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Vážení občania,
blíži sa koniec kalendárneho roka 2017 a s ním
Vám prinášame posledné tohtoročné číslo Obecného
listu. Je tu čas najkrajšieho obdobia v roku - čas pokoja
a porozumenia – čas Vianoc. Všetok voľný čas trávime
so svojou rodinou, so svojími najbližšími a najmilšími.
Využijme tento čas, odpútajme sa od každodenných
starostí, zhonu, problémov a pracovných povinností.
Zastavme sa na malý moment a venujme svoj čas
svojim najbližším, tým ktorých máme radi.

a vianočných sviatkov. Pre všetkých bola pripravená
mikulášska kapustnica, ktorá sa podávala zadarmo,
varené víno, punč pre dospelých, ale aj pre deti.
Vianočné trhy, ručne vyrábané výrobky,
koledy, vianočné oplátky, voňavá mikulášska
kapustnica, vinše a spevy betlehemcov sú predzvesťou
blížiacich sa Vianoc, preto veríme, že pohodová
atmosféra nedeľného poobedia navodila všetkým
príjemnú predvianočnú atmosféru.

Mikuláš zavítal do Obce Klokočov

Milé stretnutia s našimi seniormi
Redakčná rada

Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného
stromčeka v Klokočove
Na prvú adventnú nedeľu, 3. decembra 2017,
Obec Klokočov v spolupráci s Farnosťou Klokočov,
ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov, CVČ Klokočov
organizovala Vianočne trhy spojené s príchodom
Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na
námestí pred OÚ Klokočov. Od 13:00 hod. začal
sprievodný program, v ktorom vystúpili detičky z MŠ
Klokočov, žiaci zo ZŠ Klokočov a heligonkári z CVČ
Klokočov. Krásne básničky, pesničky a riekanky od
detí z MŠ Klokočov započul aj Mikuláš a keďže vedel,
že v Klokočove sú dobré detičky, zavítal medzi ne aj
s bohatou mikulášskou nádielkou. V programe ďalej
pokračovali vystúpenia žiakov zo ZŠ Klokočov
a talentovaných heligonkárov z CVČ Klokočov.
V závere programu sa námestím rozliehali vinše
a spevy betlehemcov a hricovia poriadne zatriasli
svojimi zvoncami opásanými okolo drieku. Po
programe Mikuláš všetky deti odmenil sladkým
balíčkom a rozsvietil vianočný stromček na námestí
pred OÚ Klokočov. Vianočný stromček bude pyšne
zdobiť
námestie
Klokočova
počas
adventu

Dňa 10. 11. 2017 Obec Klokočov organizovala
stretnutie s našimi milými dôchodcami. Pre seniorov
bol pripravený
kultúrny program, občerstvenie
v podobe
chlebíčkov
a chutných
koláčov
a zabezpečený bol autobus. V úvode
programu
seniorov potešilo vystúpenie detičiek z MŠ Klokočov.
V programe vystúpili heligonkári z CVČ, ktorým sa
svedomito venuje p. Ing. Martin Čerňanský. Detičky
z MŠ Klokočov seniorom rozdali malé prekvapenie,
ktoré pre nich pripravili žiaci zo ZŠ Klokočov.
V príhovore sa, v mene starostky obce Veroniky
Haferovej, prihovorila Paula Pápolová a spoločne so
zástupkyňou starostky obce Janou Foldinovou si
s prítomnými slávnostne pripili a seniorom popriali
hlavne veľa zdravia. Program pokračoval ďalším
hudobným pásmom, v ktorom vystúpila rodina
Michalisková. Krásne ľudové piesne v podaní rodiny
Michaliskovej potešili srdcia všetkých prítomných
a piesne si veselo zanôtili aj naši milí seniori.
Tak ako každý rok, Obec Klokočov nezabudla
ani na našich obyvateľov - seniorov, ktorí prežívajú
svoju jeseň života v zariadeniach pre seniorov.
Zástupkyňa starostky obce Jana Foldinová navštívila
seniorov v Domove pre seniorov na Hlaviciach.
Heligonkári z CVČ Klokočov s p. učiteľom Mgr.
Jozefom Rucekom, svojím programom všetkým
potešili srdiečka.
Pracovníčky OÚ Klokočov

1

OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV
Miroslava Fujáková a Zdenka Stopková navštívili
seniorov v zariadeniach: ZpS Makov; ZpS a DSS
PARK Vysoká nad Kysucou, Čadca; DSS Čadca Žarec a DSS a ZpS Horelica.
Všetkým odovzdali balíčky a seniorom popriali
príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia.

….takéto krásne veci vyrába p. Bernát v ZpS a Dss PARK Čadca

Klub slovenských turistov Klokočov
Príroda a ľudia, ktorí do nej chodia dokážu
vytvoriť zázračnú atmosféru. Všetky túry sú cestami
osobných príbehov nadšencov – turistov, ktorí sú
v klube združení.
Najväčšou výhodou je možnosť venovať sa
turistike v kolektíve priateľov s podobnou životnou
filozofiou a rebríčkom hodnôt pod vedením
kvalifikovaných cvičiteľov a inštruktorov, ktorí vedú
túry bezpečne a najkrajšími lokalitami. V KST
Klokočov je to predseda klubu pán Pavol Polka, ktorý
má dokonale prepátrané turistické chodníčky a každý
výstup s ním je precízne pripravený a aj obohatený
o pútavý príbeh, či legendu, ktorá sa k danej lokalite
viaže. Robia kopec krásnych akcií, napríklad
v adventnom období vynášajú betlehem ku kaplnke
Biely Kríž, či Nový rok 2018 budú vítať na Veľkom
Polome. V nasledujúcom článku vám bližšie
predstavíme históriu a súčasné pôsobenie KST
Klokočov.
Obyvatelia kysuckej dediny Klokočov sú
s prírodou spätí odjakživa. Žijú uprostred nej. Práve
preto si ju vedia vychutnávať aj vo voľnom čase.
Jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi si často robili výlety
do prírody. Tu niekde sa začala rodiť aj myšlienka
zastrešiť individuálne aktivity nejakou inštitúciou.
Konkrétnu podobu dostala v decembri 1978, kedy
vznikol turistický oddiel. Spočiatku fungoval pod
záštitou TJ Slovan Klokočov. Zbieral skúsenosti a po
10 rokoch sa zmenil na Klub slovenských turistov
Klokočov. Jeho predsedom sa stal Pavol Polka, ktorý
mal najväčšie zásluhy na vzniku tejto organizácie a je
jej dušou aj v súčasnosti. Funkciu podpredsedu
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vykonáva Pavol Čagaľa, tajomníkom je Jozef Polka.
Členská základňa nie je veľká (13 členov), ale stabilná.
Aktivity turistického klubu sa zameriavali nielen na
domáce akcie, ale aj na spoluprácu s inými
turistickými klubmi – z Rakovej, Turzovky, Vysokej
nad Kysucou, Svrčinovca. Členovia klubu sa
pravidelne zúčastňujú okresných celoslovenských
turistických zrazov. Vo februári 2003 klokočovský
klub sám zorganizoval vydarený zimný okresný zraz
turistov. Z 50 zaregistrovaných účastníkov nielen
z Kysúc, ale aj z Českej republiky sa v záľahách snehu
26ti odhodlali absolvovať najťažšiu trasu pešo, 10
trasu zvládli na bežkách. Ostatní sa uspokojili s menej
náročnými, ale zaujímavými trasami: KlokočovVrchpredmier-Doroťanka,
Klokočov-KonečnáDoroťanka. Večer nasledoval kultúrny program. Na
únavu z pochodu dal zabudnúť Folklórny súbor
Kysučan s pásmom Kysucké Vianoce. Druhý deň sa
niesol v znamení hesla Lyžiarsky deň turistickej
rodiny. Stretnutie s pestrým športovým programom sa
konalo pri lyžiarskom vleku na Hlaviciach. Pobyt
v prírode, spoznávanie jej krás, ale aj jej ochrana – to
sú veci, na ktorých klub buduje svoju činnosť.
Vydarené boli túry na Solisko v Tatrách, ale aj prechod
cez Jánošíkove diery vo Vrátnej doline. V letnom
období to zasa bola návšteva strediska Umag
a Plitvických jazier v Chorvátsku. Pre tých, ktorí sú
hladní po poznávaní, organizuje klub autobusové
zájazdy spojené s návštevou kultúrnych pamiatok,
múzeí i pútnických miest. Za všetky možno spomenúť
návštevu koncentračného tábora v Osvienčime a múzea
Jána Pavla II. vo Wadowiciach. Turistický oddiel
intenzívne spolupracuje aj s Farským úradom
v Klokočove. Vďaka tomu bolo možné zorganizovať
autobusové zájazdy do Lúrd, Ríma či Čenstochovej.
Zvlášť silné dojmy si klokočovskí farníci odniesli
z Vatikánu. Okrem toho, že si pozreli vzácne
pamiatky, zúčastnili sa aj pápežskej audiencie, na
ktorej im Svätý otec Ján Pavol II. udelil svoje
požehnanie. Z niekoľkých turistických akcií sa
miestnym turistom podarilo vybudovať tradíciu.
Jednou z nich je Jankov chodník – zimný i letný výstup
na Biely Kríž cez Doroťanku. Koná sa na počesť už
nežijúceho zakladateľa tohto výstupu, turistu Jána
Halagačku. V zimnom období je veľmi obľúbená súťaž
Lyžiar Klokočova, ktorá sa už niekoľko rokov koná pri
vleku na Hlaviciach. Pätnásť ročníkov má už úspešne
za sebou aj Privítanie Martina na bielom koni.
Začiatky boli na počesť účastníkov veľmi skromné –
stalo sa, že boli len dvaja – no každoročne pribúdali
ďalší. Teraz sa ich počet už vyšplhal nad stovku aj
zásluhou spolupráce s predsedom Turistického klubu
Svrčinovec p. Mrázikom. Trasa ponúka krásne
výhľady na miestne osady Banské, Moravské, Hlavice,
Doroťanka, Vrchpredmier, Biely Kríž. Je ambíciou
klubu pripraviť viac takých akcií, ktoré by
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zarezonovali u milovníkov turistiky tak ako privítanie
Martina. Aby boli príťažlivé a vyhľadávané pre všetky
vekové kategórie a najmä, aby si všetci odniesli pekné
zážitky z aktívneho pobytu v prírode - najmä tej
domácej, ktorá je kysuckým turistom taká blízka.

členovia turistických oddielov
Podľa knihy
NEÚNAVNÍ TURISTI V ŽILINSKOM KRAJI
spracovala Mgr. Andrea Moravčíková.

Poplatky v obci Klokočov na rok 2018
Dňa
14.12.2017
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 poplatky, ktoré sú platné pre rok 2018.
VZN obce č. 3/2017 o miestnych daniach na území Obce
Klokočov na rok 2018
Hodnota
Ročná sadzba v
Druh pozemku
pozemku
%
Orná pôda
0,1035€/m²
0,4%
TTP
0,0235
0,4%
Záhrady
1,85
0,4%
Lesné pozemky
0,08
0,4%
Vodné plochy
0,08
0,4%
Zast.plocha
a 1,85
0,4%
nádvoria
Stavebné
18,58
0,3%
pozemky
Ost. plochy
1,85
0,4%
Druh stavby
Stavby na bývanie
Chaty
Garáže
Priemyselné stavby
Stavby na ostatné
podnikanie
Ostatné stavby
Byty
Miestne dane
Daň za psa
Daň za užívanie verejného
priestranstva

Ročná sadzba dane €/m²
0,066€
0,33€
0,199€
0,660€
0,660€
0,099€
0,132€
3,50 €
Podľa využitia priestoru od
0,50 € do 1,70 €/m²

Poplatok za vodu

0,73 €/m³ + ročný prenájom
za vodomer 4,98 €

Správca dane poskytuje zníženie dane zo
stavieb a bytom vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty na
bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej
núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
fyzických osôb, aktoré slúžia na ich trvalé bývanie;
b) 50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové
priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov,
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu
VZN obce č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov
na rok 2018

Sadzba poplatku: 0,04711 € za osobu a deň, t.j. 17,20
€ na osobu pre poplatníka, ktorý má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt; pre poplatníka, ktorý je
vlastníkom nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ
nehnuteľnosti, pre právnickú osobu a pre podnikateľa.
Koeficient na rok 2018 je 0,3 pre poplatníka –
právnickú osobu a podnikateľa.
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad:
0,040 € za kilogram týchto odpadov.
Zníženie a odpustenie poplatku pre rok 2018:
V uvedenom VZN obce č. 2/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bol doplnený § 6 ods. 2b) : Obec poplatok
zníži poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá je
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodom /ŤZPS/
alebo úplne bezvládna osoba obec zníži poplatok
o 30%. Zníženie poplatku si poplatník uplatní na
základe žiadosti a doložením dokladu potvrdzujúcim
skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená –
preukaz ŤZPS, Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne.
Všetky hodnoverné doklady na preukázanie
nároku na zníženie poplatku a žiadosti o zníženie
poplatku za komunálny odpad musi byť doložené do
31.01.2018.
Touto cestou žiadame občanov, aby v súlade s
platným VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Klokočov na rok 2018, oznámili obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a všetky zmeny týkajúce sa
zániku alebo vrátenia pomernej časti vyrubeného
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poplatku za komunálny odpad - taktiež do 30 dní odo
dňa, keď tieto zmeny nastali. Bližšie informácie Vám
poskytneme na úseku odpadového hospodárstva.

Účasť poslancov na Obecnom zastupiteľstve za
rok 2017
Dátum zasadnutia rok 2017
Meno a priezvisko

18. OZ
1.02.

19.OZ
24.02.

Vlasta Kašíková

P
P
P
P
P
P
O
O

P
P
P
P
P
P
O
P
O

20.OZ
28.04

21.OZ
10.05.

22.OZ
30.06.

P
O
P
O
P
O
P
O
P

P
P
P
P
P
O
P
P
P

odročené

Pavol Dedič
Monika Jarošová
Ing. Radoslav Zajac
Róbert Vlček
Jozef Gacho
Jana Foldinová
Helena Rudinská
Pavol Čagaľa

P
O
P
O
O
O
O
O
P

Dátum zasadnutia rok 2017
Meno
priezvisko

a

23.OZ
11.08.

Vlasta Kašíková

P
P
Monika Jarošová
P
Ing. Radoslav Zajac
P
Róbert Vlček
P
Jozef Gacho
O
Jana Foldinová
P
Helena Rudinská
P
Pavol Čagaľa
P
O – ospravedlnený
P – prítomný
Pavol Dedič

24.OZ
14.09.

25.OZ
6.10.

26.OZ
27.10.

27.OZ
14.12.

P
P
O
O
P
P
P
P
O

P
P
P
P
P
P
O
P
P

P
P
P
P
O
O
P
P
O

P
P
O
O
P
P
P
O

Zo školských lavíc
Aktivity ZŠ Klokočov za obdobie september –
december 2017. Súťaže:
- Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry (1. miesto N. Hrušková – VIII.B);
- Okresné kolo v aranžovaní rastlín o 1. miesto sa
zaslúžili : K. Marcová, O. Rudinský a N. Stopková;
- v okresnom kole technickej olympiády nás
reprezentovali B. Jaroš, P. Banetka, O. Rudinský;
- v literárnej súťaži „O cenu R. Jašíka“ nás úspešne
reprezentovali N. Stopková, J. Jaroš, Š. Janešík a N.
Hrušková. Všetky práce boli ocenené a uverejnené
v zborníku prác.
- Školské kolo olympiády z anglického jazyka, N.
Stopková a P. Banetka získali prvé miesta a pôjdu nás
reprezentovať do okresného kola;
- Školské kolo olympiády z dejepisu, 1. miesto
M.Vavrinec a 2. miesto V. Dodeková, taktiež nás budú
reprezentovať v okresnom kole;
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- Školská súťaž „Adventné vence“;
- Žiaci sa zapojili do súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ SR
„Vianočné a novoročné pozdravy“, ktoré poputujú do
rôznych kútov sveta;
- KOMPARO 2017 – všeobecné preverovanie
vedomostí žiakov ôsmych ročníkov;
- Školský turnaj vo florbale v spolupráci s CVČ
Klokočov.
Akcie školy:
- multimediálne predstavenia „Čarodejka príroda“ a
„Neviditeľné šaty pani Zeme“;
- besedy na témy: „ Jazyková štylizácia, jazykový
prejav a potreba čítania v súčasnosti“,
„Prevencia
proti priestupkom a trestným činom na škole“,
„Prezentácia zvykov a tradícií Kysuckého regónu“,
„Deň voľby povolania 2017“;
- aktivity zamerané na upevňovanie viacgeneračných
vzťahov prebiehali v Dome sv. Alžbety v Klokočove –
Hlavice i na stretnutí dôchodcov v spolupráci so
zriaďovateľom;
- stretnutie s družobnou školou ZŠ Žákovská, ČR sa
konalo v októbri, žiaci si zmerali sily v rôznych
športových disciplínach a následne naši žiaci boli
pozvaní na Vánoční koncert, kde vianočnú atmosféru
skrášlili krásne tóny heligoniek našich žiakov;
- žiaci druhého stupňa sa zapojili do celoslovenskej
kampane „Červené stužky“, zameranej na boj proti
HIV/AIDS;
- že nám nie je ľahostajný život iných detí škola
preukázala zapojením sa do verejnej zbierky „Hodina
deťom“, kde vyzbieraná suma 156,86 € poputovala
Nadácií pre deti Slovenska;
- žiaci všetkých ročníkov sa zapojili do kampane
vyhlásenou Európskou komisiou po názvom
„Európsky týždeň športu 2017“
- v rámci exkurzií žiaci navštívili Múzeum holokaustu
v Seredi, Važeckú jaskyňu i Prírodovedné múzeum
v Liptovskom Mikuláši;
- od 01.01.2018 budú na škole prebiehať nové
projekty:
„Eko Alarm“ zameraný na zavedenie
systému zberu triedeného odpadu a „S efektívnou
inklúziou k dôstojnému vzdelávaniu“, v rámci ktorého
budú na škole pracovať dvaja asistenti učiteľa.

Vánoční koncert v Havířově
Dňa 14.12. 2017 sa žiaci zo záujmového
útvaru Heligónky z CVČ Klokočov zúčastnili
,,Vánočního koncertu v Havířově“, ktorý usporiadala
partnerská škola ZŠ Žákovská Havířov. Koncert sa
konal v miestnom evanjelickom kostole, čo celkovo
umocnilo predvianočnú atmosféru. V bohatom, vyše
dvojhodinovom programe, sa predviedli všetky
spevácke zbory z hosťujúcej školy, a to: Rozmarýnek,
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Ptáčatá a Hlásek. Centrum voľného času a našu školu
reprezentovali žiaci Adam Gajdičiar, Samuel
Godiška, Ján Jaroš, František Jaroš, Michal Jozek,
Otakar Rudinský, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková,
Denisa Škulaviková a bývalí žiaci našej školy Monika
Kasáková, Miroslava Kubalová a Marcela Polková.
Postupne odzneli vianočné piesne Aký je to svit,
Povedzte nám pastuškovia, Rolničky, Keby som mal
peniažteky. Novinkou bolo spoločné vystúpenie našich
hudobníkov so speváckymi zbormi s piesňami Narodil
se Ježíšek a Ej pastuškové. František Jaroš zahral na
husliach dve vianočné piesne. Heligonkárov hudobne
sprevádzal Ing. Martin Čerňanský. Ich vystúpenie
zožalo veľkolepý úspech a dlhotrvajúci potlesk
prítomných návštevníkov koncertu.
Po ukončení koncertu nasledovalo priateľské
posedenie s kolegami z partnerskej školy spojené so
štedrým pohostením. Pri odchode sme si navzájom
popriali šťastné a požehnané vianočné sviatky a
s radosťou prijali pozvanie na budúcoročný vianočný
koncert .

Vianočná besiedka a privítanie Mikuláša
Ôsmeho decembra pozvali detičky MŠ
Klokočov svojich rodičov, starých rodičov a známych
na vianočnú besiedku spojenú s privítaním sv.
Mikuláša, ktorú sprevádzala pravá vianočná atmosféra,
ako aj netrpezlivosť detí z očakávaného príchodu sv.
Mikuláša. Deťom zo všetkých troch tried patrí veľká
pochvala za krásny program, ktorým oslávili
a spríjemnili sviatočné obdobie. Deti boli za básne
a piesne odmenené balíčkom od Mikuláša. Chcem
poďakovať pani učiteľkám za krásny program a za
celoročnú prácu s našimi detičkami v materskej škôlke.
Za všetky deti i pani učiteľky vyjadrujeme veľké
poďakovanie pani starostke, od ktorej dostali detičky
takisto mikulášsku nádielku. Veľká vďaka patrí aj
rodičom za podporu a celoročnú spoluprácu.
Prajeme všetkým krásne a požehnané Vianočné sviatky
a
Šťastný
Nový
rok
2018.
Ďakujeme.

Kolektív MŠ Klokočov

Vianočný koncert v Klokočove
Dňa 17.12. 2017 usporiadalo Centrum voľného
času Klokočov v spolupráci so ZŠ Klokočov, Farským
úradom Klokočov a obcou Klokočov vianočný koncert
heligonkárov v Kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho
v Klokočove. O predvianočnú atmosféru sa postarali
naši heligonkári Adam Gajdičiar, Monika Kasáková,
Mirka Kubalová, Žanetka Škorníková a Deniska
Škulaviková, ktorí pravidelne nacvičujú pod vedením
Ing. Martina Čerňanského. V kultúrnom programe
odzneli postupne vianočné piesne a koledy Aký je to
svit, Do hory, do lesa, Dnešný deň sa radujme, Čas
radosti, veselosti, Keby som mal peniažteky, We wish
you, Povedzte nám pastuškovia, Šťastie, zdravie, pokoj
svätý a Rolničky. Naši heligonkári nám svojou hrou
a spevom spríjemnili predposlednú adventnú nedeľu.
Vystúpenie malo medzi návštevníkmi kostola veľký
úspech, čo dali najavo dlhotrvajúcim potleskom.
PaedDr. Ľubomír Kadura
riaditeľ CVČ Klokočov

Pozvanie na Obecný ples

20. januára 2018
od 18:00 hod.
v telocvični ZŠ Klokočov
Vstupné 19 € na osobu.
V cene vstupného: prípitok, hlavné jedlo, víno,
káva a čaj počas celého ve čera,
polnočné švédske stoly.
Do tanca bude hrať a o skvelú náladu sa postará
skupina PULZ.
Vstupenky sú k dispozícii na Obecnom úrade Klokočov v
kancelárii prvého kontaktu tel. č.: 041/4358110, 0948 466 770
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