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Vážení spoluobčania,
opätovne prichádzajú vianočné sviatky a s nimi sa
pomaly končí i rok 2015. V každom jednom z nás starý
rok niečo zanechal, niektorí sa tešili z úspechov
a radostných udalostí, iných zasa končiaci rok 2015
zarmútil, ale taký je život. Radosti striedajú starosti
a naopak. I ten náš obecný život bol pestrý, okrem
iného sme začali vydávať obecný list, v ktorom sme sa
snažili zabezpečiť informovanosť občanov. V rukách
držíte už štvrtý výtlačok a aktuálne informácie vám
budeme naďalej prinášať i v novom roku 2016.
Dovoľte nám popriať príjemné prežitie
vianočných
sviatkov,
želáme
Vám
pevné
zdravie, vzájomný pokoj, harmóniu a hlavne pokoj v
rodinách. Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti
a vnúčatá, nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších a do nového roka 2016 vykročte tou
správnou nohou.
Veronika Haferová
starostka obce a redakčná rada
Rozhovor so starostkou Obce Klokočov s pani
Veronikou Haferovou
Pani starostka, aký bol Váš prvý rok v úrade? Čo
Vás vo funkcii zaskočilo, čo sa podarilo naplniť
a aké máte plány?
Musím vychádzať z trpkej a pravdivej skutočnosti, že
tento rok bol veľmi ťažký z hľadiska finančnej situácie.
Museli sme sa počas celého roka správať maximálne
zodpovedne. Viem, že sa už veľakrát opakujem, no
žiaľ je to tak. Ľudí už nebaví počúvať stále to isté:
„Nemáme nato, sme finančne zadlžení, ale žiaľ, toto je
holá realita!“ Nakoľko sa pracovalo s tým, čo bolo
v našich silách, myslím si, že sme urobili dosť. Snažili
sme sa čiastočne udržiavať miestne komunikácie
v najkritickejších oblastiach našej rozsiahlej obce
a robiť tie najnevyhnutnejšie práce. Samozrejme viem,
že sme nevyhoveli všetkým, čo by sme si spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva veľmi priali, ale
tak hádam postupne to pôjde. Čo sa týka mojich plánov
do budúcna? Plány by boli len... opätovne opakujem,
pokiaľ sa nezbavíme dlžôb, musíme ostať s plánmi pri
zemi.
Ako
sa
Vám
spolupracuje
s obecným
zastupiteľstvom?
Tak, ako každý starosta obce by mal navodiť takú
atmosféru, aby obecné zastupiteľstvo vedelo, že
zámery oboch spomínaných skupín úzko súvisia
a pracujú pre blaho celej obce, snažím sa o to i ja. Nie

je to jednoduchá úloha, lebo hádzať na seba pohľady
vzájomnej nevraživosti nie je problém. Avšak
položme si otázku. Pre koho by to bolo dobré?
Všetci sme tam zvolení za jediným cieľom , aby
sme svoje sily a schopnosti venovali dobrým
rozhodnutiam, ktoré znamenajú postup vpred
a prinášajú
obci
a občanom
zlepšenie
ich
každodenného života. Tí ľudia nás preto volili, dali
nám dôveru a sme ich nádejou, že niečo sa pohne
vpred a preto nehľadajme dôvody, že sa to nedá, ale
hľadajme spôsoby, ako sa dá ten požadovaný a čo
najlepší výsledok pre obec dosiahnuť.
Moja
odpoveď na vašu otázku znie: „Spolupracuje sa mi
s nimi dobre a dúfam, že i do budúcna to bude len
a len dobre, ak nie ešte lepšie.“
Pred rokom ste o tomto čase vstupovali do funkcie
starostky. Funkcia starostu obce je zodpovednou,
ale možno aj tak trochu nevďačnou funkciou.
Kompetencie starostu majú svoje limity a nie
všetko je možné vyriešiť od starostovského stola.
Máte stále ten istý elán do práce ako na začiatku?
Elán stále mám, veď nie som v tom sama. Pomáhajú
mi poslanci, za čo im chcem poďakovať, lebo každý
sa snaží v rámci svojich možností priložiť ruku
k dielu. Taktiež spolupracujeme i v rámci združenia
MASKA – Horné Kysuce, kde máme rozplánované
určité akcie a čas ukáže, čo z toho sa podarí.
Všimli sme si, že z priestorov obecného úradu sa
presťahovala pošta, ako plánujete tieto už
prázdne priestory využiť?
Už v minulosti sme sa zapodievali myšlienkou, že by
bolo najlepším riešením centralizovať všetok
personál obecného úradu do jednej budovy. Teraz sa
nám naskytla možnosť a i keď nie úplne, aspoň
čiastočne si túto myšlienku splníme. Tieto prázdne
priestory využijeme na kancelárie pre zamestnancov
obecného úradu.
Akú mieru dôležitosti prikladá vedenie obce
kultúrnej činnosti, športu a čo je tradíciou,
raritou obce?
Samozrejme, že veľkú! I počas tohto roka sme
organizovali niekoľko kultúrnych akcií, ktoré boli
prevažne dotované sponzormi. Nakoľko naša obec je
nesmierne bohatá na ľudové tradície, do budúcna
plánujeme organizovať i nové kultúrne akcie.
Chceme podchytiť všetky zvyky našich babičiek
a dať ich do povedomia mládeži. Naším plánom je
i rozšíriť folklórnu skupinu Klokočov, možno
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i založiť malé ochotnícke divadlo. V športe by sme
chceli sfunkčniť ihrisko na Kašanke a vytvoriť také
podmienky, aby futbalisti nemuseli trénovať
v okolitých obciach, ale doma na rodnej pôde. Ako
som už spomenula, kultúrne akcie sa organizujú.
Spomeniem nedávnu akciu „Príchod Mikuláša
s rozsvietením vianočného stromčeka.“ Nakoľko sme
neorganizovali v tomto roku besiedku so seniormi,
rozhodli sme sa v rámci spolupráce s farským úradom,
školou, CVČ zorganizovať akciu nielen pre detí, ale
pre všetkých. Zo spomínanej akcie sme získali
z dobrovoľného príspevku za starostovský punč sumu
290 €, ktorú použijeme na opravu ihriska na Kašanke.
Taktiež sme si uctili a navštívili našich seniorov
v domovoch a v spolupráci so ZŠ sme pre nich
pripravili pekný program. Tešíme sa zo vzájomnej
spolupráce a pomoci, či už je to farský úrad, základná
škola alebo CVČ Klokočov. Spolupráca s nimi je
výborná!
Ako je to s využívaním grantov, dotácií, euro
fondov?
Túto otázku dostávam často! „Prečo nevyužívate euro
fondy?“ Veľa občanov si možno myslí, že je to také
jednoduché, požiadať o grant, či rýchlo zareagovať na
výzvu o predloženie žiadosti o nenávratný finančný
prostriedok. Áno, výzvy skutočne sú a požiadať o ne
môžeme, avšak kameňom úrazu sú opäť financie.
Nakoľko takmer každá takáto výzva, ku ktorej treba
predložiť množstvo náležitostí ako napríklad: žiadosť
(predpísaný formulár), opis projektu, podrobný
rozpočet projektu, množstvo požadovaných príloh, no
v neposlednom rade si tieto výzvy vyžadujú
i spolufinancovanie obce. Čiže, keď sa rozhodneme
ísť do konkrétneho projektu, musíme mať na účte
preukázateľnú čiastku, že máme z čoho ten a ten
projekt spolufinancovať.
S akými predstavami vstupujete do nového roka?
Všetci vieme, že rok 2016 bude ekonomicky
náročný. Preto si nerobím veľké ilúzie o náraste
financií / skôr naopak /. Preto narábanie s nimi bude
ešte obozretnejšie a podporené hľadaním rezerv – šetriť
a šetriť na každom kroku.
Za poskytnutie rozhovoru ďakujeme starostke obce
Klokočov Veronike Haferovej. Starostke obce prajeme,
aby sa jej vízie a plány naplnili v čo najväčšej miere.

MIKULÁŠ V KLOKOČOVE
V nedeľu
6. decembra 2015 sme v obci
Klokočov začali tradíciu Vianočných trhov. Tento rok
sa konal 1. ročník, ktorý bol spojený s príchodom
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Mikuláša. Občania si zdarma pochutili na vianočnej
kapustnici, ktorá rozvoniavala celým námestím.
Predvianočnú atmosféru
umocnili aj stánky
s remeselníckymi
výrobkami
a vianočnými
maškrtami. Občerstviť sa mohli starostovským
punčom, z ktorého výťažok bude použitý na
rekonštrukciu futbalového ihriska v Klokočove na
Kašanke. Čakanie na Mikuláša všetkým prítomným
spríjemnili svojím programom žiaci zo ZŠ Klokočov
a CVČ Klokočov. Program vyplnila aj rodina
Michalisková
a p.
Korduliaková
s pásmom
mariánskych a vianočných piesní. O 14:00 hod. pán
Jozef Dedič na krásne vyzdobenom koči priviezol už
dlho očakávaného Mikuláša. Samozrejme mal so
sebou aj svojich pomocníkov, ktorí Mikulášovi
svedomito pomáhali
rozdávať sladké maškrty
deťom.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spoločne
s nami privítať Mikuláša a prežiť príjemné
predvianočné chvíle. Za krásne pripravený program
ďakujeme riaditeľke ZŠ Ing. Jarmile Krišťákovej
a kolektívu pedagogických pracovníkov, riaditeľovi
CVČ Klokočov PaedDr. Ľubomírovi Kadurovi a
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
organizácii Vianočných trhov. Veľké poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí sa postarali
o výbornú kapustnicu, starostovský punč a sladké
balíčky pre našich najmenších.
Pevne veríme, že 1. ročník Vianočných trhov
spojených s príchodom Mikuláša zanechal vo
všetkých príjemné pocity a navodil všetkým tú pravú
predvianočnú atmosféru.
O rok sa tešíme znova!
Ďakujeme sponzorom:
Vdp. Peter Jankech, Farnosť Klokočov, Lekáreň
Paracelsus, Veronika Haferová, starostka obce, CVČ
Klokočov, Pavol Dedič, Vlasta Kašíková, Monika
Jarošová, Mária Turácová, Róbert Smieško,Jana
Foldinová, Pavol Čuboň, Jarmila Tabačíková,
Benzinol Makov – mikulášske balíčky
Výťažok z tejto akcie 290 € bude použitý na
rekonštrukciu futbalového ihriska na Kašanke a na
zrekonštruovanom ihrisku môžu futbalisti urobiť
prvý výkop krásnou futbalovou loptou, ktorú našim
futbalistom venovala Dagmar Balážová.
Zimná údržba ciest
Nie je nič krajšie ako zasnežená zimná
krajina, lemovaná cestičkami od jednej chalúpky
k druhej. Áno tie cestičky... tak tie nás potrápia
s príchodom prvej výdatnejšej nádielky snehu. Všetci
sa ráno potrebujeme dostať do práce, do školy,
k lekárovi, na nákupy... Naša obec je v tomto smere
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veľmi rázovitá vzhľadom na svoju rozľahlosť. Ako

teda prebieha zimná údržba našich ciest?
V závislosti od výdatnosti snehových zrážok
platí pravidlo, že obec by mala byť sprejazdnená do 48
hodín. Takmer 120 km miestnych komunikácií priam
predurčuje k tomu, že to nie je vždy jednoduchá
záležitosť. Začína sa v centre obce, odkiaľ vyráža
obecná technika. Prioritou sú hlavné cesty, parkoviská
pri obecnom úrade, škole, kostole, ich sprístupnenie
a posyp. Vyorávanie hlavných ciest do Vrchpredmiera
a Riečok zabezpečuje Tatra 815. Na ostatné miestne
komunikácie má obec k dispozícií 2 traktory Zetor 160
a Zetor 53. Jeden sprejazdňuje osady Rybárie, Riečky,
Javorová, Kornica, Konečná a druhý osady Bánske,
Klin, Vrchpredmier, Podjavorová, Hlavice, Hrubý Buk,
Zajace, Pantokovia. Často sa stáva, že kým sa
sprístupní najodľahlejšia časť obce, lebo aj tam sa chcú
ľudia dostať domov, v inej časti začíname odznova.
Odpratávanie snehu z námestia, parkovísk a
autobusových zastávok sa vykonáva za pomoci
univerzálneho nakladača (HON) a pri dočisťovaní
pomáhajú aj pracovníci VPP.
Zatiaľ je k nám zima na sneh skúpa. Dúfajme,
že nám ho nadelí tak akurát. Dosť na radovánky našich
detí a nie príliš veľa pre prejazdnosť a schodnosť
našich ciest, cestičiek a chodníkov. A keď nás aj
prekvapí poriadna nádielka snehu, buďme trpezliví
a zhovievaví, nedá sa byť všade a hneď.

zaplatia občania obci za odpad na rok 2015 je
predpísaný v sume
40.176,49 €. Ak by bola
predpísaná suma zaplatená celá, už teraz obec
dopláca za odpad 14.725,75 €, a to je pred nami ešte
mesiac december. Čo sa týka platobnej disciplíny
občanov, odpad sa platí počas celého roka priebežne
a mnohí poplatníci si úhradu poplatku nechávajú na
poslednú chvíľu, preto obec eviduje aj nedoplatky.
Avšak faktúry za odvoz odpadu sa platiť musia, preto
obec musí stále hľadať finančné prostriedky a za
odpad doplácať. Obec doplácala za odpad aj minulý
rok a poplatok za komunálny odpad sa nezvyšoval
od roku 2011. Na obecnom zastupiteľstve bolo
prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, v ktorom sa poplatok za
komunálny odpad stanovil na výšku 17,20 € za
osobu. Zohľadnila sa aj skutočnosť, že od januára
2016 sa zvyšuje aj cena skladočného za zmesový
komunálny odpad.
Do konca januára 2016 si občania môžu na OÚ
Klokočov
podať
žiadosti
s doloženými
hodnovernými dokladmi k zníženiu poplatku za
komunálny odpad. Je potrebné, aby z doložených
dokladov jednoznačne vyplýval počet dní pobytu
poplatníka mimo obce. Doklady sú uvedené vo VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Úsek odpadového hospodárstva

Odpad
Advent je predzvesťou blížiaceho sa konca
kalendárneho roka, čo sa vždy spája s bilanciou
uplynulého obdobia. Preto v nasledujúcich riadkoch
budeme bilancovať a bližšie Vám priblížime
problematiku odpadového hospodárstva. Rok 2015
opäť potvrdil skutočnosť, že odpadov je čoraz viac. Aj
keď čísla množstva separovaného odpadu sa zvýšili,
bohužiaľ zvýšilo sa aj množstvo komunálneho odpadu.
Obec Klokočov veľmi zaťažuje vývoz kontajnerov.
Nakoľko má naša obec kopaničiarsky charakter,
v jednotlivých lokalitách obce je rozmiestnených 45
kontajnerov, pretože vývoz popolníc by nebol možný.
V kontajneroch sa neustále nachádza množstvo
odpadu, ktorý tam nepatrí. Sú to najmä separovateľné
zložky odpadu ako plasty, sklo. Najviac nás mrzí, že
v kontajneroch je nahádzaný aj veľkoobjemový odpad
– nábytok, matrace a nájde sa v nich aj elektronika.
Najmä veľkoobjemový odpad v kontajneroch zaberá
veľa miesta, tým sa zvyšuje frekvencia vývozu
kontajnerov a teda aj náklady na komunálny odpad.
K obdobiu 30. november 2015 bolo v našej obci
vyvezených 153 ks kontajnerov.
Náklady na vývoz komunálneho odpadu k 30.
novembru sú v sume 54.902,24 €. Poplatok, ktorý

Revízia knižnice
Oznamujeme občanom, že knižnica v Klokočove je
zatvorená z dôvodu prebiehajúcej revízie knižnice.
Žiadame všetkých – najmä neaktívnych čitateľov,
aby požičané knihy vrátili. V opačnom prípade sme
nútení posielať upomienky, kde bude vyrubená aj
pokuta, podľa platného cenníka poplatkov.
Predpokladaný termín ukončenia revízie knižnice je
31. január 2016. O otvorení knižnice Vás budeme
informovať.
Úsek kultúry a knižnice
Autobus na polnočnú omšu
Na polnočnú svätú omšu je zabezpečený autobus s
odchodmi:
22:50 hod. - Hrubý Buk
22:55 hod. – Hlavice Galus
23:00 hod. – Vrchpredmier
23:15 hod. – Kornica Konečná
23:35 hod. – Riečky
Zo svätej omše pôjde autobus smerom do Riečok,
Kornica Konečná, Vrchpredmier, Hlavice, Hrubý
Buk. Autobus sponzorovala starostka obce Veronika
Haferová.
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Vianoce v minulosti
Vianoce sú sviatky, ktoré sú považované za
najkrajšie sviatky v roku.
V minulosti bolo ich
zaužívaným pomenovaním svjotki (sviatky).
Deň pred Štedrým dňom volali žern- džeň – bol to
čas prísneho pôstu. V tento deň začali po dedine chodiť
z domu do domu betlehemci v sprievode hricov. Je to
skupina troch chlapcov. Na hlavách majú vysoké
valcovité, papierové čiapky, olepené betlehemskými
papiermi. Ďalšími postavami, ktoré chodia po
betleheme, sú hricovia (predstavujú pastierov a bačov).
Majú oblečené kožuchy, okolo pása majú na opasku
navlečené chraptoky (zvonce vyrobené z plechu, ktoré
majú srdcia z matíc upevnené na drôte). Ich oblečenie
dotvárajú hlavne rôznofarebné stuhy z krepového
papiera.
Na Viliju (Štedrý deň – 24.12.) piekli chlieb,
ale i koláče zvané kachličky a kapušňoky. Pripravovali
tiež štedrovečerné jedlá. Na zvieratá sa myslelo aj
počas štedrej večere. Z každého jedla , ktoré sa
podávalo, gazdiná časť oddelila do hrotka a po večeri
dala zvieratám. Neodmysliteľnou súčasťou sviatku
bola aj polažnička – vianočný stromček. Zdobila sa
rôznymi, v staniole zabalenými papierikmi, orechami,
jabĺčkami, ale sem tam aj cukerlikami – domáca
kolekcia. Keď nastal slávnostný večer, celá rodina si
posadala okolo slávnostného stola a zapálila sviecu.
Bolo to znamenie toho, že rodina usadla
k štedrovečernej večeri – viliji. V túto dobu nikto
z domu neodchádzal a nikto cudzí do domu
neprichádzal. Na štedrovečernom stole musel byť
chlieb, kľúče, zemiaky. Pod obrusom peniaze. Neskôr
sa celá rodina postojačky pomodlila, potom dostal
každý člen rodiny oplátku s medom. Po večeri sa
mladí i starí vybrali po spevaňu susedom popod okná
vinšovať. Po štedrej večeri sa išlo na polnočnú omšu.
Na Bože narodzeňe ( 1. Sviatok vianočný,
25.12.) – v tento deň bol zákaz návštev. V záhrade
triasli stromy, aby bola hojnosť ovocia a dobrá úroda.
Na Štefana (2. Sviatok vianočný, 26.12.) –
v tento deň chodili polažničore. Mládenci, ktorí triasli
polažničkou ( vianočným stromčekom), keď prišli za
dievčatami. Na Štefana končí pôst a začínajú tanečné
zábavy, tzv. „štefánskou“
zdroj: Na ceste k prameňom KLOKOČOV
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Pozvánka
Obecný úrad v Klokočov v spolupráci s Farským úradom
Klokočov Vás pozývajú na
Vianočný ples
2. januára 2015 (sobota) od 18:00 hod. v telocvični ZŠ
Klokočov.
Vstupné 19,50 €
V cene vstupného je zahrnuté:
prípitok, hlavné jedlo, dezert, víno, minerálna voda,
káva a čaj po celú noc, polnočné švédske stoly, nočný
ohňostroj.
Do tanca bude hrať skupina Terry z Oravy, môžete sa
tešiť na skvelú náladu, vianočné čaro, zábavný program,
krásnu vianočnú výzdobu a pestrú tombolu.

OPRAVA CHYBY - OBECNÝ LIST Č.2, dátum
vydania 8. Augusta 2015
V obecnom liste č. 2 v článku Finančná
situácia našej obce došlo k chybe pri písaní /preklep/
Na strane č. 2 bol uvedený nesprávny dátum
25.3.2015, správne má byť:
25.3.2014 bol
uhradený bankomatovou kartou benzín v sume
80,06€.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakčná rada

Štruktúra vlastníckych vzťahov:
Obec Klokočov je jediným a výlučným vlastníkom a vydavateľom
Obecného listu.
Vydavateľ:
Názov:
Obec Klokočov
Sídlo:
Klokočov, č. 962, 023 22 Klokočov, okres Čadca
IČO:
00314048
Právna forma: právnicka osoba
Obsahové zameranie: informácie zo života obce
Územný rozsah: regionálny
Oblasť, zameranie: obecné
Dátum začiatku vydávania: 01.06.2015
Schválené na OZ dňa 29.05.2015

