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1./ PLNENIE CIEĽOV STANOVENÝCH V REALIZAČNOM PLÁNE
Plán a skutočnosť
Hoci práce sťažovala nepriazeň počasia všetky práce boli vykonané v zmysle plánovaného
časového harmonogramu . Nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by menili postup, alebo
vyžadovali zmenu.
Priebeh realizácie projektu
Realizácia projektu bola naplánovaná na mesiace jún, júl a august 2008. Skutočný
začiatok stavebných prác začal dňa 17. 6. 2008 . Realizácia projektu začala dovozom
stavebného materiálu firmou Stavebniny Fejka Zvolen , BASK s.r.o B. Bystrica a lomového
kameňa z firmy Záhradné centrum Vígľaš. Tieto firmy boli vybraté vo VO a na základe
objednávky dodali potrebný materiál v hodnote 73 944,50 Sk
Stavebné úpravy začali vyčistením plochy od tráv, burín a drevín okolo zvonice a plochy
pre operný múrik. Po úprave sa vykopal rigol pod základ operného múrika. Na
vybetónovaný základ sa vybudoval operný múr z debniacích tvárnic vyplnených betónovou
zmesou a vypevnených oceľou o priemere 10 mm. Operný múrik sa vybudoval v celkovej
dĺžke 13 metrov, tento bude slúžiť najmä na zabezpečenie proti zosuvu pôdy od hrobovej
časti. Okolo zvonice v zmysle zápisnice s KPÚ B. Bystrica sa previedlo očistenie od
divorastúcich burín a krov, odstránil sa betónový chodník, vykopal sa rigol o hĺbke 1meter
a šírke 0,50 metra. Obnažený základ zvonice sa zaizoloval Teraplastom /izolačná fólia/,
z troch strán sa uložila drenážna PVCU rúra DREN.PLEX 100mm, ktorá sa vyviedla do
volného priestoru pod zvonicou. Následne po prevedení izolácie a drenáže sa vykopaný rigol
zasypal kamennou drťou. Po ukončení prác na izolácií základov sa zrealizovala aj pokládka
zámkových obrubníkov do ktorých bola prevedená pokládka kamenného chodníka okolo
zvonice a boli odstránené aj kovové brány. V mesiaci august bol dokončený obklad lomovým
kameňom a bola prevedená oprava fasády firmou Miroslav Murín – stavbár, ktorý bol vybratý
vo VO . V tomto mesiaci bola prevedená aj opravu krovu, pokládku palubiek , šindľa a boli
zhotovené bráničky a brány firmou Jozef Petrluš Drevomont vybratá vo VO. Okolo zvonice
v zmysle zápisnice s KPU Banská Bystrica pola prevedená pokládka kamenného chodníka
z troch strán v šírke 0,50 metra od steny zvonice a priestor pred vstupom do zvonice bol
vyložený kameňom celý. Kameň bol uložený do pieskového lôžka.
Po skončení odborných prác bola prevedená konečná úprava terénu a vysiata parková
tráva. Pri realizácií projektu všetky pomocné práce , výkopové práce, betonárske práce, ako
aj konečná úprava terénu a výsev parkovej trávy boli prevedené formou dobrovoľníckej
práce členov DO SZPB , mládeže a občanov obce, kde bolo odpracované celkom 503 hodín,
čo predstavuje prínos vo finančnom vyjadrení 23 439,80 (počet hodín 503 násobené
hodinovou sadzbou z minimálnej mzdy čo predstavuje 46,60 Sk).

2./ HODNOTENIE DOTERAJŠÍCH VÝSLEDKOV
Merateľné údaje
Na realizácií projektu sa zúčastnilo 18 osôb z radov členov DO SZPB Klokoč, mládeže
a občanov obce, kde odpracovali celkom 433 hodín formou dobrovoľníckej práce, čo
predstavuje vo finančnom vyjadrení 20 177,80 Sk. Koordinátorka projektu odpracovala 70
hodín formou dobrovoľníckej práce na zabezpečovaní dodávky materiálov, koordinácií prác,
ako i celkovom zúčtovaní a ukončení projektu, čo vo finančnom vyjadrení činí 3 262,- Sk.
Prínos projektu pre cieľovú skupinu, verejnosť a obec
Občania obce, známej ako vrchársky kraj s panenskou prírodou, výskytom minerálnych
prameňov, originálnou ľudovou kultúrou, stále živými tradíciami, kde dominuje horský masív
Podjavoria. V povedomí širokej verejnosti je to územie tradičného lazníckeho osídlenia, kde
sa striedajú lesy so zelenými lúkami a pasienkami, obyvatelia chcú žiť v priestore, kde sú
dobré medziľudské vzťahy spokojný rodinný život, kde starší ľudia prežívajú dôstojne
starobu, deti a mladí ľudia majú dostatok príležitosti na svoj rozvoj.
Aby obec napĺňala stanovené ciele pri tvorbe projektov musí využívať miestne zdroje
, zvyšovať miestne povedomie ľudí , zapojiť širokú verejnosť do zlepšenie životného
prostredia, zlepšenia estetiky prostredia a zlepšenie občianskej infraštruktúry. Uchádzaním sa
o finančné zdroje z nadácií, fondov EU, štátneho rozpočtu, nakoľko vlastné zdroje sú
minimálne
patrí aj aktivizácia občanov ohrozených sociálnym vylúčením, dlhodobo
nezamestnaných občanov a ich priamu účasť na riešení vlastnej situácie a zapájania sa do
diania obce. Tým, že obec zapojila mládež, občanov obce a marginalizované skupiny na
realizácii projektu vlastnou prácou vytvorila podmienky pre získanie zručnosti, pridelené
úlohy prispeli k budovaniu pocitu zodpovednosti, dôvery vo vlastné schopnosti , v nemalej
miere zvýšili pocit sebavedomia a čo je veľmi dôležité táto súčinnosť vytvorila pocit
zodpovednosti za udržiavanie a ochranu vytvoreného diela.
Zrealizovaným projektom sa zachránila NKP zvonica pre budúce generácie, zlepšila sa
estetika daného prostredia, kde sa vytvoril dôstojný vstup do sakrálnej časti, čo má za
následok kladné hodnotenie zo strany občanov, ktorí prichádzajú z iných časti našej republiky
do sakrálnej časti. Zlepšili sa podmienky pre zvonenie na unikátnom zvone a v nemalej miere
tento projekt prispel k dotvoreniu centra obce, ako aj k povýšeniu hodnoty majetku vo
vlastníctve obce.
Hoci obec má viacročné skúsenosti pri vypracovávaní žiadostí, realizácie, monitoringu až
po finančné zúčtovanie projektov, no každý projekt má svoje špecifikum a prinesie nové
skúsenosti pri realizácií a finančnom zúčtovaní. Zrealizovaný projekt rekonštrukcia zvonice
v obci Klokoč, je príkladom, hoci nie veľmi ľahko sa získavajú občania, mládež pre
dobrovoľnú prácu. Výsledok je potešujúci nielen pre samosprávu obce, zo spoločného diela,
ale majú radosť a dobrý pocit všetci, ktorí priložili ruku k dielu a výsledkom je obnovená
kultúrna pamiatka zvonica ako aj dôstojný vstup do sakrálnej časti obce, ktorú v priebehu
roka navštívi okolo 10 000 tisíc návštevníkov prichádzajúcich na bohoslužby do miestneho
kostola, na pietne obrady a za účelom spomienky na zosnulých.
Výsledky projektu
Zrealizovaný projekt splnil všetky očakávané výsledky:
- má pozitívny vplyv na životné prostredie
- projekt bol realizovaný v súlade s platnými normami v oblasti stavebného zákona
- projekt bol realizovaný v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu
- projekt prispel k zlepšeniu technickej a občianskej infraštruktúry

-

-

prispel k štandardu kultúrneho a duchovného života
zrealizovaním projektu sa zlepšila estetika prostredia v sakrálnej časti
rekonštrukciou sa zachovala NPK Zvonica pre budúce generácie
zrekonštruovaná NKP bude slúžiť obyvateľom obce, obyvateľom mikroregiónu
Podjavoria, regiónu Podpoľania a širokej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje pietných
obradov a buhoslužieb.
dlhodobo nezamestnaní, ktorí sa zúčastnili pri realizácií projektu získali základné
organizačné zručnosti
zaradili sa do kolektívu
pridelené úlohy prispeli k budovaniu pocitu zodpovednosti za spoločné dielo
zlepšil sa u nich pocit dôvery a sebavedomia z vykonanej práci
projektom sa podarilo v obci zaktivizovať občanov a vybudovať dielo, ktoré oživilo
život v obci

V Klokoči dňa: 29. 09. 2008.
Jozef V ý b o š ť o k
starosta

Správu vypracovala dňa 29.09.2008 Anna Purdeková – koordinátorka projektu.

