúcich 
riadkoch prinášame základné informácie pre voličov.  
 Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa 
konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 
h. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má 
občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý 
pobyt v obci, ktorá patrído územia samosprávneho 
kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, 
ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho 
kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ 
samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je 
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z 

�dôvodov ochrany verejného zdravia,  výkon trestu 
odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť 
závažného zločinu. 

Spôsob hlasovania: Volič môže voliť len v 
obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný 
po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o 

pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a 
vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok 
pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta 
alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a 
obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní. Na hlasovacom lístku pre voľby do 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť 
v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet 
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je 
uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku 
pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore 
určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do 
obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do 
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že 
po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. 
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. 
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže 
sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie 
alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred 
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej 
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú 
osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila 
hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby 
pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. 
Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom 
upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej 
schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však 
člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa 
nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec 
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o 
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vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je 
povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur. 

 
��������������������������������������� 

Rozhovor s kúzelníkom Zdeňkom Střížom 
 

Zdeněk Stříž – výrazná osobnosť, ktorú milujú 
predovšetkým deti. Že nepoznáte? O tom ako začala 
jeho kariéra kúzelníka, prečo začal kúzliť, čo bolo 
prelomom v jeho kariére a mnoho ďalších zaujímavostí 
nám  pán Zdeněk prezradil v nasledujúcich riadkoch. 
Prajeme kúzelné čítanie.  
 
Predstavte sa našim čitateľom 
 

Mám 68 rokov, pochádzam z Konečnej. Tam 
som vyrastal, chodil do školy od prvej po piatu triedu 
a potom už do Starých Hámrov. Bolo to ťažké obdobie,  
museli sme 11 km chodiť pešo, nakoľko školský 
autobus v zime nechodil. Z druhej stránky to bolo 
krásne obdobie, lebo sme mali prechádzku prírodou 
s ktorou som od malička spätý - veď od detstva sme 
pracovali na poli, chovali prasiatka, kozy, kravy. Po 
základnej škole som nastúpil na gymnázium, 
absolvoval som základnú vojenskú službu a po roku 
1968 som pracoval ako odborový referent ROH. Toto 
povolanie mi sedelo i zo zdravotných dôvodov 
nakoľko mi lekári odporúčali pobyt v prírode, ktorú tak 
milujem.  
 
A tam sa to celé začalo? 
 

Áno, dá sa to tak povedať. Sprevádzal som 
rekreantov po horách, či už to boli Beskydy, Tatry,.. 
Snažil som sa ukázať ľuďom prírodu a jej krásy 
a najmä to ako sa žilo kedysi. Ej, veruže sme 
poprechádzali krížom krážom aj Malú Fatru, Vratnú 
Dolinu,...No a tuna sa to celé odštartovalo. Začal som 
pracovať s deťmi. Po večeroch som sa snažil ľudí 
zabaviť a vymýšľal som im program. Deti boli veľmi 
zvedavé a boli to práve deti, ktoré ma naučili kúzliť. 
Som samouk, niektoré kúzla som odkukal od kolegov. 
Nebola doba internetu ako je dnes, všetko som sa učil 
sám. Dokonca som samouk i v hre na harmoniku - aj 
túto hru som zaraďoval do svojich programových 
vystúpení, ktorých bolo skutočne veľa.   
 
 
Aké bolo Vaše prvé kúzlo? S čím pracujete? 

Prvé kúzlo bolo – vyčarovanie stokorunáčky.  
Veľmi obľúbené kúzlo je s čuchacou škatuľkou. Mám 
za sebou veľmi veľa vystúpení, či už to boli školy, 
svadby, firemné akcie,.... Kúzla boli i so živými 
zvieratkami, v Poľku som mal napríklad hrdličky. 
Veľmi, opakujem veľmi by som si prial, keby som 
mohol svoje vedomosti odovzdať druhým, mladším 
nadšencom, aby pokračovali v tejto peknej aktivite.  
 

 
p. Zdeněk Stríž 
 
“Ľudia ľuďom v Beskydách” – priateľské 
stretnutie Čechov a Slovákov na Moravsko-
Slovenskom pomedzí na Konečnej. Na tomto 
podujatí vystupujete pravidelne, ako sa vám táto 
kultúrna akcia páči? 
  Konečná je moje rodisko, mám rád Konečnú 
a som rád, že sa tam pravidelne stretávajú ľudia 
z oboch strán hraníc. Ešte pred touto akciou som začal 
na Konečnej vedľa krčmy usporiadavať  detské dni na 
ktoré chodil kúzelník, pálili sme Jánske ohne, hrával 
som v skupine hudobníkov, stretávali sme sa. Ujalo sa 
to, účasť bola vždy. “Ľudia ľuďom v Beskydách” je 
krásna akcia, ktorú vnímam predovšetkým ako 
príležitosť odovzdávať si medzi sebou kultúru. Je 
úžasné, že tam vystupujú folklórne súbory, divadla, 
heligonkári. Ľudia sa radi bavia, radi stretávajú, 
pokračujme v týchto aktivitách i naďalej a tento rok to 
už  bolo 13-tý krát. 
 
Čomu sa venujete, čo vás baví? 
 

Som už 40 rokov v CHKO Beskydy ako 
strážca, kde robievame sčítanie šeliem a dávame 
dohromady históriu Beskýd. Voľakedy som robil 
športové akcie, od školských rokov som behal na 
lyžiach a bavili ma predovšetkým skoky na lyžiach. 
V skokoch na lyžiach som sa dostal i na majstrovstvá 
sveta. Teraz sa venujem predovšetkým svojej rodine, 
rád si zájdem na huby, baví ma záhradka, práca 
s drevom, kutilstvo.  
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Úžasný človek! Tieto dve slovíčka dokonale 
vystihujú pána Zdeňka. Keď sa obzrie spätne azda to 
i počuje:  Ticho a spev vtákov, ktoré ho sprevádzali 
cestou potulkami prírody. Možno sa mu vynára v mysli 
spev pesničiek a veselý smiech, keď dlhé roky 
sprevádzal a zabával rekreantov.  A možno si v mysli 
spomenie na rozžiarené očká detí, ktoré ho tak ľúbia. 
Veru, tváre ľudí prezradia veľa. Hovorí sa, že každý 
deň by sme si mali nájsť dôvod na úsmev a pán Zdeněk 
toho úsmevu rozdal veľa. Za radosť, úsmev, smiech či 
akési nadšenie z toho, čo práve v tej chvíli mohli 
všetci, ktorí sa s ním stretli prežívať mu i touto formou 
ďakujeme. Veríme, že ešte veľakrát obohatí naše 
kultúrne akcie svojim umením a jeho sen, predať svoje 
vedomosti mladším generáciám, sa stane skutočnosťou. 
                  Mgr. Andrea Moravíčková 
 
Informácie z úseku odpadového hospodárstva 
 
Zber použitého oleja z domácností 

Naša obec sa zapojila do zberu      
použitého kuchynského oleja. Cieľom 
tohto  zberu  je zapojiť všetkých  občanov 
do ekologicko – recyklačného projektu  s 

názvom „ Každá kvapka sa počíta “.  Použitý 
rastlinný olej po vypražení je potrebné precediť do 
čistej plastovej fľaše, dobre uzatvoriť a priniesť na 
obecný úrad, kde je umiestnená nádoba určená pre zber 
biologickéhoodpadu.  
            Zapojte sa aj vy do zberu použitého 
kuchynského oleja, ktorý po precedení do čistej PET 
fľaše odovzdáte na obecnom úrade, kde je 
umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej 
spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie 
 
 s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a priťahuje 
hlodavcov. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je 
vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne 
látky vznikajúce pri vyprážaní! 
            Použitý rastlinný olej PRECEDENÝ prelejte do 
čistej plastovej fľaše a uzatvorte! 
Výmenou za použitý olej môžete získať: 
  1L = 1 ks toaletný papier 
  2L = 2 ks toaletný papier, 1 ks servítky 
  4L = 1L repkového oleja 
10L = 5L mydlo /jar, savo/ 0,7 l značkového vína 
50L = 10L fritovacieho 100% repkového oleja. 

Stačí málo, aby sme urobili niečo pre seba, 
našu budúcnosť a životné prostredie. 

 
Výkup a zber papiera na území obce Klokočov 
 
 V Obci Klokočov bude možnosť odovzdávať 
papier formou ambulantného výkupu. Zber a výkup 
papiera na území Obce Klokočov sa bude vykonávať 
niekoľkokrát ročne formou vyhlásenia oznamu 

o výkupe v obecnom rozhlase a následným pristavením 
dodávkového automobilu na určené miesto. Starý 
papier sa priamo na aute odváži a obyvatelia si vyberú 
odpatu za ich starý papier (napr.vysokokvalitný biely 
dvojvrstvový papier, dvojvrstvové kuchynské utierky, 
vreckovky, alebo hotovosť).  
O výkupných miestach Vás budeme ďalej informovať.  
 

Obec Klokočov a projekty 
 

 Prostredníctvom získaných finančných 
prostriedkov v rámci Žiadosti 
o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na rok 2017 

v objeme 3747,00 €, na ktorých sa obec podieľala 5% 
spoluúčasťou, Obec Klokočov zrealizovala projekt 
„Nakladanie s BIO odpadom v obci Klokočov“. 
 Realizácia projektu prebiehala v katastrálnom 
území obce Klokočov, okres Čadca, Žilinský 
samosprávny kraj a spočívala v zakúpení 3 ks 
kompostérov v objeme 2000l, 2 ks kompostérov 
v objeme 900 l,  9 ks kompostérov v objeme 1600l, 
benzínového drviča záhradného odpadu, motorovej 
píly, 2 ks benzínového krovinorezu, 2 ks sekery, 4 ks 
kovových hrablí, 2 ks pílky na drevo oblúk, 1 ks 
nožníc na konáre prevodové. Kompostéry, podporná 
technika a pomocné pracovné náradie bolo zakúpené 
v súlade s položkovitým rozpočtom na projekt, ktorý 
tvorí prílohu Zmluvy č. 50/POD-34/17. 
 Po dodaní hore uvedených položiek 
z rozpočtu, boli kompostéry zložené pracovníkmi 
Obecného úradu Klokočov a so skladaním 
kompostérov boli zároveň oboznámení aj VPP 
pracovníci. Kompostéry a podporná technika  boli 
označené logom Programu obnovy dediny, logom 
Environmentálneho fondu a textom „Tento projekt  bol 
podporený z Programu obnovy dediny“. Pomocné 
náradie bolo označené taktiež logom POD a logom 
Environmentálneho fondu.  Kompostéry boli 
pracovníkmi  obecného úradu rozmiestnené na 
zhodnocovanie BRKO v katastrálnom území 
Klokočov, na parcelách vo vlastníctve obce 
nasledovne: 2ks areál ZŠ Klokočov, 1 ks pri bytovom 
dome č. 1296,  2 ks pri bytovom dome č. 1082, 2 ks 
ihrisko na Kašanke, 4 ks pri budove OÚ Klokočov, 1 
ks bytovka č. 846 pri ZŠ Klokočov, 2 ks areál 
Vrchpredmier. VPP pracovníci sa podieľali na úprave 
terénu pred umiestnením kompostérov na pozemok. 
Úprava terénu pred umiestnením kompostérov, 
skladanie a následné rozmiestnenie kompostérov 
prebehlo v mesiacoch jún – september 2017. Ďalej sa 
zrealizovala úprava miestnej komunikácie – smer 
Vrchpredmier. Neprehľadné zákruty boli osekané od 
konárov a haluzí, ktoré boli následne dovezené na dvor 
obecného úradu, kde sa ďalej spracovali v drviči 
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záhradného odpadu. Drvinu z konárov sa následne 
použila ako základ do kompostérov a časť sme použili 
aj na estetické účely - drvinou sme vysypali priestor so 
zeleňou, čím sa skrášlil priestor pri obecnom úrade. Do 
realizácie projektu boli  zapojení pracovníci Obecného 
úradu Klokočov a VPP pracovníci – pracovníci, ktorí 
vykonávajú činnosť na základe dohody medzi ÚPSVaR 
a Obcou Klokočov v zmysle zákona.    
 Projekt je veľkým prínosom pre Obec 
Klokočov. Obec Klokočov poriešila  nakladanie 
s BRKO z - zlepšili sa podmienky nakladania s BRKO 
z parkov, verejných priestranstiev a cintorínov. Obec 
prispela k skvalitneniu životného prostredia v obci 
Klokočov a podarilo sa motivovať občanov odpad 
kompostovať, o čom svedčí i záujem občanov 
o kompostéry. Obec Klokočov chce aj naďalej 
prispievať ku skvalitneniu životného prostredia, preto 
sa ďalej zapojila do projektu, prostredníctvom ktorého 
by zabezpečila   kompostéry pre občanov Klokočova 
do domácností. Drvič, ostatná podporná technika 
a pomocné náradie budú naďalej využívané pri údržbe 
a úprave verejných priestranstiev, cintorína / kosenie, 
hrabanie/, orezávanie krovín a konárov zasahujúcich do 
vozovky. Na zakúpenom drviči záhradného odpadu, 
motorovej píle a krovinorezoch budú pracovníci 
vykonávať pravidelnú údržbu, aby nedošlo k zlyhaniu 
funkčnosti tejto podpornej techniky. Kompostéry budú 
kontrolované taktiež.  

 
ukladanie zelene do kompostérov pri bytovke na Hlaviciach 
 

V septembri 2017, v rámci 
projektu,  bola zrealizovaná úprava 
verejného priestoru pred kostolom. 
Cieľom bolo upraviť priestor a 
vybudovať oddychovú zónu, s 

využitím prírodných stavebných materiálov a zelene, 
čo bolo jedným z hlavných kritérií pre získanie dotácie 
zo Žilinského samosprávneho kraja v rámci programu 
Regionálny rozvoj. Získaná dotácia vo výške 500 eur 
bola účelovo poskytnutá na nákup dlažby z prírodného 
kameňa. Podmienkou dotácie bolo záväzné 
spolufinancovanie obce Klokočov vo výške najmenej 
20% z výšky požadovanej dotácie. V zmysle 
spolufinancovania obec zabezpečila z vlastných 
zdrojov nákup zelene, zvyšného množstva lámaného 

kameňa, štrku a obrubníkov potrebných k pokládke 
kameňa. Všetky práce spojené s úpravou terénu a 
pokládkou kameňa zabezpečila obec svojpomocne. V 
súvislosti s úpravou priestoru pred kostolom prebehla 
aj kompletná rekonštrukcia poškodeného vedenia 
verejného osvetlenia a rozhlasu. Osvetlenie pred 
kostolom bolo dlhodobo nedostačujúce a tiež v 
niektorých častiach aj ohrozujúce zdravie (staré 
poškodené stĺpy v časti pod krížom). Preto sa nielen z 
estetického, no predovšetkým praktického a 
bezpečnostného hľadiska, všetky elektrické vedenia 
pokládli do zeme. 

 
Obec Klokočov aj tento rok žiadala 
finančné prostriedky, prostredníctvom 
projektu „Kniha – trpezlivý sprievodca na 

ceste za poznaním“, na nákup a oživenie knižného 
fondu v Obecnej knižnici Klokočov. Prostredníctvom 
Fondu na podporu umenia, Obec Klokočov, získala 
dotáciu  v hodnote 1000€ na nákup nových knižných 
titulov. Obec sa podieľala 5% spoluúčasťou vo výške 
52,65€.  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov schválilo 
ďalšie  projektové zámery: 
Uznesenie 289/2017 – OZ schválilo  
-Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka základnej školy 
v oblasti informačno – komunikačných technológií“, 
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom a platným programom 
rozvoje obce; 
-Zabezpečenie realizácie projektu v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci; 
-Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 
-Zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce; 
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Uznesenie 295/2017 – OZ schválilo zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 
s názvom „ S efektívnou inklúziou k dôstojnému 
vzdelávaniu“  realizovaného v rámci výzvy  na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 
Uznesenie 296/2017 – OZ schválilo predloženie 
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo VII. 
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, 
vyhlásená 17.07. 2017  na realizáciu  projektu  
s názvom: „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej 
zbrojnice Klokočov“, ktorý bude realizovaný obcou 
Klokočov“ , účel:  Podpora zvýšenia ochrany pred 
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie  stavieb a opravy budov na účel 
hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 
písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra  Slovenskej 
republiky   
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom  
„Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice 
Klokočov „ vo výške 5% z celkových 
predpokladaných výdavkov, t.j. 1500,00 eur; 
Uznesenie č. 297/2017 – OZ schválilo  predloženie 
ŽoNFP na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 vo výške 
príspevku na projekt 89.613€; Názov projektu: 
Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci 
Klokočov a schvaľuje celkové spolufinancovanie 
projektu vo výške  4 480,65 €, t.j. 5% z celkových 
oprávnených; výdavkov.                                          
Uznesenie 304/2017 – OZ schválilo zámer 
modernizácie verejného osvetlenia v obci Klokočov, 
023 22  Klokočov; 
           V prípade úspešnosti 
 projektov, by ich realizácia prebiehala v roku 2018. 
Nakoľko poslanci OZ schválili zámer, plánuje sa aj 
modernizácia verejného osvetlenia v celej Obci 
Klokočov. Z ušetrených finančných prostriedkov sa 
bude Obec Klokočov zameriavať na opravy 
a vysprávky miestnych komunikácii v Obci Klokočov.   
            K 31.09.2017, od začiatku kalendárneho roka, 
bolo na miestnych komunikáciách v obci Klokočov 
vykonaných  cca 100 opráv ciest, ktoré spočívali vo 
vyspravovaní dier, zrovnaní a navážke ciest, 
valcovaním alebo žabovaním, čistení priepustov. 

Niektoré úseky obec vyspravovala viac krát z dôvodu 
splaveného použitého materiálu na opravu ciest 
(výfrez, drť) po búrkach. Na opravy ciest sa používala 
drť – lopušák aj asfaltový výfrez. Ak dovolí počasie, 
v naplánovaných opravách ciest sa bude pokračovať.   
 

Informácie k plánovanej oprave cesty III. 
triedy III/2026 vedúcej cez Hlavice – úsek od 
autobusovej zastávky Hlavice u Galusa smerom na 
Rieku. Realizácia prác je naplánovaná od 9.10. – 
22.10.2017 v závislosti na priaznivých 
poveternostných podmienkach. Od 9.10. – 15.10.2017 
je plánovaná čiastočná uzávierka cesty a od 16.10. – 
22.10.2017 úplna uzávierka cesty v danom úseku. 
V dňoch od 23. – 27. októbra 2017 je naplánovaná 
čiastočná uzávierka cesty. O všekých ďalších 
podrobnostiach Vás budeme informovať 
prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznamov na 
úradných tabuliach obce ako aj na webovej stránke 
obce.  

 
Virtuálne prehliadky obce Klokočov 
 

              Virtuálne prehliadky sa začali stále viac 

používať  vo všetkých oblastiach moderných médií, 

čím sa otvoril priestor na zobrazenie reálneho sveta. 

Ide o zobrazenie reálneho priestoru vo virtuálnom - 

počítačovom - svete a to s možnosťou samostatného 

ovládania pohľadu do všetkých smerov a vo všetkých 

uhloch, čiže 360°. Návštevníci internetu majú možnosť 

poprechádzať sa po miestach a priestoroch, kde by 

inak nemali šancu sa dostať, alebo môžu poslúžiť 

k inšpirácii navštíviť práve toto miesto a spoznať ho na 

vlastné oči. Naša obec sa zapojila do projektu OCR 

Kysuce a výsledkom sú  virtuálne prehliadky vybraných 

objektov a lokalít obce Klokočov. Odkazy sú 

sprístupnené na webovej stránke obce v časti: Naša 

obec – atraktivity. 

 
Plánované akcie 
  

 „JURINOVA JESE Ň 2017“  - Srdečne 
pozývame všetkých priaznivcov duchovnej 
tvorby na 13. ročník Celoslovenskej literárnej 

súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza 
v dňoch 10.10.-13.10.2017.  Týždeň Jurinovej jesene 
bude, v piatok 13. októbra 2017 o 12:30, ukončený 
spomienkovým podujatím pri pamätnej tabuli Pavla 
Hrtúsa Jurinu v rodnej obci Klokočov. 
 
„Stretnutie so seniormi“  -  Nezabudli sme ani na 
našich seniorov. Obec Klokočov naplánovala milé 
posedenie a stretnutie  s nimi   na deň  10.11.2017.  
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„ Príchod Mikuláša“  - dňa 3. decembra 2017  
všetkých  pozývame na tradičné vianočné trhy spojené 
s rozsvietením vianočného stromčeka na námestí pred 
obecným úradom. Detičky navštívi  Mikuláš a určite so 
sebou prinesie aj sladkú maškrtu. 
 
„Obecný ples“ - 20.januára 2018  
Bližšie informácie budú zverejnené na web stránke 
obce Klokočov a prostredníctvom plagátov. 
******************************************** 

 
Základná škola Klokočov 
Šk. rok 2017/2018 
Počet žiakov: 203 
Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ Klokočov: 60 
Konzultačné dni  budú prebiehať každý prvý štvrtok 
v mesiaci od 13.30 hod. do 14.30 hod. 
Pripravujeme: 

- Multimediálne predstavenie pre I. a II. stupeň 
- Deň voľby povolania pre IX. ročník 
- Stretnutie s družobnou školou ZŠ Žákovská, 

Havířov, ČR 
- Jurinova jeseň 
- Plavecký výcvik pre žiakov IV. a V. ročníka 
- Testovanie 5-2017, ktoré sa uskutoční dňa 

22.11.2017 
- Predmetové olympiády 

              Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka ZŠ Klokočov 

Začiatok školského roku v CVČ Klokočov  
 

Začiatok školského roku 2017/2018 máme v 
Centre voľného času Klokočov úspešne za sebou. Žiaci 
si mohli hneď v úvode septembra vybrať spomedzi 21 
záujmových útvarov, v ktorých budú zmysluplne tráviť 
svoj voľný čas. V ponuke nechýbali už tradičné 
športové záujmové útvary Futbal, Basketbal, Florbal, 
Frisbee, Atletika a Loptové hry. Naše CVČ si už 
nevieme predstaviť bez Heligóniek, ktoré nás 
každoročne úspešne reprezentujú na rôznych 
kultúrnych podujatiach a súťažiach doma i v zahraničí. 
Svojich už pravidelných členov majú Záhady sveta, 
Nemčina hrou, Varenie a pečenie. Naďalej 
pokračujeme v spolupráci s Dobrovoľným hasičským 
zborom Klokočov, ktorý vedie záujmový útvar Mladý 
požiarnik. Pre deti z Materskej školy sa opäť otvoril z. 
ú. Tancujeme v MŠ. Pribudli taktiež nové záujmové 
útvary, a to Hlavolamy, Logické myslenie 
a Matematika hrou. Žiaci z I. stupňa budú navštevovať 
triedne z. ú. Prváčik, Druháčik a Tretiačik. 

CVČ Klokočov otvorilo celkovo 21 
záujmových útvarov, ktoré navštevuje spolu 347 
členov. Nášmu CVČ zostali verní i niektorí bývalí žiaci 
našej školy. S potešením môžeme konštatovať, že sa 
počet členov každým rokom zvyšuje. 

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 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. 
                    PaedDr. Ľubomír Kadura 

riaditeľ CVČ 

 
Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, 

zvláštna správa. 
Materská škola svoje brány otvorila a všetkydetičky 
privítala. Začiatok prvého jesenného mesiaca 
poznamenalo chladnejšie počasie. Akoby aj slnko 
chcelo všetkým naznačiť, že dni plné teplých 
slnečných lúčov a letného oddychu sú tento rok už 
nenávratne za nami. No smútiť v žiadnom prípade 
netreba! Pre všetky detičky sa začína opäť 
dobrodružstvo nového školského roka. 
Nový školský rok sme slávnostne otvorili dňa 4. 
septembra 2017. Materskú školu navštevuje 50 detí. 
Detičky sa rozdelili do troch tried - Mravčekovia, 
Včeličky a Lienočky, v ktorých sa zabávali rôznymi 
pohybovými hrami, vďaka ktorým sa zoznámili 
s novými kamarátmi.  
Všetkým detičkám prajeme, aby ich radosť z prvého 
školského dňa sprevádzala každým dňom a neopustila 
ich aspoň do nasledujúcich letných prázdnin. 
                             Bc. Ingrid Časnochová,  riaditeľka MŠ Klokočov 
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