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Milí Kloko čovčania! 
 

Klokočov, pekná dedina, ktorá má svoje plusy 
i mínusy. Samozrejme, každý sa na život v nej pozerá 
po svojom. My všetky výhody a krásy našej obce ani 
nevnímame, berieme ich ako samozrejmosť. Avšak je 
to predovšetkým krásna príroda, čistý vzduch, čistá 
voda a kľud – poklady, ktoré sa berú ako 
samozrejmosť, a predsa ňou nie sú. Stále budú veci, 
ktoré sa dajú zmeniť, veci, ktoré nám budú chýbať, 
avšak vážme si to čo máme. Kiežby sa dala táto 
nespokojnosť odstrániť lusknutím prstov. Roky rokúce 
pretrvávajúcim problémom je komunálny odpad, ktorý 
tak veľmi znečisťuje práve spomínanú vzácnosť našej 
obce – prírodu. Žiaľ, naši občania nedostatočne 
využívajú separovanie, kontajnery, či zvoz 
veľkoobjemových odpadov, ktorý obec organizuje dva 
krát ročne.  Treba viac myslieť na budúce generácie a 
postarať sa im o čistejšie prostredie.  

Vážení čitatelia, i v  tomto čísle obecného listu 
vám prinášame množstvo zaujímavých informácií 
z diania obce. Avšak v súvislosti s našim úvodníkom 
sme sa rozhodli bližšie vám priblížiť a predstaviť práve 
vodu a obecný vodovod – dielo,  ktoré sa roky 
budovalo a je jedným z hodnotných diel, ktoré obec 
vlastní. Hovorí sa, že voda možno bude ropou vo 
vzdialenej budúcnosti, ak si ju dovtedy zachováme. 
Chráňme si poklady, ktoré ani nevnímame a predsa ich 
máme! 

Redakčná rada 
________________________________________ 
 
Vážení spoluobčania,  
 

dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti 
informovala o aktivitách obecného úradu za posledné 
obdobie, pretože zaznamenávam veľa ohlasov a otázok 
na dianie v našej obci. 
� k trestnému oznámeniu vo veci trestného činu 
porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku  
podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona, 
o ktorom sme Vás informovali, vydalo Okresné 
riaditeľstvo policajného zboru, Odbor kriminálnej 
polície v Čadci : Uznesenie, v ktorom priberá  ako 
znalca z odboru ekonómia a manažment – Ing. 
Ladislava Januru, zapísaného v zozname znalcov 
Ministerstva Spravodlivosti SR pod č. 914297. Čiže 
vyšetrovanie stále pokračuje. 
� od 10.02.2016 -  vykonáva v našej obci kontrolu 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky -  

 

Deň matiek 
   

Prichádza mesiac máj a ten je 
spojený  so sviatkom, ktorý majú 
všetky mamičky. Výnimočný deň, 
ktorý patrí všetkým mamičkám, 
maminám, starým mamám , pripadá 
na druhú májovú nedeľu. Tento rok 
2016 si Deň matiek pripomenieme 

8. mája 2016.  Je to špeciálny deň, kedy našim mamám 
môžeme vysloviť slová vďaky za ich lásku 
a obetavosť. 

Nie je nič hrejivejšieho ako „slnko“ 
vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia 
našich mám sú pre nás záhradou, v ktorej nachádzame 
toľko citu, lásky, nehy, porozumenia, oddanosti, 
trpezlivosti, sily, obetavosti, vznešenosti 
a starostlivosti. Materinskú lásku snáď ani opísať 
nemožno. Je dobrotivá,  je trpezlivá, nemyslí na zlé, 
všetko znáša, vo všetko dúfa a nedá sa ničím nahradiť. 

Dovoľte nám, aby sme vyjadrili svoj obdiv 
Vám všetkým a prajeme si, aby Váš sviatok vydržal 
v mysliach a srdciach všetkých, nielen v mesiaci máj, 
ale po celý rok.   

Prajeme  Vám, aby ste zo svojich detí a zo 
svojich vnúčat mali vždy len radosť, veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody.  

 
Veronika Haferová, starostka obce a redakčná rada 

 
____________________________________________ 
 
 
 
predmetom kontroly je:  účtovníctvo samosprávy za 
rok 2015 
� zrekonštruovali sme priestory bývalej pošty, bolo 
nutné položiť novú podlahu, vymaľovať a po pripojení 
a revízii elektriny sa tieto priestory využijú na 
kancelárske priestory, tak aby sa zjednotil Obecný úrad  
� položila sa nová podlaha v sociálnom byte, ktorý sa 
nachádza v školskej bytovke pri ZŠ Klokočov, byt bol 
v celkovom nevyhovujúcom hygienickom stave, preto 
sme museli pristúpiť k radikálnej výmene podlahy 
� mnoho dotazov sa týka využívania a sledovania 
 aktuálnych resp. pripravovaných výziev na 
predkladanie projektov z fondov Európskej únie - 
priebežne sa sledujú výzvy, za každý úsek si sleduje 
výzvy každá pracovníčka sama. Nie všetky výzvy sa 
však týkajú každej obce, projekty majú svoje špecifiká 
a podmienky, ktoré sa musia splniť, doložiť 
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doklady.Vo väčšine prípadov obec musí mať k 
dispozícii dostatok finančných prostriedkov na  
5 – 10% spoluúčasť z celkovej sumy oprávnených 
výdavkov. Momentálne máme podané žiadosti na 
Ministerstvo financií: Rekonštrukcia a modernizácia 
budovy Obecného úradu /zateplenie štvrtej strany 
budovy, výmena okien/, Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia, Rekonštrukcia a modernizácia 
rozhlasu. Dve žiadosti o poskytnutie dotácie z FPÚ 
/Fond na podporu umenia/ sú podané v programoch  
Akvizícia knižníc na doplnenie knižničného fondu 
a v programe knižničná činnosť na Modernizáciu 
knižnično-informačných služieb /PC zostavu, tlačiareň, 
a čítačka/. 
Avšak ani v tomto roku sa obec nebude môcť púšťať 
do väčších investičných aktivít. Prioritou  je 
zabezpečenie bezproblémového chodu obce, 
fungovanie osvetlenia a musíme pamätať aj na 
nevyhnutnú údržbu ciest /aj v zime/. Tento rok sa 
chceme zamerať na opravu  najproblematickejších 
úsekov ciest. Dňa 24.marca 2016 bol na Obecnom 
zastupiteľstve schválený rozpočet na rok 2016, 
v ktorom sú zahrnuté splátky úverov: 
- ŠFRB – náj. 14 b.j. splátka v sume 15.179 € 
- ŠFRB – náj. 15 b.j. splátka v sume 14.938 € 
- splácanie úveru eurofondy – prestavba prístavba 
telocvične – splátka v sume 15.600 € 
-splácanie úveru  na opravy ciest - suma 25.600€ 
Zároveň je v rozpočte na rok 2016 zahrnutá úhrada 
všetkých nezaplatených faktúr z minulých období po 
splatnosti  cca 48.000 €.  
� prebiehajú dokončovacie práce na prestavbe 
a prístavbe bývalej Základnej školy Hlavice na 15 - 
bytový dom, kolaudácia a odovzdanie je naplánované 
v mesiacoch máj – august. Záujemcovia o nájomné 
byty si môžu podávať žiadosti na referáte správy 
majetku 
� ihneď ako to počasie umožní, začneme s ďalšími 
úpravami ihriska na Kašanke, zrekultivovanie  povrchu 
a prvé zatrávnenie, ktoré môžeme zafinancovať vďaka 
sponzorským darom a výťažku z vianočných trhov 
2015. Týmto sa chcem poďakovať ďalšiemu štedrému 
darcovi p. Jozefovi Polkovi z Turzovky, ktorý prispel 
vo februári sumou 150,-€ 
� účasť na zasadnutí ZMOK stretnutie starostov 
a primátorov v Kysuckom Novom Meste 
� účasť na zasadnutí Správnej rady Združenia TKO 
Semeteš 
� 13.4.2016  sme sa stretli spolu s komisiou dopravy 
a výstavby a vykonali sme obhliadku miestnych 
komunikácií v obci, bude vypracovaná správa, na 
základe, ktorej budú miestne komunikácie  postupne 
opravované  
         Veronika Haferová, starostka obce 
 

Vyberáme z rokovaní Obecného zastupiteľstva 
 
Dňa 11.marca 2016 sa konalo 10. zasadnutie  OZ 
Klokočov, na ktorom bolo vyhlásené výberové 
konanie na obsadenie funkcie kontrolóra obce. Deň 
konania voľby hlavného kontrolóra obce bol stanovený 
na 29.4. 2016 o 15:00 hod. Každý kandidát bude mať 
právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva 
v rámci bodu „ Voľba hlavného kontrolóra obce 
Klokočov“ v časovom rozsahu max. 15 min, resp. bude 
robený pohovor s každým kandidátom osobne. Voľba 
hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním 
poslancov zastupiteľstva. Zasadnutie bude verejné. 
Účasť poslancov na 10. OZ: 
prítomní poslanci: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, 
Pavol Čagaľa, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Róbert 
Vlček 
ospravedlnení: Jozef Gacho, Ing. Radoslav Zajac  
neospravedlnený: Ľuboš Stríž  
 
  
Dňa 23. marca 2016 sa konalo 11. zasadnutie 
OZ Kloko čov, z ktorého vyberáme: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
- schválilo -  Program rokovania 11. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 
- zobralo na vedomie - sťažnosť p. Kolaříka k 
nezaplatenej faktúre č. 2013026 za opravu miestnych 
komunikácií v obci Klokočov 
z diskusie - pán Kolařík žiadal o vyplatenie poslednej 
faktúry za vykonané práce – opravy ciest. Poslanci sa 
informovali,  prečo nie sú k dispozícií žiadne 
preberacie protokoly o tom, ktoré cesty a kde sa 
konkrétne opravovali, kto podpisoval prevzatie 
materiálu - kameniva a v akej tonáži, na možnosť 
reklamácie, keďže už medzičasom p. Kolařik ukončil 
podnikanie. K dispozícii je len dodatok ku zmluve, 
ktorú podpísal s bývalým starostom a vystavená 
faktúra. Starostka sa vyjadrila, že napriek tomu, že bol 
p. Kolařík viackrát vyzvaný, aby sa dostavil za účelom 
doriešenia celej veci, na výzvy nereagoval a ani sa 
nedostavil na obecný úrad, vec postúpila na riešenie 
právnikovi JUDr. Stopkovi. 
- schválilo - odpustenie pohľadávok na základe 
Uznesenia 5D/109/2015 – 36 Dnot 143/2015 
právoplatné dňa 14.10.2015 po zosnulom Miroslavovi 
Bernátovi, bytom Klokočov č.66 
za komunálny odpad vo výške 85,04 € a z DzN vo 
výške 47,26 € 
- zobralo na vedomie - Správu o plnení uznesení ako 
informatívnu 
- schválilo - situáciu pasportu miestnych komunikácií 
Obce Klokočov z 9/2013 vyhotovenú Ing. Vladimírom 
Pisaríkom 
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z diskusie – Ing. Gajdičiarová predložila pasport 
miestnych komunikácii, ktorý spracoval Ing. Pisárik, s 
ktorým chodila pracovníčka Elena Stopková za Obecný 
úrad. Je to technická evidencia miestnych komunikácií, 
ktoré obec udržiava a spravuje 
- zobralo na vedomie - žiadosť o prehodnotenie 
pasportu miestnych komunikácii p. Jozefa Matejíka 
a manželky Anny Matejíkovej, bytom Púchov 
- zobralo na vedomie - Odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra Obce Klokočov k návrhu viacročného 
rozpočtu Obce Klokočov na roky 2016 – 2018 a k 
návrhu rozpočtu obce na rok 2016 
-uložilo - vedeniu obce zabezpečiť prehliadku 
požiarnej zbrojnice DHZO Klokočov, odborne 
spôsobilou osobou, čo sa týka bezpečnosti budovy. 
Termín: 27. Máj 2016 
- zobralo na vedomie - správu o činnosti  DHZO 
Klokočov ako informatívnu 
z diskusie: hasiči požiadali OZ, aby hasičskú zbrojnicu 
presunulo do opráv budov a vyčlenilo na ňu 10 000,-€. 
Žiadali, aby tieto finančné prostriedky boli použité na 
dopracovanie projektovej dokumentácie, aby sa mohli 
v prípade výzvy žiadať finančné prostriedky z EÚ. 
Hasičská zbrojnica je vo veľmi zlom stave. 
Nedostatočné priestory pre parkovanie has. techniky, 
chýba sociálne zariadenie, strešná konštrukcia je 
v havarijnom stave. Veľká vlhkosť  vplýva na hasičskú 
techniku, zásahové odevy, zásahový materiál. 
Požiadali, aby sa OZ zaoberalo touto problematikou, 
pretože už niekoľko rokov žiadajú o finančné 
prostriedky a ešte ani raz im nebolo vyhovené. Vlani 
napr. predviedli v ZŠ Klokočov taktické cvičenie 
a vďaka tomu získali od Ministerstva vnútra zásahové 
vozidlo IVECO DAILY, zapojili sa do projektu, kde 
získali financie na prevádzku tohto vozidla a na 
zásahové odevy pre svojich členov.  
Niektorí poslanci navrhovali presťahovanie techniky 
do priestorov bývalých kasární vo Vrchpredmieri, ale 
tento návrh hasiči odmietajú z dôvodu, že tam nie sú 
vykurované garáže a  je to odľahlejšia časť obce, čo sa 
týka dostupnosti nevyhovujúca.  Dohodli sa, že sa 
zabezpečí prehliadka budovy požiarnej zbrojnice, 
preverí sa projektová dokumentácia, podľa toho sa 
bude ďalej postupovať, v prípade, že pôjde výzva z EÚ 
fondov obec zafinancuje  spoluúčasť.  Poslanci 
skonštatovali, tento rok sa dali do rozpočtu všetky 
neuhradené faktúry, aby sa obec zbavila dlhov, financie 
potrebujú futbalisti, ZŠ, MŠ, občania sa dožadujú 
opráv ciest atď. a pokiaľ obec nebude mať splatené 
dlhy musia byť všetci trpezliví. 
- schválilo - poverenie na vykonanie preventívnej 
protipožiarnej kontroly 
z diskusie: Štefan Valčuha vysvetlil, že na základe 
predloženého tlačiva na schválenie, obec poveruje 
členov DHZO, ktorí vykonávajú preventívne 
protipožiarne kontroly v obci. Vychádza sa zo zákona o 

ochrane pre požiarmi 314/2001 Z.z. Právnickým 
osobám sa posiela oznámenie písomne a rodinné domy 
sa hlásia prostredníctvom obecného rozhlasu. 
- schválilo - Rozpočet ZŠ, ŠJ a ŠKD Klokočov na rok 
2016 s úpravami 
Rozpočet predniesla Ing. Jarmila Krišťáková. Pribudla 
škola v prírode, lyžiarsky kurz, dotácie na nákup 
učebníc anglického jazyka a prešiel im projekt. 
V tomto roku plánujú spraviť najnutnejšie opravy - 
omietnutie popod parapety, opravu strechy - sú tam 
diery  a opraviť aspoň jednu stranu zateplenia 
- schválilo - Rozpočet MŠ Klokočov na rok 2016 
s úpravami. Rozpočet predniesla Bc. Ingrid 
Časnochová 
- schválilo - Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2016 
s úpravami. PaedDr. Ľubomír Kadura informoval - 
navýšil položku - krúžok heligónky, pretože si chce 
udržať p. Čerňanského, nakoľko ten dostal ponuku do 
Terchovej, plánuje nákup pomôcok - žiaci reprezentujú 
vo futbale, basketbale, plánuje vytvorenie webovej 
stránky CVČ Klokočov 
- zobralo na vedomie - Rozpočet CVČ Klokočov na 
roky 2017-2018 
- schválilo - Programový rozpočet Obce Klokočov na 
rok 2016 podľa predloženého návrhu s úpravami 
predniesla Alena Brezinová – rozpočet bol prejednaný 
na finančnej komisii, vysvetlila položky, predpokladá, 
že tento rok by sa vyplatili všetky faktúry zo zoznamu 
neuhradených faktúr z minulých rokov 
- zobralo na vedomie - Programový rozpočet Obce 
Klokočov na roky 2017-2018 
- schválilo - Novelizáciu č. 6/2016 VZN 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 
- schválilo - VZN č. 1/2016 o určení miesta a času 
zápisu detí do 1. ročníka základnej školy                             
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
- schválilo - odpredaj 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 3410/3- zast. plocha o vým. 
142 m2, v k.ú. Klokočov, ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 21/2015, vyhotoveným 
GEODÉZIA Čadca s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný 
Koniec 216, 023 54 Turzovka, úradne overený 
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor dňa 
4.5.2015 Ing. Teréziou Targošovou p. Stopkovi J., 
nar.bytom Stonava, za cenu 0,50 EUR/m2. Parcela 
vznikla z neknihovanej parcele PK 33300. Dôvodom 
prípadu osobitného zreteľa je, že parcela sa nachádza v 
blízkosti rodinného domu pána Stopku a je súčasťou 
záhrady. Ostatné nehnuteľnosti si pán Stopka 
vysporiadal v rámci projektu ROEP. 
- odporučilo - uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa 
schvaľovacej časti uznesenia Náklady spojené             
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s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností hradí nadobúdateľ.  
Zodpovedná: správa obce. Termín: po dohode              
s kupujúcim 
- schválilo - splátkový kalendár Organizácii 
cestovného ruchu Kysuce, Námestie slobody 30, 022 
01 Čadca 
- schválilo - žiadosť o výpomoc s technikou pri oprave 
cesty p. Slávke Pavlasovej, bytom Rybárie 
- schválilo - členov rady školy ZŠ Klokočov za 
zriaďovateľa: Pavol Dedič, Anna Gulčíková, Jaroslava 
Jarošová, Milan Krenželok 
- schválilo - člena rady Materskej školy za 
zriaďovateľa: Janu Foldinovú  
 
Účasť poslancov na 11. zasadnutí OZ dňa 23.03.2016: 
prítomní: Vlasta Kašíková, Pavol Dedič, Jana 
Foldinová, Róbert Vlček, Pavol Čagaľa, Monika 
Jarošová /príchod o 11:18/ 
ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac,  Jozef Gacho, 
Ľuboš Stríž 
   
Celý a úplný záznam zo zasadnutí OZ je uverejnený na 
web stránke Obce Klokočov ako aj zápisnice, ktoré sú 
k nahliadnutiu na Obecnom úrade. 
                Redakčná rada 
 

 
Obecný vodovod Klokočov 

 
Voda z vodovodu - obyčajná čistá a zdravá 

voda, ktorá tečie z vodovodného kohútika priamo 
k vám do domácnosti. Avšak kým sa dostane do 
vašich domácností, prejde si dlhou a náročnou 
cestou. Prichádza od prameňa dlhými potrubiami do 
úpravne vody, kde ju vyčistia, kontrolujú a potom 
zasa prechádza potrubiami k prípojke k vášmu 
domu. Odtiaľ vnútornými domovými potrubiami cez 
batériu docestuje až do vášho pohára. Za tým, aby sa 
takáto zdravá voda dostala až priamo k vám, vždy 
niekto je. Sú to pracovníci, na ktorých sú kladené 
vysoké nároky. Práve oni robia všetko preto, aby ste 
si tú magickú tekutinu mohli vychutnať vždy 
kvalitnú a zdravú v pohodlí Vášho domova.  

 V našej obci sa nám o vodu stará pán Milan 
Krenželok ml., dlhoročný pracovník obecného úradu 
a odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie 
obecného vodovodu. Pán Milan má pod palcom celý 
obecný vodovod a s ochotou nám o ňom poskytol 
množstvo zaujímavých informácií.  
 
Obecný vodovod Klokočov 

Projekt  k výstavbe vodovodu sa vypracoval 
v r. 1995, následne sa začala realizácia výstavby a do 

prevádzky bol spustený v r. 1999 za bývalého 
starostu pána  Františka Hutyru, ktorý sa o toto dielo 
veľkou mierou pričinil. Vodovod sa skladá 
z ochranného pásma, záchytného bodu, úpravne 
vody. Práve v spomenutej úpravni vody, ktorá je 
vybavená technológiou, spĺňajúcou všetky kritéria,  
prebieha filtrácia a hygienické zabezpečenie. 
Následne z úpravne vody  preteká voda do hlavnej 
čerpacej stanice, z nej je čerpadlom tlačená do 
vodojemov, ktoré majú objem 2 x 150 m3. 
Z vodojemu je voda gravitačne rozvádzaná do 
určitých častí osád, cez regulačné skrine, kde to však 
tlakové pomery nedovoľujú sú vybudované čerpacie 
a dotláčacie stanice. Celková trasa vodovodnej siete 
má 39,377 km. Obec má v správe i ďalšie gravitačné 
vodovody a to v častiach obce Pantoky, Kyčery 
a Janeskovia . Do týchto gravitačných vodovodov  
sa predovšetkým  v letných mesiacoch, pokiaľ voda 
chýba, dotláča  z hlavného vodovodu Vrchpredmier.  
 
Čo predstavuje prevádzkovanie vodovodu?  

Na obecný vodovod je pripojených 498 
domácností a každoročne pribúdajú ďalšie. 
Plánovaná kapacita je pre 2000 obyvateľov. 
Samotné prevádzkovanie vodovodu predstavuje 
realizáciu nových prípojok, opravy, údržbu, 
nepretržitú prevádzku, pretože voda musí spĺňať 
hygienické kritériá podľa zákona. Podľa 
vypracovaného harmonogramu sa pravidelne robia 
rozbory a analýzy pitnej vody. Ako sme už 
spomínali surová voda sa berie z vodného toku 
Predmieranka, ktorá sa upravuje, za každý odobratý 
kubík z rieky sa platí poplatok Povodiu Váhu cca 
5000 euro ročne. Celková kapacita je 4,7 litra za 
sekundu.  
 
Úpravňa vody 

Úpravňa vody sa nachádza v blízkosti 
hlavného zdroja – rieky Predmieranky v časti obce 
Klokočov-Vrchpredmier. Technológia úpravne 
obsahuje pri vstupe: fotometrický turbidimeter, 
ktorý sleduje zákal surovej vody, ktorá prechádza 
cez trojstupňovú filtráciu. Hygienické zabezpečenie 
pitnej vody v úpravni sa realizuje chlorňanom 
sódnym. Táto tekutina - koncentrát sa dávkuje za 
pomoci elektronických dávkovacích čerpadiel podľa 
požadovaného množstva určeného hygienou. 
Nasledujú pravidelné kontroly vizuálnou vzorkou – 
chlorkolorimetrom. Rozbory pitnej vody obci 
spracúva Hydroanalitické laboratórium Žilina, 
výsledky analýz sa predkladajú obvodnému úradu 
životného prostredia a úradu verejného 
zdravotníctva. 
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Prípojky k obecnému vodovodu 

V minulosti sa domácnosti, ktoré žiadali 
o pripojenie pripájali bez projektovej dokumentácie. 
Avšak každá vodovodná prípojka musí mať 
i projektovú dokumentáciu, čiže obec musela tieto 
veci dodatočne vybaviť. Pri novej  žiadosti na 
vodovodnú prípojku sa už projektová dokumentácia 
vyžaduje, nakoľko ide o drobnú stavbu v rámci 
stavebného zákona. Žiadosť o prípojku sa musí 
predložiť písomne na obecný úrad, zaplatí sa 
správny poplatok, projektovú dokumentáciu spracuje 
Ing. Cyprich – hlavný projektant na obecnom 
vodovode. Po týchto papierových záležitostiach sa 
pristupuje k realizácii vodovodnej prípojky, ktorá 
predstavuje: výkopové práce, materiál (zabezpečí si 
vlastník prípojky), montuje sa vodomer, ktorý musí 
byť v súlade so zákonom ciachovaný. Vodomer dáva 
obec do prenájmu v cene cca 5 euro ročne. Odpis 
vody sa robí 2x ročne pracovníkmi obecného úradu.  
Po celej dĺžke obecného vodovodu je vyznačené 
ochranné pásmo 1,5 m od potrubia. Na vodovodnej 
trase je osadených 48 hydrantov, kalníkov, sú 
vyznačené modrou tyčkou. Veľmi nás mrzí, že 
niektorí občania tieto tyčky vylamujú, poškodia 
a pracovníci musia opätovne označenie osadiť 
a zabetónovať. Trvanlivosť vodomeru je 6 rokov. 
Nový namontovaný vodomer musí mať vypísaný 
montážny list,  je zabezpečený plombou 
a pracovníci, ktorí tieto vodomery vymieňajú musia 
mať na činnosť certifikát. 
 
Plány do budúcna 

Do budúcna sa ráta s rozšírením obecného 
vodovodu, je spracovaný i projekt do časti obce 
Kornica – Konečná. Taktiež sa rozmýšľa nad 
rekonštrukciou gravitačného vodovodu Pantokovia, 
nakoľko potrubie je staré, železné. Uvažuje sa i 
o prepojení potrubia z vodovodu Vrchpredmier. 
Jestvujúci zdroj pitnej vody v letných mesiacoch 
nestíha pokryť spotrebu, lebo výdatnosť prameňa 
klesá. Takýto nedostatok obec zabezpečuje 
dovážaním vody v cisternách.  
 „Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu života 
obyvateľov obce zvyšovaním ich napojenosti na 
verejný vodovod. Občanom sa snažíme vyhovieť 
v maximálnej možnej miere“ uviedol pán Milan 
Krenželok. 

                                     Mgr. Andrea Moravčíková 
 
 
 
 

Prehľad aktivít v ZŠ Klokočov február – apríl 
2016 
Exkurzie 
Detský domov „Slniečko“, Oščadnica, IX.A 
Múzeum: Svet techniky, Ostrava, VII.A, VIII.A 
Školské akcie 
Lyžiarska výcvik, Oščadnica – Dedovka, VII.A, 
VIII.A, IX.A 
Škola v prírode, Rajecké Teplice, III.A, IV.A 
Testovanie 9 – 2016, ZŠ Klokočov, IX.A 
Súťaže žiakov 

• Vybíjaná žiačok ZŠ, obvodné kolo v Čadci , 3. 
miesto 

• „Krása slova“ – umelecký prednes poézie 
a prózy v Turzovke 

žiačky: K. Marcová V.A, L. Šamajová VIII.A, M. 
Kubalová IX.A 

• Obvodné kolo v basketbale žiačok, 1. miesto 
• Okresné kolo v basketbale žiačok, 1. miesto 
• Krajské kolo v basketbale žiačok, 4. miesto 

žiačky: K. Kobolková, M. Kubalová, M. Kasáková, T. 
Mudríková, B. Bebčáková, K. Fučková, D. 
Kapusňáková, P. Valčuhová,  N. Žilková 

• Literárne súťaže : „ Literárna Villa ZERNA“ , 
„Poetický Púchov“, „Svätopluk vo virtuálnom 
svete“ 

žiačky: K. Kobolková, L. Šamajová VIII.A 
• Športová súťaž „Skokan roka“ v Čadci 

žiaci: M. Nekoranec V.A, K. Nekoranec VI.A, E. 
Vrábel VI.A, E. Godiška VIII.A, M. Foldina IX.A 

• Matematická súťaž „Pytagoriáda 2016“, 
okresné kolo v Čadci 

žiaci: A. Jantošík, Z. Svitková, S. Eghiaruwa – III.A, B. 
Jaroš, M. Vavrinec VI.A, M. Stopková VI.B, F. Dodek 
VIII.A 

• „Florbal“ kvalifikačné kolo v Čadci 
žiaci: M. Brezina, M. Brezina, S. Tudík, D. Staník, M. 
Stríž, E. Godiška, L. Jašík, M. Baláž, K. Nekoranec 

• „Čo vieš o hviezdach“ astronomická súťaž 
v KNM  

žiaci: K. Nekoranec, M. Vavrinec, B. Jaroš 

Projekty  
• „Číta celá škola“ –  školský projekt zameraný 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
• „Rozvojový projekt propagácie odb. 

vzdelávania“  získavanie pracovných zručností 
a návykov formou vyučovacieho predmetu 
Technika na SOŠ-t v Čadci 

• „Rozhýb telo v rytme tanca“ – poskytnutý 
grant Nadáciou Volkswagen Slovakia 
Bratislava 
 

Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka ZŠ 
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Úspechy našich basketbalistiek  
 

Basketbal má v Klokočove svoju dlhodobú 
históriu a tradíciu. Vedúcou záujmových útvarov 
Basketbal mladší žiac a Basketbal starší žiac je pani 
Mária Sučíková, ktorá svedomito už dlhé roky trénuje 
chlapcov a dievčatá našej školy a úspešne s nimi 
reprezentuje školu aj obec Klokočov nielen 
v regionálnom, ale tiež v celoslovenskom meradle. 

I v tomto školskom roku zohrali naši 
basketbalisti viaceré prípravné i postupové kolá. Darilo 
sa najmä dievčatám. S prehľadom vyhrali v obvodnom 
kole, ktoré sa konalo dňa 17.02., nad družstvami 
z Korne a Makova. Tým rozhodli o svojom postupe na 
okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.03. v Čadci. 
Naše basketbalistky boli opäť úspešné a postupne 
zvíťazili nad súperkami z Makova, Oščadnice a Čadce 
a s prehľadom  tak postúpili z 1. miesta do krajského 
kola, ktoré sa konalo dňa 22. 03. v Ružomberku. Tu si 
naše hráčky postupne zmerali sily so zdatnými 
súperkami z Ružomberku, Žiliny, Martina a Oravskej 
Polhory. Svojím výkonom si zabezpečili celkové štvrté 
miesto. Dievčatám gratulujeme k výsledkom 
a oceňujeme ich profesionálne účinkovanie na 
turnajoch. Trénerke pani Márii Sučíkovej prajeme 
pevné zdravie, veľa síl a elánu pri jej neoceniteľnej 
práci s deťmi. 
Zostava nášho tímu: Gabriela Stopková, Terézia 
Kramar číková, Alexandra Želiecka, Kristína 
Kobolková, Miroslava Kubalová, Monika 
Kasáková, Terézia Mudríková, Barbora Bebčáková, 
Kristína Fučková, Denisa Kapusňáková a Petra 
Valčuhová. 

PaedDr. Ľubomír Kadura, riaditeľ CVČ  
 
Marec- Mesiac knihy a návšteva detí v knižnici 

 
Mesiac marec opäť priniesol do našej 

materskej školy o trošku viac knižno-rozprávkovej 
nálady. Bol to čas, ktorý patril detským obľúbeným 
knihám. Deti „čítali“, listovali, ilustrovali, rozprávali 
obsahy rozprávok a taktiež si mohli priniesť do 
materskej škôlky svoju najobľúbenejšiu knižku. 
A práve pri tejto príležitosti v utorok 22. marca 2016 
deti z Materskej školy Klokočov, z triedy Lienky 
a Včielky, navštívili aj miestnu knižnicu. Milo nás 
privítala pracovníčka knižnice pani Mgr. Paula 
Pápolová. Zoznámila deti s priestorom obecnej 
knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a 
listovať v rozprávkových knihách a encyklopédiách. 
Vyjadrovali svoje zážitky zo známych rozprávok, 
spoznávali niektoré  nové detské knižky. Pani 
knihovníčka tiež vysvetlila deťom postup pri 
požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami. 
Taktiež im prečítala krátky úryvok z rozprávky O troch 

prasiatkach, po ktorom sa deti rozprávali o jeho 
ponaučení. Deti odchádzali z obecnej knižnice 
spokojné, usmiate a obohatené o nové zážitky. 
Ďakujeme pani Pápolovej za jej pekný program a čas, 
ktorý nikdy neodmietne našim deťom. 

 Kolektív MŠ 
 

Harmonogram kultúrnych podujatí 
 
V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame termíny 
najbližších  kultúrnych podujatí organizované  obcou 
Klokočov: 
25. máj 2016 – Uvítanie detí do života 
28. mája 2016 – Váľanie mája, organizované DHZO 
Klokočov 
4. jún 2016 – Váľanie mája spojené s tanečnou 
zábavou,  obec Klokočov 
11.-12. júna 2016 – Hodové slávnosti, ktoré sa konajú 
pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove 
Najsvätejšiemu  srdcu Ježišovmu 
 
Bližšie informácie o plánovaných kultúrnych 
podujatiach Vám budeme ponúkať priebežne  
prostredníctvom plagátov a oznamov v obecnom 
rozhlase. 
          Referát kultúry a obecnej knižnice 
 

Pozvánka do knižnice 
 

Srdečne pozývame všetkých čitateľov do 
Obecnej knižnice Klokočov. Knižničný fond je 
obohatený o hodnotných  75 knižných titulov pre deti a 
dospelých z oblasti náučnej a krásnej literatúry. 
Knihy boli zakúpené z poskytnutej dotácie z 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 
a 5% spoluúčasti obce Klokočov. 
V knižnici bola ukončená riadna revízia knižničného 
fondu a knihy sú uložené na základe signatúry. 
Obecná knižnica pozýva do knižnice všetky deti, 
mládež, ale i dospelých požičať si knihu. 
Zápisné: čitatelia do 14 rokov – 0,30 € 

  čitetelia od 14-18 rokov – 0,60 € 
  dospelí – 1,30 € 

Zároveň prosíme neaktívnych čitateľov, ktorí ešte majú 
doma požičané knihy, aby ich vrátili naspäť do 
knižnice, aby si knihu mohol požičať ďalší čitateľ. 
          Referát kultúry a obecnej knižnice 
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