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Milí spoluobčania! 
            prázdninové číslo obecného listu vychádza azda 
pre všetkých v najpríjemnejší čas – čas oddychu 
a dovoleniek.  Prajeme Vám, aby ste si skutočne 
oddýchli, načerpali nové sily, aby dovolenky ktoré sa 
chystáte tráviť boli príjemné a bez zbytočných nehôd. 
            Okrem tohto priania Vám úvodom júlového 
čísla obecného listu priblížime situáciu s plánovanou 
opravou cesty na kritickom úseku Hlavice. 

Dňa 28.06.2017 sa na Obecnom  úrade 
Klokočov konalo pracovné stretnutie  za účelom 
prerokovania postupu obnovovania povrchu na 
pozemnej komunikácii III/2026 Staškov – Klokočov, 
kat. územie obce Klokočov. Na stretnutí boli prítomní 
Ing. Martin Slabej PhD., technický námestník 
generálneho riaditeľstva ŽSK a Ing. Martin Benko, 
riaditeľ SC ŽSK závod Kysuce.  Na stretnutí bola 
prejednávaná oprava cesty – úsek Hlavice.  
 Na najkritickejšom úseku cesty na Hlaviciach 
v dĺžke cca 700 m bolo diagnostikou zistené, že  
podložie v uvedenej  dĺžke má nevyhovujúci stav, tak 
technológia pokládky živičnej vrstvy v hrúbke 5 cm 
danom úseku by bola nevhodná a najmä by nemala 
takmer žiadnu životnosť. Ďalej sa  upresnilo, že 
v súčasnej dobe sa prerába projektová dokumentácia 
inkriminovaného úseku v dĺžke 700m, keďže bude i na 
základe vykonanej diagnostiky použitá technológia 
recyklácie pôvodných konštrukčných vrstiev vozovky.  
Na základe úprav v projekte bude vydané stavebné 
povolenie a následne vyhlásené verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa. Preto prosíme občanov o trpezlivosť, 
nakoľko všetky tieto úkony majú svoje lehoty, ktoré 
musia byť zo zákona dodržané. 
 Keď bude v rámci verejného obstarávania 
vysúťažený zhotoviteľ, hneď sa  pôjde  na uvedený 
kritický úsek. Ďalej bude zrealizovaná úprava povrchu 
na pozemnej komunikácii časť - od Hlavice, bytovka 
po obchod u Gaška a  časť – od budovy bývalej lesnej 
správy v Klíne nad  ZŠ. 
 Žilinský samosprávny kraj sa nevyhýba opravy 
tejto cesty, finančné prostriedky sú vyčlenené a celý 
úsek cesty bude vyspravený do začiatku výkonu zimnej 
údržby. 
                                 Starostka obce Veronika Haferová 
 
Výzva na kosenie pozemkov 
 

 Vážení spoluobčania, vlastníci a užívatelia  
poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Klokočov, 
týmto Vás  ž i a d a m e, aby ste si dôsledne splnili 
a zabezpečili základnú starostlivosť  poľnohospodársku 
pôdu. 

 Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a v znení noviel je: „Každý vlastník 
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo 
nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len 
„užívateľ“) je povinný 
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na 
ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností 
a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred 
jej poškodením a degradáciu, 
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na 
neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak, 
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, 
aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola 
zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov 
v krajinnom prostredí 
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh 
pozemku s jeho evidenciou v katastri.“ 

Zabezpečením základnej starostlivosti 
o poľnohospodársku pôdu – udržiavanie zelených 
porastov, vykosenie trávnatých porastov – sa zabráni 
rozmnožovaniu burín, udrží sa pôvodná funkcia pôdy 
a zároveň sa vlastníci a užívatelia poľnohospodárskej 
pôdy vyhnú sťažnostiam od ostatných susedov 
a zároveň sa zlepší vzhľad našej obce. 

 
Povinné očkovanie psov 
 
 Obecný úrad v Klokočove, okres Čadca 
v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom: 
MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3 
mesiace na pravidelné očkovanie psov proti besnote, ktoré 
s uskutoční dňa: 12. júla /streda/ 2017. 
Harmonogram očkovania: 
Hrubý Buk – „Kasíno“     8:00 hod. 
Hlavice – Rieka      8:30 hod. 
Hlavice – obchod u Gaľusa    9:00 hod. 
Hlavice – obchod u Gaška     9:30 hod. 
Klin – Požiarna zbrojnica   10:00 hod. 
Vrchpredmier – točňa autobusu  10:30 hod. 
Obecný úrad Klokočov   11:00 hod. 
Kornica – Šamaj                       12:00 hod. 
Nižné Riečky – Píla   12:45 hod. 
Vyšné Riečky – Bufet Banetka  13:15 hod. 

Očkovanie sa uskutoční za úhradu 6 € za jedného 
psa. Poplatok zahŕňa očkovanie, známku a potvrdenku 
o očkovaní za rok 2017. Majiteľ psa si môže zakúpiť 
očkovací preukaz za 0,50 €. Tiež si môže majiteľ psa za 
úhradu 12 € dokúpiť ostatné očkovania (psinka, parvoviróza, 
inf. zápal pečene, leptospirózu). Nerešpektovanie povinnosti 
chovateľa psa ustanovené v § 17 zákona č. 39/2007 
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o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa § 48 
citovaného zákona. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov 
 

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame 
informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva.  
Zo dňa 10. mája 2017  vyberáme: 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove: 
- schválilo - zámer kúpy osobného automobilu 4x4 
a traktora s prídavnými zariadeniami /pluh/,  z dôvodu 
havarijného stavu súčasnej obecnej techniky.  Do 
ďalšieho zasadnutia OZ sa pripraví úprava rozpočtu 
a cenové ponuky, ktoré budú poslancom predložené 
v dostatočnom predstihu; 
- poverilo - oceňovaciu komisiu, aby   prehodnotila 
technický  stav a cenu vozidla AUDI, z dôvodu   
nepredajnosti za súčasnú ocenenú cenu; 
- zobralo na vedomie - správu o plnení uznesení z 19. 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva    obce Klokočov; 
- zobralo  na vedomie - zámer  ZŠ Klokočov, zapojiť 
sa do projektov MŠ  VVaŠ SR  „Zdravie na tanieri 
2017“; Enviroprojekt 2017 –  zriadenie zelenej eko 
učebne;  projekt na Podporu rozvoja športu; 
- zobralo na vedomie - správu hlavnej kontrolórky 
z vykonanej následnej finančnej kontroly; 
- uložilo - starostke obce vykonať také opatrenia, aby 
sa nedostatky v účtovaní neopakovali; 
- schválilo -vyhlásenie výberového konania na 
obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy  
Klokočov; 
- schválilo - plat starostky  obce Klokočov Veroniky 
Haferovej s účinnosťou od 01.01.2017 
-podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1806.00€ 
-podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15 % 
- prerokovalo - žiadosť PharmDr. Igora Minaroviča, 
PhD. , Hurbanova 160/D, 022 04  Čadca, Lekáreň 
Paracelsus o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom 
priestorov pobočky verejnej  lekárne; 
- schválilo - spôsob prenájmu majetku obce Klokočov  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – nebytové priestory 
o celkovej výmere 73,40 m2 nachádzajúce sa na 
prízemí stavby č. s. 1164 na parcele CKN 2383/3 v k.ú. 
Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1876  žiadateľovi PharmDr. Igor 
Minarovič, PhD., Hurbanova 160/D, 022 04  Čadca, 
IČO: 37584715  za účelom prevádzkovania lekárne. 
Navrhovaná cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za 
poskytnuté služby spojené s prevádzkou   nebytových 
priestorov. Doba nájmu 5 rokov; 
- zvolilo -   prísediacich na Okresnom súde v Čadci na 
funkčné obdobie 2018 – 2021  -                                    
1. Jarmilu Tabačíkovú, bytom Klokočov č. 197          

2. Ing. Jarmila Krišťáková, bytom Hlavice č. 503;        
- schválilo - zámer zapojiť sa do projektu, zameraného 
na  predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 
odpadu v obci Klokočov;                                                 
- neschválilo - Žiadosť p. Mudríka, bytom Klokočov 
o odpustenie spotreby vody.  Žiadateľ si môže podať 
na OÚ splátkový kalendár;                                         
Celé a úplné znenie uznesení a zápisnica z OZ 
Klokočov je zverejnená na internetovej stránke obce 
www.klokocov.sk                                                    
účasť poslancov:                                                   
prítomní: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert 
Vlček, Pavol Čagaľa, Jana Foldinová;                  
ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac, Helena Rudinská, 
Jozef Gacho, Pavol Dedič;    

 
Kam s odpadovými pneumatikami?   

 
Vážení spoluobčania,                                                         
opäť Vám dávame do pozornosti, že s účinnosťou nového 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od 1.01.2016 vznikla 
povinnosť servisom na spätný zber odpadových 
pneumatík aj od verejnosti. Obec už nesmie vykonávať 
zber pneumatík v rámci zvozu veľkoobjemového odpadu, 
ktorý obec zabezpečuje 2x ročne. Odporúčame občanom, 
aby odpadové pneumatiky odovzdávali na miesta spätného 
odberu pneumatík, resp. do servisov, kde Vám vykonávajú 
prezutie vozidla.  
Zároveň upozorňujeme servisy, ktoré vykonávajú prezutie 
vozidla, na povinnosť odobrať od občanov pneumatiky 
bezplatne. Autoservisy, po uzavretí zmluvy s organizáciou 
zodpovednou za odber separovanej zložky – pneumatiky, 
budú zaradené do siete zberných miest. Miestom spätného 
zberu je každá spoločnosť, ktorá predáva pneumatiky a 
ktorá ich prezúva aj bez ich predaja. Zberné miesta 
nájdete na www.eltma.sk 
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Furmani v Klokočove ešte stále žijú a pracujú 
 
Rozhovor s Františkom Vnukom 
 

Hijó, hatá, čihí, pŕŕ... aha ho, veď to je furman 
Ferko! Za skorého rána počuť cvengať podkovičky, 
ktoré nenechajú spať hádam ani jedného psa v dedine.  
Furman Fero so svojím koníkom ide do roboty.           
Aj takto väčšina z nás pozná mladého muža z Hlavíc, 
ktorý patrí k hŕstke furmanov, ktorí toto tradičné 
remeslo stále udržiavajú pri živote. Nejednému z nás 
pooral roľu či stiahol z hory drevo . Voľakedy bolo 
furmanov ako maku, dnes už furmanské remeslo 
nahradili traktory a ťažká technika, no napriek tomu sú 
kone pri ťažbe dreva nenahraditeľné a o tom vie 
povedať svoje práve furman František, ktorému sme 
položili zopár otázok. 
 

Povedzte nám niečo o sebe a ako ste sa k tejto práci 
dostali?  
Mám 33 rokov a svoju prácu milujem. Je to druh práce, 
ktorú človek musí robiť srdcom a mať k nej vzťah, 
keďže som odmalička vyrastal v prostredí, kde sa kone 
chovali, vytvoril som si k nim aj pevný vzťah. Obľúbil 
som si tieto zvieratá natoľko, že s nimi pracujem 
dodnes. Avšak práca s koňmi nie je jednoduchá, 
vyžaduje si kopec námahy. Veľa času zaberie len kým 
vycvičíte ťažného koňa -  vôbec to nie je jednoduché, 
musí reagovať na povely, musí poslúchať. Rovnako je 
dôležitá a náročná i celková starostlivosť o koňa, veď 
nakosiť, nasušiť seno, aby bolo na celý rok zaberie 
nejaký ten čas.  
 

Prečo ste sa rozhodli pre furmanstvo? 
Ako som už povedal, bolo to v rodine a mám k tomuto 
remeslu vzťah.  Otec bol ten, ktorý ma do všetkého 
„zasvätil“ a ja pokračujem v jeho šľapajach. V každom 
vzťahu, aj medzi koňom a jeho pánom to musí 
vzájomne fungovať a zatiaľ to medzi nami funguje 
(smiech) tak práve preto furmanstvo. 
 

Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň? 

Môj pracovný deň začína ráno o pol piatej, keď musím 
ísť nakŕ 
 
miť a vyčistiť kone.  Potom sa naraňajkujem 
zapriahnem ich a vyrazím do práce. Pracujem 
s kolegom v lese v ťažkom teréne, kde sa traktory 
nedostanú, domov prichádzam okolo štrnástej hodiny, 
kde opäť sú na prvom mieste kone, ktoré musím 
obriadiť a postarať sa o ne. Nasleduje osobné voľno 
a práce v domácnosti  a opäť dookola kolobeh 
 

Koľko koní máte? 

Mám dvoch ťažných koníkov Miša a Peja, ale doposiaľ 
som ich mal okolo dvadsať. S každým mám na 
pamiatku fotografiu.  

Čo je podľa vás na tejto práci najťažšie? 
 

Najťažšia je samotná práca, aby ma uživila, musíme sa 
s koňmi riadne obracať. Pracujeme v okruhu do 8 km, 
na jar a jeseň ešte oračky susedom – dakedy sme 
riadne vyťažení. No a naopak v zimnom období zasa 
stojíme, ale žiť musíme. Počasie je taktiež zradné, 
veľakrát i zmokneme, potom sa sušíme a stále dookola 
....Treba sa tomu venovať predovšetkým srdcom. 
Keď prídete z lesa koňa neodstavíte ako traktor. 
Najskôr ho treba obriadiť a až potom má voľno.   
Uživiť sa touto prácou dá, ale isto to nie je na 
zbohatnutie. 

Máte nejakú vtipnú príhodu, čo sa týka práce 
s koňmi? 
Tak tých vtipných príhod je neúrekom... ale dám aspoň 
jednu. Kolega chcel ísť s koňom hore cestou, aj sa 
snažil, ale kôň štrajkoval, stočil sa a zatiahol ho naspäť 
dole. To by chcelo vidieť, veľmi sme sa na tom 
nasmiali. 

 
František Vnuk 

 

Sme veľmi potešení, že i takýto mladý človek 
má k furmanstvu vrúcny vzťah a ctí si tradície našich 
predkov. Veď stretnúť Ferka s jeho koníkmi je 
akoby sme sa vrátili v čase, všade vzbudzuje 
pozornosť, deti môžu na koníkoch oči nechať. On však 
dovolí pohladkať koňa či prevezie dieťa a i zato je 
v dedine veľmi obľúbený. Nuž teda, ďakujeme za 
rozhovor a čo mu zaželáme? Azda toľko, aby mohol 
v zdraví a radosti i naďalej vykonávať svoju prácu 
a aby sa mu vo všetkom darilo.   
 

Udialo sa v našej obci 
 

        V sobotu, 10. júna 2017, sa v obci Klokočov 

konalo podujatie Váľanie mája. 

        O 18:00 hod. podujatie odštartovali ľúbozvučné 
tóny heligóniek, heligonkárov Ondreja Michaliska a jeho 
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syna Ondreja. Vystúpenie folklórneho súboru Klokočov 
potešil všetkých prítomných. Krásne ľudové piesne 
súboru sú už neoddeliteľnou súčasťou  tohto tradičného 
podujatia. Po zvalení mája, folklórny súbor zaspieval 
ďalšie pásmo ľudových piesní a sobotňajší večer 
pokračoval hudobnou zábavou pod taktovkou skupiny 
PULZ.  
        Túto peknú tradíciu si obec zachováva každoročne, 
preto veríme, že budúci rok sa pri váľaní mája stretneme 
opäť. 

 
Uvítanie detí do života 

        Vo štvrtok 22. júna 2017 sa v obci Klokočov 
konalo milé podujatie, ktorým je Uvítanie detí do 
života v obci Klokočov.  
        Do radov našej obce pribudlo 22 najmladších občanov za 
obdobie mesiaca máj 2016: Filip Ghanwi, Ján Gajdičiar, Martin 
Zvonček, Jaroslav Krišťák, Jakub Malicher, Adam Macho, Jiří 
Jeřábek, Šimon Hodás, Vladimír Chrobák, Filip Moravčík, 
Filip Chromík, Ladislav Kríž, Ema Jurčagová, Nela Bednárová, 
Natália Dedičová, Laura Matláková, Nina Luptovcová, Paulína 
Badurová, Teraza Brisudová, Sofia Pajonk, Soňa Škuľaviková, 
Katarína Staníková. Pod vedením Mgr. Márie Jasenovskej, milými 
básničkami a piesňami v doprovode heligoniek, rodičov potešili  
žiaci zo 4.A triedy ZŠ Klokočov.  Po slávnostnom príhovore 
starostky obce Veroniky Haferovej nasledoval zápis rodičov do 
Pamätnej knihy obce Klokočov, ktorí si zároveň od pani starostky 
prevzali vecné darčeky a pamätný list, aby si uchovali na túto 
slávnosť milé spomienky. 

Želáme rodičom a ich detičkám veľa zdravia, lásky, 
porozumenia a drahocenného rodinného tepla. 
 

Hodové slávnosti v Klokočove 

        Dňa 24. – 25. júna 2017 sa v obci Klokočov 
konali hodové slávnosti, ktoré sa každoročne konajú 
pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove 
najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Program začal 
v sobotu hudobnou tanečnou zábavou skupiny PULZ. 
V nedeľu o 10:45 hod. bola odslúžená slávnostná svätá 
omša a o 13:00 hod. kultúrny program odštartoval 
folklórny súbor Klokočov, ktorý vedie a na heligonke 
doprevádza Ondrej Michalisko. Po príhovore starostky 
obce Veroniky Haferovej program pokračoval 
vystúpením žiakov ZŠ a CVČ Klokočov. Ďalej sa 
v programe predstavila skupina Muzika spod Rače 
a milovníci ľudovej hudby a heligoniek si prišli na 
svoje aj pri ďalšom očakávanom vystúpení Kysuckej 
vrchárskej heligonky.  
        Výstava fotografií Turstického oddielu Klokočov: 
Počas hodových slávností bola v zasadacej miestnosti 
OÚ sprístupnená výstava fotografií Turistického 
oddielu Klokočov, ktorú zorganizoval Pavol Polka. 
Fotografie vystavoval Jaroslav Velička, Marián 
Tuhovčák, Mgr. Mária Stuchlíková, Jozef Stuchlík, 
Pavol Polka. Prostredníctvom fotografií mohli 
návštevníci výstavy spoznať rôzne zákutia a miesta 

obce Klokočov, Slovenska ale aj zahraničia. Svoje 
sochy do výstavy poskytol Ondrej 4. Zimka – výrazná 
osobnosť maledej generácie slovenských sochárov. 
       

Jarní koncert v Havířově 
 

Dňa 01.06. 2017 sa zúčastnili žiaci našej školy 
zo záujmového útvaru Heligónky z CVČ Klokočov 
,,Jarního koncertu v Havířově“ , ktorý usporiadala 
partnerská škola ZŠ Žákovská Havířov. Pozvanie na 
kultúrny program prijali pani starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová, riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. 
Jarmila Krišťáková, riaditeľ CVČ Klokočov PaedDr. 
Ľubomír Kadura a vedúci záujmového útvaru 
Heligónky Ing. Martin Čerňanský. Koncert sa konal 
v Kultúrnom dome Leoše Janáčka. V bohatom 
programe sa predviedli všetky spevácke zbory 
z hosťujúcej školy, a to Ptáčata, Hlásek a Rozmarýnek.  

Tento rok sme sa predstavili s doposiaľ 
najväčším počtom heligonkárov, a to 14. Pásmo 
ľudových piesní na heligónku zahrali a zaspievali 
Adam Gajdičiar,  Denisa Škulaviková, Patrik 
Brezina, Jakub Stríž, Matúš Stríž, Ján Jaroš, 
Samuel Godiška, Otakar Rudinský, Milan Síkora, 
bývalí žiaci našej školy Barbora Bebčáková, Monika 
Kasáková, Miroslava Kubalová, Lukáš Polka 
a Nina Staníková z Gymnázia Turzovka. Žiakov 
hudobne doprevádzal Ing. Martin Čerňanský. Ich 
vystúpenie zožalo veľkolepý úspech a dlhotrvajúci 
potlesk prítomných návštevníkov.  

Po ukončení koncertu nasledovalo priateľské 
posedenie s kolegami z partnerskej školy. Plní zážitkov 
a dojmov sme sa v neskorých večerných hodinách 
vrátili domov.     
          PaedDr. Ľubomír Kadura, riaditeľ CVČ 
     

Pozvánka 

 
V najbližšom období Obec Klokočov plánuje nasledujúce podujatie: 
V sobotu, 12. augusta 2017 od 15:00 hod., sa pod záštitou 

obcí Klokočov, Korňa, Bílá, Staré Hamry  
bude konať podujatie : 

„Ľudia ľuďom v Beskydách“.  
Miestom stretnutia bude Moravsko – slovenské pomedzie – 

Konečná. Toto podujatie sa stáva krásnou tradíciou priateľských 
stretnutí dvoch národov – Čechov a Slovákov. Pre návštevníkov 
bude pripravené bohaté občerstvenie a pestrý kultúrny program. 

 
Srdečne Vás pozývame! 
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