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Srdečne Vás pozdravujeme v našom jesennom 
vydaní obecného listu. Horúce letné dni vystriedali síce 
chladnejšie, ale nie menej príjemné dni mesiaca 
október.  

Milí čitatelia, sme radi, že Vám môžeme 
ponúknuť ďalšie číslo obecného listu. Názory na obsah 
predošlých čísiel boli rôzne, boli vyslovené i odlišné 
pohľady na význam vydávania tohto periodika. Kritike 
sa určite nebránime, veď vie posunúť vpred. Kolektív 
ľudí pracujúcich na tvorbe tohto čísla Vám prináša 
prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa od posledného 
vydania v obci udialo. Do pozornosti dávame rozhovor 
s vedúcou Domu sv. Alžbety, v ktorom sa dozviete 
bližšie informácie o tomto zariadení. Stručne sme 
zhrnuli  informácie z kultúrneho diania a dočítate sa 
informácie o najbližších podujatiach, ktoré obec 
pripravuje.  

Dúfame, že zverejnené príspevky Vás oslovia 
a Vaša spokojnosť bude pre redakčný tím 
zadosťučinením.  

                                             Redakčná rada 
 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Klokočov 

  
V týchto dňoch sa mnohým z Vás dostal do rúk 

dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Klokočov na roky 2015 – 
2020 /ďalej len - PHSR/. Povinnosť mať PHSR obce 
stanovuje zákon, je potrebný pri žiadostiach 
o financovanie z EÚ fondov a zvyšuje šancu na zisk 
externých finančných prostriedkov. PHRS je 
dokument, ktorý slúži nielen na dobrú prezentáciu 
práce obce a obecného zastupiteľstva,  je to komplexný 
prehľad o obci, o tom, čo všetko sa na území obce 
nachádza. Je to priestor na získanie informácií o tom, 
čo ľudia v obci naozaj chcú, stanovenie si jasných, 
konkrétnych cieľov a priorít rozvoja obce a 
zadefinovanie ciest ako ich dosiahnuť. Zásadne 
napomáha riadenému a trvalo udržateľnému rozvoju 
obce. PHSR ako strednodobý záväzný program 
schválený zastupiteľstvom, je nástrojom na zachovanie 
jednotnej línie rozvoja obce aj pri zmenách vedenia 
obce a politických zmenách. Keďže je pre nás dôležité 
nielen splnenie legislatívnej podmienky, ale kladieme 
veľký dôraz na  názory Vás - obyvateľov našej obce, 
obrátili sme sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka 
pre prípravu PHSR. Máme tu možnosť identifikovať 
a uvedomiť si potreby, určiť priority, formulovať 

zámery, ciele, načrtnúť riešenia a úlohy samozrejme 
pri uvedomení si našich zdrojov, možností a hraníc. 

V úvode dotazníka sú všeobecne orientované 
otázky. Hlavná časť dotazníka je zameraná na 
identifikáciu názorov obyvateľov na hlavné výhody, 
najväčšie problémy a priority rozvoja obce. Do 
dotazníka bola zahrnutá aj otázka týkajúca sa 
hodnotenia činnosti rozvoja obce. Jednotlivé otázky 
sú formované tak, že obyvatelia majú na výber 
vyjadriť svoju mieru spokojnosti resp. nespokojnosti. 
Zároveň má každá otázka vyčlenený priestor na 
vlastné názory a námety, ktoré v predpísaných 
možnostiach neboli obsiahnuté. Posledná otázka je 
vyčlenená na akékoľvek návrhy aktivít, ktoré by sa 
podľa mienky občanov mali v obci realizovať v 
období najbližších rokov.  Dotazník je anonymný 
a jeho výsledky budú použité iba na účely 
spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie 
obce Klokočov. Dotazník v elektronickej forme je 
k dispozícii na internetovej stránke obce – 
www.klokocov.sk, prípadne Vám ho vieme zaslať e-
mailom na vyžiadanie na adrese 
pokladna@klokocov.sk.   

Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený 
vypĺňaním dotazníka. 

 
Taktické cvičenie a slávnostné 

odovzdávanie vozidla Dobrovoľnému hasičskému 
zboru Klokočov 

 
Dňa 4. septembra sa v Klokočove  

uskutočnilo taktické cvičenie s námetom zdolávanie 
požiaru strechy ZŠ, cieľom ktorého bolo preveriť 
súhru a koordináciu zúčastnených zásahových 
jednotiek, spoluprácu veliteľa zásahu s veliteľmi 
jednotiek, funkčnosť hasičskej techniky, postup 
a záchranu osôb pri hasení požiaru. Taktické cvičenie 
pripravil a zorganizoval veliteľ DHZO Klokočov Ján 
Hruška.  Taktického cvičenia sa zúčastnili zásahové 
jednotky – HaZZ Turzovka, DHZM Turzovka, 
DHZO Klokočov, DHZO Korňa, JSDH Dolní 
Lomná, celkovo v počte 37 členov a 10 ks techniky. 
Na simulovanom požiare strechy ZŠ bola preverená 
spolupráca profesionálnych a dobrovoľných hasičov, 
ktorá je pri väčších požiaroch potrebná. Občania 
Klokočova  mali tak možnosť  vidieť dobrovoľných 
a profesionálnych hasičov v akcii. 
Dňa 18. septembra 2015 zavítala do našej obce 
vzácna návšteva  - podpredseda vlády a minister 
vnútra SR Róbert Kaliňák, ktorý nášmu DHZO 
Klokočov odovzdal vozidlo IVECO DAILY. 
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Podotkol, že tieto autá, ktoré prichádzajú na obce 
netreba vnímať ako rozdávanie darčekov, ale ako 
poďakovanie za tvrdú prácu, ktorú hasiči vykonávajú.  
Nové auto požehnal pán farár Peter Jankech  a auto 
uviedli šampanským  „do života“ minister vnútra SR, 
starostka obce a veliteľ DHZO Klokočov.  
Starostka obce  a DHZ obce Klokočov touto cestou 
ďakujú veliteľovi DHZ Jánovi Hruškovi  za obetavú 
prípravu a zorganizovanie taktického cvičenia 
zameraného na zdolávanie požiarov strechy ZŠ 
Klokočov, taktiež   ďakujú za reprezentáciu  obce 
Klokočov a DHZ  Klokočov.   Starostka obce pevne 
verí, že odmena v podobe hasičského auta, posunie 
DHZO Klokočov v pozitívnej miere vpred a pevne 
verí, že nové hasičské vozidlo bude v rukách  našich 
ochotných a obetavých hasičov vykonávať ešte veľa 
dobrého a bude pomáhať ľuďom v núdzi.  

 
Milí naši seniori 

 
Milí oteckovia, mamičky, dedkovia a babičky, 

v kalendári svieti mesiac október, ktorý je známy, ako 
„mesiac úcty k starším“. Každoročne pre vás obec 
pripravovala kultúrne podujatia a tým si vás uctievala. 
I my by sme si priali pokračovať v tejto tradícií 
a dopriali Vám takéto podujatie, avšak okolnosti nám 
to nedovoľujú. Napriek tomu sme si pre vás pripravili 
zopár hrejivých slov, ktorými sa Vám chceme 
prihovoriť a pripomenúť vám, že si ctíme vaše šediny.  

Vieme, že ľudský život má svoje prirodzené 
etapy, postupnosť paralelnú s prírodou. Podobne, ako 
je jeseň obdobím zberu dozretej úrody na zimu 
a zálohou pre budúcu jar, budúce leto, také je 
i dozrievanie ľudské.  
 Drahí naši starkí, ďakujeme Vám, že ste nám 
vytvorili podmienky pre život a vychovali ste nás. 
Osobné príbehy mnohých z Vás sú nesmierne bohaté 
na životnú múdrosť. 
Veď príbehy o cestách loďou do Ameriky za prácou, 
o živote krajanov v Amerike o ich návratoch domov 
a ďalších osudoch navrátilcov v povojnovom období.... 
Boli to príbehy preplnené odhodlaním, nádejou, 
radosťou i horkosťou, sklamaním aj vierou. Tieto 
príbehy vo Vašom podaní v dnešných časoch posilňujú 
a sú liekom pre ustarostenú myseľ. My o niečo málo 
alebo viac mladší by sme potrebovali povzbudenie 
a podporu od skúsenejších, zrelších starších na ceste 
životom. Možno by nám pomohlo oživenie tých 
hodnôt, ku ktorým sa mnohí starší opäť vrátili, po tom, 
čo na svojej životnej púti poblúdili. Príbehy, ktoré sú 
vyryté do vrások, jaziev a mozoľov sú najcennejším 
poznaním. Ďakujeme za ne!  
 V mene celej redakčnej rady Vám, milí naši 
seniori prajeme prežiť krásnu jeseň života v kruhu 
svojich blízkych a ďakujeme, že ste medzi nami.  

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si pre Vás 
pripravili pásmo piesní, ktoré bude odvysielané 
v obecnom rozhlase dňa 18.októbra. Zároveň v tento 
deň, bude za Vás milí seniori, odslúžená slávnostná 
svätá omša ráno o 8:45 hod. v kostole v Klokočove. 

 
DOM sv. ALŽBETY Kloko čov - zariadenie 

pre seniorov 
 
Nízka budova na Hlaviciach,  neďaleko hlavnej cesty 
nemá núdzu o susedov. Nachádza sa v krásnej 
prírode, obklopená rodinnými domčekmi. Vždy v nej 
bolo veselo a hravo, veď bola školou, škôlkou 
a napokon poskytuje útočisko ľuďom 
v dôchodkovom veku a ľuďom, ktorí sú odkázaní na 
nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť.  
O tom, ako zariadenie „funguje“ sme sa porozprávali 
s vedúcou Domu sv. Alžbety Klokočov s pani 
Martinou Gavlákovou.  
 
Ako by ste nám predstavili Dom sv. Alžbety  
Klokočov? 
Dom sv. Alžbety je malé zariadenie, ktoré 
v Klokočove funguje 2,5 roka a pobočku má na 
Zákopčí. Sme zariadenie pre seniorov, domov 
dôchodcov, celoročné pobytové zariadenie pre 
dôchodcov. Klientom poskytujeme opatrovateľskú a 
ošetrovateľskú službu priamo v zariadení. Ponúkame 
sociálne služby a starostlivosť aj o imobilných 
klientov.  
 
Koľko zamestnancov pracuje v domove? 
 
Zamestnaní sú štyria pracovníci na plný úväzok 
a dvaja na polovičný úväzok. Všetci zamestnanci, 
ktorí u nás pracujú majú sanitárske kurzy.  Je to 
uzavretejšie prostredie, v ktorom sa pracovníci musia 
viac venovať dotyčným klientom. Práca s našimi 
klientmi nie je ľahká, veľakrát je aj deprimujúca, 
lebo človek tu vidí proces starnutia a sám nevie ako 
dopadne. 

Laici majú stále zaužívaný pojem „obyvatelia 
domova dôchodcov“. Dnes je to iné. Ako voláte 
tých, ktorí tú bývajú? Ako ich oslovujete? 

Oslovujeme ich klienti. V priamom styku  s nimi ich 
však oslovujeme menom.  

Ako propagujete, a zverejňujete vaše aktivity? 

Nakoľko naši klienti by už nezvládli prechádzky 
v teréne, všetky aktivity organizujeme v rámci 
domova. Najmä na sviatky pripravujeme pre 
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obyvateľov domova aktivity a snažíme sa docieliť, aby 
daný program v nich zanechal príjemné pocity.  

Odkiaľ máte klientov, sú to len ľudia z Klokočova? 

Klienti pochádzajú z  Klokočova, Turzovky, Olešnej, 
Staškova, Korne.  

Aká je kapacita domova? 

Kapacita domova je 12 miest. Momentálne máme 
v zariadení 9 žien a 3 pánov. Najstaršia obyvateľka 
domova má 91 rokov. Viacerí klienti sú mobilní, ale 
máme aj ležiakov, ktorí potrebujú 24 hodinovú 
starostlivosť.  

Ako je to s pomocou iných inštitúcií? Je veľa 
inštitúcií, ktoré by mohli pomôcť, ale ako je to napr. 
s cirkvou?  

Každý týždeň v utorok slúži klokočovský pán farár 
Peter Jankech v priestoroch domova svätú omšu, na 
ktorej sa zúčastňujú i ľudia z okolia. Taktiež máme 
dobrú spoluprácu s obcou i základnou školou.  

Aké sú podmienky prijatia? 

Všetko závisí od stupňa odkázanosti a hlavne od toho v 
akej rodinnej situácií sa daný klient nachádza. Žiadosti  
posudzuje pani riaditeľka. V súčasnosti máme plný 
stav a ak nám aj dakto odíde, miesto sa v krátkom čase 
obsadí.  

Za  poskytnutie rozhovoru ďakujeme vedúcej Domu 
sv. Alžbety Klokočov, pani Martine Gavlákovej, vďaka 
patrí taktiež príjemnému a ochotnému personálu. 
Všetkým prajeme veľa sily v ich neľahkom 
zamestnaní.   

Jurinova jeseň 
 
Obdobie jesene je späté nielen s krásne vyfarbenými 
listami a obdobím, kedy sa naša príroda pomaly chystá 
na zimný spánok,  ale aj s obdobím bohatým na 
množstvo zaujímavých besied, prednášok, výstav, 
ktoré nám každoročne do kultúrneho života prináša 
Jurinova jeseň. Nebude tomu inak, ani tento rok, kedy 
sa koná už 11. ročník Kysuckého festivalu duchovnej 
tvorby Jurinova jeseň . Preto srdečne pozývame 
všetkých priaznivcov kultúry, duchovného slova, 
hudby a obrazu na bohatý program Kysuckého 
festivalu duchovnej tvorby "Jurinova Jeseň "  v dňoch 
26.10. 2015 - 30.10.2015.  

Vďaka Jurinovej jeseni spoznávame mnoho 
talentovaných ľudí, ktorí prispievajú do literárnej 
súťaže svojou prózou a poéziou. 
Priaznivci Jurinovej jesene z roka na rok pribúdajú, 
preto pevne veríme, že aj Vy, milí občania, si 
vyberiete z programu Jurinovej jesene a na malú 
chvíľku sa odpútate od každodenných starostí, 
problémov, zhonu a stresu a obohatíte sa tak po 
duchovnej stránke človeka. Počas programu v 
Klokočove, ktorý bude od 11:30 hod. si budete môcť 
v sobášnej miestnosti pozrieť výstavu tvorby mladej 
umelkyne Lucie Kolesárovej. Táto výstava bude 
prístupná i po skončení tejto kultúrnej akcie.  
 

Klokočovské skálie 
 

Začiatkom mája sa stretli zástupcovia 
Organizácie cestovného ruchu Kysuce s pracovníkmi 
CHKO Kysuce a starostkou obce Klokočov 
Veronikou Haferovou , aby si prešli chodník, ktorý 
prechádza Klokočovským skálím. So zámerom 
zatraktívniť tento výnimočný  prírodný úkaz pre 
širokú verejnosť. Je to geologická rarita, ktorá si 
zaslúži našu pozornosť avšak  je  v 5. stupni ochrany, 
takže akýkoľvek zásah musí byť prekonzultovaný 
s ochranármi. Výsledkom tohto stretnutia je 
vybudovanie spevnenej plochy na parkovisko, 
osadenie informačných tabúľ a stola s oddychovými 
lavičkami, ktoré budú slúžiť turistom. Prvá 
informačná tabuľa je prichystaná na osadenie v časti 
obce Hlavice – Rieka, odtiaľ vedie chodník označený 
modrou turistickou značkou, popod skalný masív. 
Ďalšia tabuľa bude v najbližších dňoch umiestnená 
rovno pod skalnou stenou, v ktorej je možné vidieť 
zachovanú pieskovcovú guľu – na pôvodnom mieste. 
Guľa, ktorá „cestovala“ po Klokočove, najskôr bola 
prevezená na križovatku v centre obce, neskôr pred 
budovu obecného úradu a na námestie, sa vrátila do 
svojho „pôvodného“ prostredia. Kde bude 
okoloidúcich  nabádať k zastaveniu, oddychu 
a možno zamysleniu, ako vlastne tieto guľovité 
útvary vznikli. Odpoveď na  túto otázku zatiaľ 
zostáva tajomstvom prírody. Jedno je však isté, 
Klokočovské skálie patrí k ojedinelým prírodným 
zaujímavostiam, ktoré si zaslúžia pozornosť a určite 
sa ich oplatí vidieť na vlastné oči. Táto oblasť nie je 
významná len po geologickej stránke. Nájdeme tu aj 
bohaté nálezisko rebrovky rôznolistej, ktorá je 
predmetom ochrany a vďaka svojej dekoratívnosti sa 
dostala aj do znaku CHKO Kysuce. V lokalite sa 
vyskytujú aj ďalšie zriedkavé a ohrozené rastliny, 
ako rosička okrúhlolistá, všivec lesný, ale nájdeme tu 
aj zriedkavé živočíchy mloka vrchovského a kunku 
žltobruchú. 
Tip na celodenný výlet:  Zdatnejší turisti môžu 
pokračovať ďalej po modrej turistickej značke 
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a vybrať sa lesom ponad časť Hlavice, kde sa im 
naskytnú prekrásne výhľady na okolitú prírodu 
a dostanú sa až do Sudoparku, odtiaľ cez miestnu časť 
Vrchpredmier až na Biely Kríž. ;) 

 
Informačná tabuľa Klokočovské skálie 
 

 
Signál mobilných operátorov v obci 
 
Na základe podnetov od obyvateľov sme 

v auguste  zaslali žiadosti o zlepšenie pokrytia 
signálom v obci Klokočov, všetkým trom mobilným 
operátorom Orange Slovensko, a.s.; O2, a.s.; Slovak 
Telekom, a.s.  Zatiaľ sme obdržali stanovisko od 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Oznámili nám, že 
pre najbližšie obdobie nie je v pláne spoločnosti 
výstavba vysielača, ktorý by situáciu so signálom 
v našej obci zlepšil. Ostatní operátori sa k našim 
žiadostiam doposiaľ nevyjadrili.  

 
Konečná  - „Ľudia ľuďom v Beskydách“ 

 
Na Konečnej to opäť po roku ožilo. Tento rok 

sa niesol v znamení štvorlístka - spojili sa obce 
Klokočov, Korňa, Staré Hamry a Bílá.  Obce, ktoré 
síce rozdeľujú spoločné hranice, ale spájajú ich 
omnoho silnejšie putá – putá rodiny a priateľstva. 
Sobota 29.8.2015 bola tým dňom, kedy sa tieto väzby 
ešte viac upevnili.  V rámci pripraveného kultúrneho 
programu sa návštevníkom na pódiu predstavila 
folklórna skupina Dolina a heligonkári z Korne, 
Izabela a Andrej Kampfovci, Kysucká muzika – Štefan 
Stopka, Pavol Čuboň a spol. Počas celého popoludnia 
sa o zábavu detí staral p. Zdeňek Stríž, ktorý už je 
neodmysliteľnou súčasťou týchto stretnutí a vždy má 
pripravenú kopu veselých hier a kúziel. Večer 
pokračoval súťažami pre dospelých a výbornou 
zábavou v podaní skupiny Pulz. Možno až nostalgické 
spomienky vyvolali v mnohých aj videá a fotografie 
z minulých ročníkov, ktoré bežali v pozadí na 
premietacom plátne. Do umenia pletenia prútených 

košíkov záujemcov zasväcoval aj košikár p. Šulek 
z Olešnej.  Kultúrnym programom sprevádzal 
moderátor Jozef Gondek. 

Vyvrcholením tradičného česko-slovenského 
stretnutia bolo zapálenie vatry priateľstva, ktoré 
nasledovalo po spoločnom príhovore starostov obcí -  
Veroniky Haferovej za Klokočov, Bc. Evy Tořovej 
za Staré Hamry, Štefana Belka za Korňu a Ing. 
Karola Matulu za Bílu. Všetci sa zhodli, že to bolo 
skutočne vydarené podujatie a vyjadrili nádej, že sa 
ho podarí o rok zorganizovať opäť. Organizátori 
ďakujú všetkým sponzorom a účastníkom, ktorí prišli 
upevniť bratstvo Čechov a Slovákov. 

 
Pozvánka za Martinom na Bielom koni 

 
KST. KLOKOČOV  a  T.O. SVRČINOVEC  poriada 
turistický výstup na BIELY KRIŽ :  

ZA MARTINOM NA BIELOM KONI 

 ktorý sa koná  v nedeľu 08.11.2015 

Program 

Trasa č. 1:  Klokočovské skálie, Uhorská, Gronik, 
Biely Kríž 

Dĺžka trasy: cca 8 km/3 hod. 

Náročnosť:  stredne náročná trasa, môžu ísť aj deti 
nad 10 rokov. 

Slávnostné zahájenie turistického  pochodu sa začne 
na Klokočovskom skálí od 7:30 do 8:00 hod. Začne 
sa s krátkou prezentáciou  

Trasa č. 2: Účasť na svätej omši v kostole 
v Klokočove o 8:45 hod. Po sv. omši pokračuje 
pochod cez Bánske, Doroťanku, Súľov na Biely Kríž.  

Dĺžka trasy: cca 8/ km/3hod. 

Náročnosť:  nenáročná trasa 

Pri kaplnke sa stretnú obe skupiny a bude krátka 
modlitba za turistov, ktorí odišli v roku 2015 do 
turistického neba.  O 12.30 hod. sa uskutočnia 
príhovory predsedov turistických oddielov zo 
Slovenska, Poľska a Čiech.  

Zraz všetkých turistov je v hoteli Sulov, kde bude 
pripravené občerstvenie. Každý účastník pochodu 
dostane pamätný list. Výstup sa koná za každého 
počasia. 

 

Vyjadrite svoj názor........ 
Vážený spoluobčania, v priestoroch 

obecného úradu, pri podateľni sa bude nachádzať 
schránka pre Vaše podnety, námety, pripomienky, 
ktoré môžete adresovať redakčnej rade Obecného 
listu, alebo vedeniu obce.  


