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PRÍHOVOR
KLIN – obec obkolesená malebnou hornooravskou

krajinou so vzácnymi prírodnými hodnotami
i modrastými vodami Oravskej priehrady.
Jej históriu tvoria stáročia, počas ktorých nebolo
núdze o biedu i lopotu, z ktorej však vyrástli diela
vytvárané ľudskými rukami a vzácnymi citmi im
dávali neopakovateľnú krásu.
Dejiny našej obce vytvárali obyčajní robotní ľudia,
lipnúci na svojej domovine, v minulosti neraz
neúprosne vyháňaní do sveta.
Z vďaky ku všetkým, ktorí zasvätili svoj život
práci prospech našej obce, sme sa rozhodli vydať
túto publikáciu. Nech je spomienkou na činy
pominulých generácií i poďakovaním súčasníkom.
Nech nám neustále pripomína, že máme byť na čo
hrdí.
Želajme šťastnú cestu i ďalší rozvoj našej obce
– nášho domova.
Ing. Karol Lipjak
starosta

OBEC K LI N

Erb obce tvorí v striebornom štíte zo zelenej pažite vyrastajúci zelený štylizovaný strom lipy
s troma koreňmi. Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom obec
Klin. Vlajku obce tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách bielej, zelenej a bielej. Vlajka je ukončená
tromi čipmi, t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny vlajky.
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PRÍRODNÉ POMERY
Slovo príroda je mnohoznačné. Ukrýva v sebe veľa krás a tajomstiev. Prírodné prostredie má
zároveň dôležitý vplyv na život ľudskej spoločnosti a na jej vývoj. Príroda poskytuje podmienky pre
oddych a regeneráciu síl. Práve v dnešnom pretechnizovanom a unáhlenom období stále viac ľudí vyhľadáva v prírode možnosť oddychu, neustále vzrastá záujem o okolitý svet. Nasledujúce stránky nech
sú preto určitým návodom pri poznávam krás a prírodných hodnôt Klina.

Geografické vymedzenie územia

Katastrálne územie Klina sa orograficky začleňuje do sústavy vonkajších (flyšových) Západných
Karpát v dvoch orografických celkoch. Južnú časť zaraďujeme do Oravskej kotliny, severná väčšia
časť územia leží v Podbeskydskej vrchovine. V najsevernejšom cípe katastra pod Vahanovom prebieha hranica s Podbeskydskou brázdou. Vo všeobecnosti má chotár vrchovinový povrch s miernymi
svahmi. Najvyššie miesto v chotári (Kopanice) má nadmorskú výšku 922 m, najnižšie 610 m. Stred
obce leží v nadmorskej výške 646 m.
Územie Klina má vo všeobecnosti nepravidelný tvar pretiahnutý v smere juhovýchod-severo- západ, pričom v severozápadnej časti sa zužuje do klínovítého cípu (lokalita Vahanov). Intravilán obce
sa tiahne stredom katastra pozdĺž potoka Kliňanka. Hranica obce vychádza pod štátnou cestou od potoka Kliňanka, tiahne sa juhozápadným smerom pretínajúc Klinské rašelinisko a Červený potok až
po Michaľovku cca 100 m pod most cez starú Kliňanskú cestu; odtiaľ pokračuje proti toku Michaľovky až na kótu 828, ďalej popod Brestovku smerom hore až pod Kopanice. Ďalej sa otáča západným
smerom až na pramene Vahanovského potoka. Vahanovským potokom smeruje k Oravskému Veselému, potom pravostranným prítokom Vahanovského potoka pokračuje severným smerom až na Olexovku, odtiaľ juhovýchodným smerom popod Vahanov vrch ku kóte 913. Odtiaľ sa odkláňa južným až
juhovýchodným smerom a popod Kopanice juhovýchodným smerom ku kóte 850, od ktorej sa prudko
odkláňa východným smerom ku hranici s Rabčou. Odtiaľ prudko klesá dole južným až juhovýchodným smerom po nemenovaný potok v mieste medzi lokalitami Grúň – Od chotára. Po predmetnom
potoku sa ďalej prudko odkláňa južným smerom až na štátnu cestu Námestovo-Zubrohlava a odtiaľ
popod štátnu cestu k východiskovému bodu intravilánu obce.
Kataster Klina z juhozápadu, juhu a západu susedí s Námestovom, zo severu v cípe Vahanova
s Oravským Veselým, na severe s Rabčou a na východe so Zubrohlavou.
Veľkosť katastrálneho územia Klin je 1 278 ha.

Geologicko-geomorfologické pomery

Geologická stavba okolia Klina je pomerne jednoduchá. Okrem neogénnych usadenín v Oravskej
kotline patrí celé územie vonkajšiemu flyšovému oblúku západokarpatskej sústavy. Územie zaberajú
flyšové pohoria, vytvorené flyšovými horninami, ktoré vznikali v paleogénnom mori,
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predovšetkým z materiálu pobrežných častí a mali charakter pieskovcov až zlepencov, ílovcov až
slieňov. Tieto horniny sa v mnohonásobných sériách striedali a vytvárali typický flyš. Na území .
Klina sa uplatňujú horniny.tzv. magurského flyšu, ktoré sa v ďalších geologických dobách zvrásňo
vali spolu so staršími geologickými jednotkami. Súčasné rozčlenenie vytvorila vodná erózia a de.
nudácia, pričom sa uplatnila rôzna odolnosť flyšových hornín.
V Podbeskydskej vrchovine sa uplatňuje oravsko-magurská jednotka magurského flyšu, ktorá
sa delí na vrchný a spodný oddiel paleogénu.
Vrchný oddiel paleogénu tvoria pieskovce v polohách 1~20 m mocné, jemné až stredozrnné, šedé, modrošedé, vápnité, niekedy kremito-vápnité. V spodnejších, ale aj vo vyšších vrstvách často
vystupujú polohy drobno zlepencovité. Klasický materiál obsahuje kremeň, živce, fylity, kremence,
rohovce, vápence, biotickú sľudu, žulu. Ílovce sú v polohách 1 až lO m mocné, sú vápnité i nevápnité, šedé, svetlošedé, zelenošedé, zelené, často sa rôzne sfarbené prúžky striedajú. Celková mocnosť týchto vrstiev je až 2 000 m.
Spodl}Ý oddiel paleogénu tvoria ílovce v polohách 0,3 až 3 m mocné, šedé, zelenošedé, zelené,
červené. Ilovce sú prevažne vápnité s drobne roztrúsenou sľudou, miestami jemne piesčité. Pieskovce sú v polohách 0,5 až 2 m silné, svetlo šedé až zelenošedé, väčšinou jemnozrnné, miestami i stredne zrnité, vápnité, zriedkavejšie i kremito-vápnité, často bývajú pravidelne i nepravidelne zvrstvené. Mocnosť vrstiev je až 600 m.
Budovanie neogénu Oravskej kotliny spadá do obdobia, kedy rieky znášali do svojich údolí
a kotlín velké množstvo zvetraného materiálu.
Hlavnú výplň Oravskej kotliny tvoria tmavošedé i svetlo šedé, zelenošedé a modrozelené íly,
miestami vápnité alebo pieskovité. Zriedkavejšie obsahujú šošovky šedých sľudnatých pieskov až
pieskovcov a ojedinele lignitové sloje. Mocnosť vrstiev neogénu Oravskej kotliny je vyše 300 m.

Hydrografické pomery
Hydrografické pomery chotára Klina sa formovali na základe geologickej stavby a zrážkových
pomerov. Nakolko horniny tu nie sú dokonale stmelené, nie sú schopné zadržiavať zrážkovú vodu,
ktorá po svahoch rýchlo odteká. Nepriepustná vrstva hornín je plytká, zásoby vody sú malé, a teda
i výdatnosť prameňov je nepravidelná, značne závislá od množstva zrážok.
Z prirodzených kultúr je hydrologicky najúčinnejší les, ktorého výmera sa podstatne znížila.
S postupom osídľovania územia lesov sústavne ubúdalo, zostávali na miestach nevhodných pre
poľnohospodárske účely ako enklávy, velkoplošné hospodárenie malo za následok podstatnú zmenu
druhového zloženia porastov. Miesto zmiešaných lesov vznikli plochy smrekových monokultúr,
ktorých vodohospodárska účinnosť je pomerne slabá.
Najvýznamnejšie vodné toky prameniace, resp. pretekajúce katastrom Klina sú: Kliňanka, Vahanovský potok, Michaľovka s Červeným potokom.

Klimatické pomery
Veľmi

dôležitým činiteľom pri formovaní vegetačného krytu pri pôdotvorných procesoch sú
klimatické pomery. za klimatické pomery považujeme dlhotrvajúci stav ovzdušia, presnejšie
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priemerný stav meteorologických prvkov: svetla, tepla, tlaku vzduchu, vetra, zrážok na určitom
rrueste. Pre určité úzerrue je to v podstate stály jav. Na základe rozdielov v klimatických charakteristikách rozdeľujeme úzerrue na klimatické oblasti.
Podľa klimatického členenia katastrálne úzerrue Klina a jeho okolia patrí do dvoch klimatických
oblastí a ,to: do B-rruerne teplej oblasti, ktorá je zastúpená rruerne teplým, veľmi vlhkým, vrchovinovým okrskom, do ktorého patrí južná, spodná časť katastra obce a do C-chladnej oblasti, ktorá je
zastúpená rruerne ,chladným okrskom.
Mierne teplá oblasť je charakterizovaná nasledovne: počet letných dní v roku pod 50, začiatok
žatvy ozimnej raži po 15. júli, júlová teplota nad 16°C.
Chladná oblasť je charakterizovaná jediným teplotným údajom: júlová teplota pod 16° C.
Podnebné pomery sú najlepšie vyjadrené priemernýrru a extrémnyrru údajrru o zrážkach, teplotách vzduchu, smere a sile vetra, oblačnosti a slnečnom svite.

> O'

Zrážkové pomery
Ich množstvo v území je určované nadmorskou výškou, polohou voči prevládajúcim vetrom
a lesnatosťou. Ročný úhrn zrážok v území je 800 až l 100 mm. Z priemeru ročných zrážok môžeme
dedukovať, že najvlhšou oblasťou v katastri obce je oblasť Vahanova a Kopanice.
Maximum zrážok pripadá na letné mesiace - júl, august. Január a február, prípadne marec sú
mesiace s najnižším množstvom zrážok.
Časť zrážok v zimnom období padne vo forme snehu, z ktorého sa pri teplotách pod O° C utvorí
snehová pokrývka. Podľa priemerných údajov začína obdobie so snehovou pokrývkou 21. 10. až l.
ll. a trvá do ll. 4. až 21. 4., t.j. okolo 100 dní, s priemerným maximom 60 - 100 cm snehovej pokrývky. Priemerný počet dní so snežením je 50 - 60.

Teplotné pomery
Po zrážkach sú jedným z najdôležitejších klimatických činiteľov. Rozvrstvenie ich hodnôt v území ovplyvňuje viac činiteľov: nadmorská výška, expozícia, zrážkové a veterné pomery. V súvislosti s výškovým rozdielom treba uviesť, že s rastúcou nadmorskou výškou ubúda teploty, a to na
každých 100 m výšky o 0,5° C.
Typickým znakom teplotných pomerov horských oblastí je, že za pokojného počasia sú v dolinách a kotlinách nižšie teploty než na svahoch, že s nadmorskou výškou teplota stúpa. Ide o tzv. inverzné zvraty.
Priemerná ročná teplota dosahuje v katastri Klina 5,6° C. Najchladnejším mesiacom je január,
no pri premenlivosti teploty vzduchu sa stáva, že v niektorých rokoch ním býva február, prípadne
december. Najteplejším mesiacom roka je júl, no stáva sa, že najteplejším mesiacom býva august,
prípadne jún. Priemerný počet mrazových dní v roku s rrunimálnou teplotou -0,1° C a menej je v území od 150 do 200 dní a priemerný počet ľadových dní s maximálnou teplotou -0,1° C a nižšou je
od 45 do 80 dní. Teplotné pomery sú značne ovplyvňované oblačnosťou nad daným územím, ktoré
znižuje intenzitu slnečného žiarenia. Oblasť Klina má 60-70 % priemernú ročnú oblačnosť s najväč
šou oblačnosťou v decembri, resp. novembri a najmenšou v auguste, resp. septembri.
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Na území je počet zamračených dní 150-160, priemerný počet dní s hmlou 55-60 a priemerný
jasných dní (denná oblačnosť menšia ako 20 %) len 30-45. Priemerné trvanie slnečného svitu
je l 800 hodín, z toho na vegetačné obdobie pripadá 1 300 hodín.
počet

Veterné pomery
Na veterné pomery územia Klina a okolia výrazne vplýva geomorfológia hornej Oravy - postavenie horských chrbtov Oravských Beskýd, Oravskej Magury a Skorušinského pohoria a medzi ni::
mi ležiacej Oravskej kotliny. Nižšie polohy Podbeskydskej vrchoviny naväzujú na Oravskú kotlinu
otvorenú k severu a severovýchodu, čo pre tieto oblasti znamená smer prevládajúcich vetrov.
Najveternejšie mesiace sú január a február, najmenej vetra sa vyskytuje v júli a v auguste. Zimný polrok je veternejší ako letný . .

Pôdne pomery
Pôdu definujeme ako samostatný prírodný útvar, ktorý vznikol premenou vrchnej časti zemskej
kôry pôsobením pôdotvorných činiteľov, ktorými sú: materská čiže pôdotvorná hornina, reliéf,
podnebie, organizmy (rastliny, živočíchy, mikroorganizmy), podzemná i povrchová voda, vek pôdy
a v neposlednej miere činnosť človeka. Pôda nie je stála. Zmenou niektorého z pôdotvorných
činiteľov dochádza postupne k zmenám jej vlastnosti.
Vplyvom pôdotvorných činiteľov sa vytvorilo množstvo rozličných pôd. Podľa velkosti pôdnych častíc, podľa zrnitostného zloženia určujeme pôdne druhy, z ktorých sa v katastri Klina vyskytujú najmä piesočnato-hlinité až hlinito-piesočnaté pôdy.
Podľa charakteru hlavného pôdotvorného procesu v pôde určujeme pôdne typy, ktoré možno
v teréne rozlíšiť podľa vzhľadu pôdneho profilu, na ktorom vidíme, že pôda sa skladá z viacerých
rôzne sfarbený ch vrstiev, ktoré nazývame horizonty. Tieto sú v profile zákonite usporiadané.
Najrozšírenejším pôdnym typom v katastri Klina sú hnedé lesné pôdy. Vznikajú zo silikátových
hornín ako pôdy s tromi horizontami: humusovým horizontom A (do 20 cm), s hnedým horizontom
(B), ktorý v profile dominuje a dosahuje hrúbku 40-70cm. Tento je produktom procesu hnednutia.
Pod ním je horizont materského substrátu C. Charakteristický je postupný prechod m~dzi hori- .
zontami.
Hnedé lesné pôdy sú zastúpené v území viacerými subtypmi:

Mezotrofná hnedá lesná pôda
Je najrozšírenejším pôdnym subtypom v území. Je stredne hlboká s kyprou konzisten~iou
a priaznivou štruktúrou. Pôdna reakcia je stredne kyslá s nenasýteným sorpčným komplexom. Zivinami je stredne zásobená. Je rozšírená najmä v okolí Vahanova, Kopanice a Grapy.

Oglejená hnedá lesná pôda
Vyskytuje sa na miernejších svahoch tam, kde je ťažšia zrnitosť alebo málo priepustná spodina
a horšia drenáž vody, čím dochádza k zamokreniu a zglejeniu pôdy. Sú to pôdy väčšinou stredne
hlboké, hlinité až piesočnatohlinité, oglejené časti až ílovité, vo zvršku kypré, v spodine až

....
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uľahnuté.

Sú priemerne zásobené humusom a živinami. Pôdna reakcia je silne až mierne kyslá. Fyzikálne pomery sú rozdielne vo zvršku á v spodine. Zvršky sú pórovité, dobre prevzdušnené, v spodinách je často nedostatok vzduchu. Vodný režim je vyrovnaný, len v spodine je niekedy nadbytok
vlahy. Je rozšírená najmä na Brestovke.

Oligotrofná hnedá lesná pôda
Vyvinula sa z minerálne slabých hornín. Zrnitostne je ľahká. V celom profile je hojne zastúpený
skelet. Prehumoznenie je plytké, konzistencia kyprá, v celom profile s krupicovitou štruktúrou.
Vlhkostné pomery sú v priebehu roka kolísavé. Pôdna reakcia je kyslá s nenasýteným sorpčným
komplexom. Živinami je zásobená slabo. Je rozšírená najmä pod Ťaskovkou.

Rašeliny
Sú tvorené výlučne organickým materiálom a patria do skupiny pôd hydrogénnych. Všetky pedogenetické procesy sú tu podriadené vplyvu vysoko položenej hladiny spodnej vody. HÍbka rašeliny je kolísavá. Môžu byť vrchoviskového alebo slatinného pôvodu. Majú silne kyslú, resp. mierne
kysl~ až neutrálnu reakciu. Vrchoviskové rašeliny sa vyskytujú na Klinskom rašelinisku, slatiny
pod Taskovkou.

Lužné (aluviálne) pôdy
Vyznačujú sa silným kolísaním hladiny spodnej vody v rovinatom teréne. Vyskytujú sa v blízkosti vodných tokov CV ahanovský potok, Michaľovka) a na ich bývalých riečištiach . Hladina spodnej vody závisí od hladiny tečúcej vody apodľa nej kolíše v priebehu roka.
Sú dobre prevzdušnené a majú dobrý fyzikálny stav. Sú to mladé riečne usadeniny, ale už
s viac-menej výrazne vyvinutým A-horizontom sivastej farby. Pod ním je zvačša hnedý substrát C,
ktorý v rôznej hÍbke prechádza do glejového horizontu. Celkove ich možno hodnotiť ako pôdy
strednej až dobrej bonity. Vzhľadom na dobrú humifikáciu, humusom sú dobre zásobené. Reakcia
pôdy je mierne kyslá. Sú stredne až veľmi hlboké, v spodinách býva obyčajne štrkový podklad.

Svet rastlín ja bohatý a nesmieme mnohotvárny. Vznikal na našej planéte dlhé milióny rokov,
prešiel najrozmanitejšími štádiami vývoja a neustále sa vyvíja ďalej. Obklopuje človeka od nepamäti a tvorí súčasť jeho životného prostredia. Ba čo viac, je hlavným zdrojom obživy ľudstva, či už
priamo alebo nepriamo, hoci si to takmer neuvedomujeme.
Vo voľnej prírode žijú rastliny v skupinách, menších či väčších, alebo v rozsiahlych porastoch,
ktoré nazývame spoločenstvá. Ich vznik a existencia sa riadia zákonitosťami, ktoré vyplývajú zo
špecifických nárokov jednotlivých druhov. Na pestrosť a druhovú skladbu flóry a vegetácie daného
územia vplývajú najmä rôznorodé geologické, geomorfologické, pôdne, klimatické a orografické
pomery.
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Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák:, 1966) patrí územie Klina do oblasti západokarpatskej kveteny, obvodu západobeskydskej flóry, okresu Západné Beskydy. Druhovým zložením sa vegetácia na celom úzeIIÚ katastra Klina zaraďuje do bukovo-jedľového lesného vegetačného
stupňa.

Podstatné zmeny v rastlinných spoločenstvách katastra Klina spôsobil a neustále podmieňuje
človek pri hospodárskom využívaní krajiny. Pôvodné jedľovo-bukové a bukovo-jedľové lesy, resp.
podmáčané jedľovo-smrekové lesy v nižších polohách boli vyrúbané a premenené na polia, lúky
a pasienky, vo vyššíeh poloháeh na smrekové monokultúry. Lesy dnes zaberajú iba 22,2 % rozlohy
katastra obce a sú rozložené viac-menej v okrajových častiach, na hrebeňoch a strmšÍch svahoch
v severnej časti Klina. Súvislejšie lesné komplexy sa zachovali v lokalitách Brestovka, Ťaskovka,
Vahanov, Kopanice a Grapa.
Odvodnením zamokrených pôd sa narušili podmienky močiarnych a rašelinných fytocenóz. PÔvodné horské jelšové lesy boli likvidované úpravami vodných tokov, resp. nepremysleným výrubom. Výsledkom týchto zmien vo vegetácii okolia Klina je značná prevaha spoločenstiev lúk, pasienkovaburinových fytocenó z obilnín a okopanín.
Na alúviách Michaľovky, Vahan6vského potoka, čiastočne Červeného potoka a v hornej časti
Kliňanky (časť v intraviláne obce bola zregulovaná) sa útržkovite zachovali ako brehové porasty horské jelšové lesy, ktoré majú zväčša krovitý charakter. Stromové poschodie je tvorené prevažne
jelšou sivou (Alnus incana), vŕbou krehkou (Salix fragilis), čremchou strapcovitou (prunus padus
subsp.padus), vtrúsene jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), vzácne jelšou lepkavou (Alnus glutinosa). V krovinnom podraste okrem už spomenutých druhov je ďalej zastúpená vrba purpurová
(Salix purpurea), lieska obyčajná (Corylus avellana), krušina jelšová (Frangula alnus), kalina obyčajná (Viburnum opulus), vŕba päťtyčinková (Salix pentandra), vrba sliezska (Salix si lesiaca) , vŕba
rakyta (Salix caprea), topoľ osika (populus tremula), zemolez obyčajný (Loni cera xylosteum), lykovec jedovaty (Daphne mezereum), ostružina malinová (Rubus idaeus), slivka trnková (prunus spinosa), hloh obyčajný (Crataegus laevigata). Zloženie bylinného podrastu je značne premenlivé a záviSÍ do značnej miery od vplyvu kontaktných spoločenstiev (lúky, polia, pasienky). Uplatňujú sa
predovšetkým nitrofilné a hygrofilné druhy, ako krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), krkoška voňavá (Chaerophyllum aromaticum); kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), trebulka
lesná (Anthriscus sylvestris), pýrovru1c psí (Elymus caninus), škarda močiarna (Crepis paludosa),
záružlie močiarne horské (Caltha palustris subsp. laeta), angelika lesná (Angelica sylvestris), deväť
sil biely (petasites albus), deväťsillekársky (petasites hybridus), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), záraza červenožltá (Orobanche flava) - cudzopasí na deväťsiloch, kostihoj hľuznatý (Symphytum tuberosum), čistec lesný (Stachys sylvatica), valeriána lekárska (Valeriana officinalis), mäkkuľa vodná (Myosoton aquaticum). Často sem prenikajú aj druhy
vodou splavené z okolitých lesných alebo prameniskových spoločenstiev, ako napr. pichliač zelinový (Cirsium oleraceum), kokorík praslenatý (polygonatum verticillatum), prvosienka vyššia
(primula elatior), udatník lesný (Aruncus sylvestris), bodliak lopúchovitý (Carduus personata), ko'pytník európsky (Asarum europaeum), prilbica pestrá (Acomitum variegatum). Na miestach po
odstránení stromových jelší a vŕb lemujú brehy vodných tokov úzke pásy s vrbou purpurovou
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(Salix purpurea) a vŕbou trojtyčinkovou (Salix triandra). Stála prítomnosť pramenistej vody, jej chemické zloženie, zrážky a ostatné klimatické faktory sa pričinili o vznik charakteristickej vegetácie
rašelinných lúk a močiarov, ktoré boli vo väčšine prípadov odvodnené a dnes sa nám zachovali iba
nepatrné plochy okolo pramenísk.
Krajinársky a botanicky cenný segment týchto spoločenstiev sa nám zachoval v uzávere Vahano vského potoka na úpätí Vahanovho vrchu a pod Brestovkou. Charakterizuje ich najmä ostrica
čierna (Carex nigra), ostrica prosová (Carex panicea), ostrica žltá (Carex flava) , valeriána celistvolistá (Valeriana simplicifolia), všivec močiarny (pedicularis palust), vrbovka močiarna (Epilobium
palustre), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), páperník širokolistý (Eriophorum latifolium), bielokvet močiarny (parnas sia palustris), škripinka stlačená (Blysmus compressus), sitina
článkovaná (Juncus articulatus), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus). Lokalita pod Vahanovom sa vyznačuje najmä výskytom viacerých druhov našich orchideí. Z jednotlivých druhov tu bol
zaznamenaný kruštík močiarny (Epipactis palustris ), pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa),
vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vemenník dvojlistý (platanthera bifolia), bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata), päťprstnica obyčajná (gyrnnadenia conopsea), kruštík širokolistý (Epipactis hel1eborine). Z ďalších druhov vstavačovitých bol zaznamenaný smrečinec plazivý (Goodyera repens)
v lese v lokalite Grapa a vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina) na lúkach pod Kopanicami.
Tieto druhy vstavačovitých, i keď ich kvety sú väčšinou malé a nenápadné, svojou krásou a zaujímavým tvarom kvetu môžu smelo konkurovať tropickým druhom. Orchidey však potrebujú našu
pomoc a ochranu. Súčasný stav ich existencie u nás je akútne ohrozený z dôvodu likvidácie vhodných biotopov a pretrvávajúceho zhoršovania prírodného prostredia.
Drsné horsko-kontinentálne podnebie s nízkymi priemernými teplotami, krátkym letom a výdatnými zrážkami na hornej Orave poskytuje značné množstvo povrchovej vody. Striedanie nepriepustných bridlíc, ílov s pieskovcom v podloží umožňuje nadbytočnej povrchovej vode rýchlo stekať
do terénnych depresií. V takýchto terénnych zníženinách sa hromadí aj voda pôvodne vsiaknutá,
ktorá po narazení na nepriepustné ,podložie vychádza na povrch. Takto sa na viacerých miestach
v minulosti vytvorili početné vodné plochy a ich postupným zarastaním vlhkomilnou vegetáciou sa
vyvíjali pôvodné rašelinné biotopy, ktoré podliehali a aj v súčasnosti podliehajú ďalšiemu vývoju.
Vznik prevažnej väčšiny rašelinísk možno datovať od konca poslednej ľadovej doby (glaciálu). Rašelina je teda usadenina organického pôvodu, obsahujúca nad 50 % spáliteľných látok. Vznikala
zložitou premenou: tlením a kvasením rastlinných zvyškov v prostredí s nadbytkom vody a nedostatkom kyslíka. Proces tvorby rašeliny sa označuje ako rašelinenie, humifikácia. Z hľadiska vzniku
a vývoja rašelinných biotopov rozlišujeme dva základné typy rašelinísk, charakterizované svojráznymi ekologickými faktormi. Sú to slatiny a vrchoviská. Obidva typy spája celá stupnica prechodných vývojových štádií, označovaných ako rašeliniská prechodného typu. Predpokladá sa, že z pôvodných slatín postupnou evolúciou vznikajú vrchoviská.
Slatiny vznikali zarastaním eutrofných stojatých vôd (bohatých na organické látky) alebo trvalým podmáčaním vegetácie terénnych depresií, kde vystupujúca podzemná voda prichádzala do
kontaktu s minerálne bohatým, vo vode rozpustným substrátom. Dostatok minerálnych živín sa stal
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rozhodujúcim ekologickým faktorom vývoja pestrej druhovej skladby ich vegetačného krytu. Jeho
dominujúcu zložku tvoria rôzne druhy ostric a sitín, ktoré s početnými druhmi machorastov a pestrou zmesou krytosemenných rastlín pri pôdotvornom procese vytvárajú prevažnú časť organickej
hmoty slatinnej rašeliny. Slatinná rašelina dáva neutrálnu až slabo zásaditú reakciu. Prikladom slatinného rašeliniska v katastrálnom území Klin je rašelinisko pod osadou Ťaskovka, ktoré vzniklo na
výstupe niekolkých podsvahových prameňov s vložkami travertinizovaného vápenca, ktoré je dodnes aktívne a umožňuje pokračovanie rašelinotvomého procesu a tvorbu recentného travertínupenovca.
Povrch slatiny je tvorený typickou vegetáciou slatinných rašelinísk. Z jednotlivých druhov sa tu
vyskytuje, napr. bahnička málokvetá (Eleocharis quinqueflora), ostrica Davallova (Csrex davalliana), ostrica dvojdomá (Carex dioica), barička močiarna (Trigiochin palustre)," bielokvet močiarny
(parnassia palustris ), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris ), valeriána celistvolistá 0' aleriana simplicifolia), ostrica sklonená (Carex demissa), ďatelinka gaštanovohnedá (Chrysaspis spadicea), prasličkovka pestrá (Hipochaete variegata), páperník širokolistý (Eriophorum latifolium).
Vrchoviská vznikali zarastaním v terénnych depresiách, kde na nepriepustnom minerálne chudobnom podloží sa trva.le zhromažďuje väčšie množstvo zrážkovej vody, alebo kde vystupujú na
povrch pramene.
Depresie zarastajú rašelinníkmi. Tieto biotopy sú charakterizované vzácnou, svojráznou, aj keď
druhovo chudobnou vegetáciou. Vrchovisko máva obyčajne v strednej časti kopcovito vyvýšený
tvar, na niektorých miestach sa vytvárajú otvorené vodné plochy, tzv. šlenky. Typickým vrchoviskom je v katastrálnom území Klinské rašelinisko. Vrchovisková rašelina vzniká prevažne humifikáciou rašelinníkov, v prostredí chudobnom na ži.Yiny. Má kyslú reakciu (pH na Klinskom rašelinisku
má hodnoty 4,6-5,4 ). Na Klinskom rašelini~ku nachádzame pestrú škálu rašelinnej flóry v typických fytocenózach, ako napr. andromédku sivolistú (Andromeda polifolia), rojovník močiarny
(Ledum palustre), kľukvu moči arnu (Oxycoccus palustris ), brusnicu barinnú 0' accinium .uliginosum), sitinu kostrbatú (Juncus squarrosus), ježohlav najmenší (Sparganium minimum), diablik močiarny (Calla palustris). Nachádzajú sa tu aj tri druhy "mäsožravých" rastlín, ktoré si nedostatok živín v pôde (vrchovisko je chudobné na dusíkaté živiny) doplňujú bielkovinami, ktoré získavajú rozkladom tela chyteného hmyzu. Na chytanie, usmrcovanie a stravovanie koristi majú vyvinuté rôzne
dômyselné zariadenia. Rosička okrúhlolistá (Drosera rozundifolia) a tučnica obyčajná (pinguicula
vulgaris) chytajú hmyz pomocou lepkavých žliazok umiestnených na povrchu listov, bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris) chytá vodný hmyz do zvláštnych mechanických pascí, ktoré sa samočinne sklápajú.
Rozsiahlejšie lúky, rozprestierajúce sa na miestach bývalých jedľovo-bukových lesov, t.j. v nižšom horskom stupni, predstavujú porasty so psicou tuhou (Nardus stricta), ku ktorým pristupuje veronika lekárska 0'eronica officinalis), kostrava červená (Festuca rubra) , trojzub položený
(Sieglingia decumbens), ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum).
Mezotrofué lesné spoločenstvá v podhorskom a nižšom horskom stupni (pôvodne hojne rozšírené -'dnes nahradené sekundárnymi smrečinami, lúkami, pasienkami a poliami) sú v území Klina reprezentované kvetnatými bučinami a jedlinanu.
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Bukové a jedľobukové lesy s bohatým bylinným podrastom pokrývali v minulosti prevažnú časť
územia. V stromovom poschodí sa vyskytoval buk (Fagus sylvatica), jedľa biela (Abies alba), dnes
ich nahradil smrek (picea abies). V bylinnom podraste možno aj dnes nájsť väčšinu druhov bučín,
ako napr. srnovník purpurový (prenanthes purpurea), mliečnik mandľovitý (Euphorbia amygdaloides), lipkavec marinkový (galium odoratum), kopytník európsky (Asarum europaeum).
Pôvodné jedliny predstavujú spoločenstvá, ktorých výskyt je viazaný na najvyššie časti katastra, najmä na okolie Vahanova. Stromové poschodie je tvorené jedľou (dnes iba roztrúsene) s rôznou pómesou smreka. Z listnatých drevín býva zastúpená jarabina vtáčia (Sorbus aucupaňa), z krov
baza červená (Sambucus racemosa) a zemolez čierny (Loni cera nigra). V bylinnom podraste týchto
lesných spoločenstiev nájdeme lipkavec okrúhlolistý (galium rotundifolium), chlpaňu žltkastú
(Luzula luzulina), tôňovku dvoj li stú (Maianthemum bifolium), peračinu dúbravovú (gymnocarpium
dryopteris), metlu šku krivolakú (Avenella flexuosa), smlz trsťový (Calamagrostis arundinacea), kysličku obyčajnú (Oxalis acetosella).
V lesoch vznikajú rúbaním náhle rúbaniská, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj nových
svetlomilných spoločenstiev. V nich sa z jednotlivých druhov uplatňuje kyprina úzkolistá (Chamaerion angustifolium), 'ostružina malinová (Rubus idaeus), chlpaňa hájna (Luzula nemorosa), jahoda
obyčajná (Fragaria vesca\ starček Fuchsov (Senecio fuchsii), ostrica gul'koplodá (Carex pilulifera),
baza červená (Sambucus racemosa), psinček obyčajný (Agrostis tenuis), kropenáč obyčajný
(Eupatorium cannabinum), ruža ovisnutá (Rosa pendulina), vŕba rakyta (Salix caprea).
V katastri Klina nachádzame skupiny voľne rastúcich drevín, ktoré majú veľký význam pôdoochranný, biologický, estetický a sú význačným krajinotvorným prvkom. Takou je krovinatá zeleň,
ktorá sa zachovala v lokalitách Grapa, Ťaskovka a Odumiarky. Z drevín a krov ju tvoria najmä breza previsnutá (Betula' pendula), topoľ osika (populus tremula), čremcha strapcovitá (prunus padus
subsp. padus), lieska obyčajná (Corylus avelIana), vŕba rakyta (Salix caprea), vŕba sliezska (Salix
silesiaca), jabloň planá (Malus sylvestris), kalina obyčajná (Vibur num opulus), hloh obyčajný
(Crataegus ,laevigats). V podraste krovín a v ich okolí sa vyskytujú druhy, ako bažanka trváca
(Mercurialis perennis), zvonček pŕhľavolistý (Campanula tracheliuin), čistec lesný (Stachys sylvatica), starček hájny (Senecio nemorensis), silenka ovisnutá (Silene nutans), šalvia praslenatá (Salvia
verticillata), mednička ovisnutá (Melica nutans). '
Na umelo vytvorených miestach (polia, pasienky, okraje ciest, jarčeky, násypy, okolie ľudských
obydlí) sa vytvorili druhotné synantropné spoločenstvá, v ktorých sa uplatňujú mnohé, najmä burinové druhy. V okolí ciest, násypov nachádzame druhy ako nátržník husí (potentilla anserina),
nátržník plazivý (PotentilIa reptans), skorocel väčší (Plantago major), lopúch plstnatý (Arctium tomentosum), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), palina obyčajná (Artemisia vulgaris), štiavec kučeravý (Rumex crispus), stavikrv vtáčí (polygonum aviculare) a pod.
Vo fytocenózach obilnín a okopanín sa uplatňujú druhy, ako nevädza poľná (Celltaurea cyanua), kapsička pastierska (Capsella bursa-pastori s), starček obyčajný (Senecio vulgaris), redkev ohnico vá (Räphanua raphanistrum), kostihoj lekársky (Symphytum officinale), chren dedinský
(Armoracia rusticana), veronika perzská (Veronica persica), praslička roľná (Equisetum arvense),
horčica roľná (Sinapis arvensis), hviezdica prostredná (StelIaria media), hluchavka purpurová
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(Lamium purpureum), veronika roľná (Veronica arvensis), pichliač roľný (Cirsium arvense), lipkavec obyčajný (Gali~m aparine), pakost prstnatovystrihovaný (Geranium dissectum), stavikrv obojživelný (Polygonum amphibium).
Pomerne široká dolina Oravy umožňuje prenikanie teplomilných prvkov na sever Oravy, čím sa
zvyšuje pestrosť flóry a vegetácie. Teplomilné druhy sú v katastri Klina rozšírené na výslnných
miestach na okrajoch ciest, polí a na násypoch. Z uvedenej skupiny druhov tu boli zaznamenané:
oman smradľavý (Anthemis cotula), húľavníkovec lekársky (Chamaeplium officinale), divozel málokvetý (Verbascum thapsus), repinka metlinatá (Neslia paniculata), šalvia praslenatá (Salvia verticilIata), stoklas mäkký (Bromus mollis), loboda konáristá (Atriplex patula).
Z adventívnych (zavlečených, nepôvodných druhov našej flóry) boli v území zaznamenané: nevädza poľná (Centaurea cyanus), netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora), rumanček diskovitý
(Matricaria discoidea), parumanček nevoňavý (Tripleurospennum inodorum), netýkavka žliazkatá
(Impatiens glandulifera), hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus), žltni ca máloúborová (Galinsoga
parviflora).
.
V katastrálnom území Klina nachádzame endemické a chránené druhy slovenskej flóry. Z karpatských subendemitov (také rastlinné druhy, ktoré sa okrem Karpát vyskytujú aj v inom pohoó,
ale ťažisko výskytu a rozšírenia majú v Karpatoch) sa vyskytuje zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa) a zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata).
Z chránených druhov sa vyskytuje andromédka sivolistá (Andromeda polifolia), rojovník močiarny (Ledum palustre), rosička okrúhlolistá (Drôsera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes
trifoliata) - na Klinskom rašelinisku, v ihličnatých lesoch nájdeme plavúň pučivý (Lycopodium annotinum), chvostník jedľovitý (Huperzia selago), plavúnik sploštený (Diphasiastrum complanatum),
rebrovku rôznolistú (Bleohnum spicant), na okrajoch lesov plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum), na lúkach vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), šafran karpatský (Crocus heuffelianus),
horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea), na zamokrených biotopoch mečík škridlicovitý (Gladio
lus imbricatus) a na alúviách vodných tokov prilbicu pestrú (Aconitum variegatum).
V chotári Klina sa vyskytujú mnohé druhy rastlín, ktoré sú vo svojej existencii ohrozené,
zraniteľné, resp. vzácne, a preto im treba venovať zvýšenú pozornosť. Nachádzame ich na rôznych
biotopoch roztrúsené v rámci celého územia obce. Z ohrozených, zraniteľných a vzácných druhov
(podľa Maglocký a kol. , 1983, 1993) sa na rašeliniskách, prameniskách a zamokrených biotopoch
vyskytuje: cesnak člnkovitý (Allium carinatum), andromédka sivolistá (Andromeda polifolia), diablik močiarny (Calla palustris), ostrica Davallova (Carex davalliana), ostrica oblastá (Carex diandra),
ostrica dvojdomá (Csrex dioica), ostrica žltá (Car-ex flava), ostrica sklonená (Carex demissa), ostrica Oederova (Care x oederi), ostrica metlinatá (Carex psniculata), nátržnica močiarna (Comarum palustra), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis),
vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík
močiarny (Epipsctis psiustris), prasličkovka pestrá (Hipochaete variegata), páperník pošvistý (Eriophorum vaginatum), páperník širokolistý (Eriophorum latifolium), páperník úzko li stý (Eriophorum
angustifolium), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus), sitina niťolistá (Juncus filiformis), sitina
kostrbatá (Juncus squarrosus), rojovník močiarny (Ledum palustre), ľadenec barinný (Lotus
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uliginosus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), bezkolenec belasý (Molinia caerulea), nezábudka močiarna (Myosotis palustris), kľukva močiarna (Oxycoccus palustris), bielokvet močiarny
(parnassia palustris), všivec močiarny (Pedicularis palustris), všivec lesný (Pediculsris sylvstiCa),
tučnica obyčajná (Pinguicula vulgsris), červenavec alpínsky (Potsmogeton alpinus), červenavec trávolistý (Potsmogeton gramineus), bieloprst belavý (Pseudorohis albida), ježohlav najmenší (Sparga
niumminimum), pavstavač hlavatý (Traunsteinera globoss), barička močiarna (Triglochin palustre),
brusnica barinná (Vaccinium uliginosum), valeriána celistvolistá, fialka močiarna (Viola palustris),
hviezdoš močiarny (Callitriche palustris ), na lúkach a okrajoch lesov nachádzame šafran karpatský
(Crocus heuffelianus), vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucins), päťprstnica obyčajná
(Gymnadenia conopsea), plavúň obyčajný (Lycopodium c1avatum), vstavač mužský (Orchis mascula), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), v lesoch cesnak hadí (Allium victorialis), rebrovka
rôznolistá (Blechnum spicant), plavúnik sploštený (Diphasiastrum complanatum), smrečinec plazivý (Goodyera repens), plavúň pučivý (Lycopodium annotinum), jednokvietok ve1kokvetý (Moneses
uniflora), na medziach horcokvet brvitý (Gentianopsis ci li ata) a v krovinách pozdíž potokov pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) a vrchovka alpínska (Tozzia alpina).

'Živ~číš~~ ~~~'loi~nst~á predstavujú '~~lmi' pr~~n~~~~~Yzložku ;rí~~dnéh2;r~~t;~dia · Kli~a. R~;~

manitosťou

tvarov, farebnosťou i spôsobom života pútajú jednotlivé druhy pozornosť nielen odborníkov, ale i ostatných milovníkov prírody. Okrem hospodárskeho významu (poľovná zver, užitočné
druhy, škodcovia) a estetického vzhľadu živočíchov (spevavé vtáctvo, pestro sfarbené motýle) možno výskum a porovnávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov zoocenóz velmi efektívne využiť pre štúdium kvality a významnosti konkrétnych prvkov krajinnej štruktúry i väčších územných
celkov. Vzhľadom na svoju vysokú mobilitu a špecifické nároky na prostredie patria totiž viaceré
živočíchy medzi veľmi citlivé bioindikátory životného prostredia. Výsledky faunistických prieskumov sa z tohto dôvodu nemenej úspešne využívajú pri hodnotení vplyvu realizovaných alebo plánovaných antropických aktivít v prírodnom prostredí.
Mnohé živočíšne druhy sú dnes existenčne ohrozené, alebo na mnohých lokalitách pôvodného
výskytu už vplyvom negatívnych faktorov vyhynuli.
Ochrana prírody a správne krajinno-ekologické plánovanie predpokladajú preto poznanie druhovej pestrosti a štruktúry populácie živočíchov v priestore a čase a sledovanie populačnej dynamiky
jednotlivých systematických alebo ochranársky významných skupín. Predstaviť čitateľovi všetky
známe živočíchy zistené v okolí Klina by si však vyžadovalo oveľa väčší priestor ako umožňuje táto monografia. To však nie je účelom predkladanej publikácie. Nasledujúce stránky nech sú akýmsi návodom a pomôckou pri poznávaní krás, zaujímavostí a druhovej pestrosti živoČích.ov vyskytujúcich sa v chotári obce Klin.
Živočíšne spoločenstvá Klina sú súčasťou eurosibírskej podoblasti palearktickej zóny apodľa
zoogeografického členenia Slovenska prináležia do vonkajšieho obvodu Západných Karpát
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(Beskydský okrsok západn·ý). Z hľadiska výškovej zonácie prevládajú tu podhorské (submontánne)
druhy. Menej početne sú zastúpené horské druhy a v najnižších polohách chotára sa sporadicky
vyskytujú aj teplomilnejšie južné prvky.
Súčasné zloženie a štruktúra živočíšstva opisovaného chotára sú napriek svojej pestrosti značne
nestále. Výraznú premenlivosť fauny v početnosti i druhovom zastúpení podmieňujú tu procesy šírenia sa a migrácie jednotlivých druhov, ale predovšetkým zmeny prírodného prostredia spôsobované človekom.
Rozvoj poľnohospodárskej činnosti a urbanizácia, klčovanie lesa a premena súvislých lesných
formácií na polia a lúky v minulosti vytvárali podmienky pre prudký rozvoj agrobiocenóz, kde synantropofytné druhy postupne nahrádzali živočíchy pôvodných spoločenstiev. Takmer 60 % živočíšnych druhov Klina je dnes súčasťou antropocenóz (agrocenózy, synantropné druhy).
Na poľnohospodárskych pozemkoch, či už na poliach alebo na lúkach sú známe škovránky
poľné (Alauda arvensis), jarabice poľné (Perdix perdix) a prepelice (Coturnix coturnix). V jesenných mesiacoch po zbere úrody poskytujú polia ešte dostatok obživy pre početné kŕdle havranov
(Corvus frugilegus) a vrán (Corvus corone). Zo vzácnejších druhov vtákov polí a lúk chotára možno spomenúť cíbika chochlatého (Vanellus vanellus) a chrapkáča poľného (Crex crex). Vzácne tu
zahniezdi aj pipíška chochlatá (Galerida cristata). V posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú
na poliach čajky smejivé (Larus ridibundus), zalietávajúce tu za potravou (hlodavce, hmyz) z Oravskej priehrady. Z ďalších druhov vtákov navštevujúcich polia a lúky pri hľadaní potravy sú dravce
(Falconiformes). Z nich sú to najmä myšiaky lesné (Buteo buteo) apustovky (Falco tinnunculus).
Poľné biotopy sú ďalej charakteristické početným výskytom hraboša poľného (Microotus arvalis), ktorý je nevítaným škodcom poľnohospodárskych kultúr a plodín. Užitočný z ríše drobných
zemných cicavcov je naopak piskor obyčajný (Sorex araneus).
Najpočetnejšou živočíšnou skupinou týchto ekosystémov sú však bezstavovce (Evertebrata).
Z nich významnú úlohu pri udržiavaní biologickej rovnováhy v ríši hmyzu majú mäsožravé druhy.
Bežné sú bystrušky (Carabus sp.), behúnik lesklý (Bembidion lampros), utekáči k obyčajný
(Pterostichus vulgaris), svižník poľný (Cicindela campestris). Významnú hygienickú a sanitárnu
funkciu vykonávaj u zdochlináre a hrobáriky (Necrophorus humator, Phosphuga atrata). Na lúčne a
trávnaté biotopy sa viažu početné skupiny rovnokrídlovcov. Medzi bežné patrí kobylka zúbkatá
(Polysarcus denticauda), kobylka svrčivá (Tettigonia cantans), koník lúčny (Chorthippus montanus)
a koník zelený (Omocestus viridulus). Pestrá je paleta bzdôch (Heteroptera). Návštevníkov prírody
dozaista upútajú pestro sfarbené motýle. Medzi exoticky vyzerajúce nesporne patria bábôčky
(Nymphalis io, Vanessa atalanta, Polygonium album), hnedáčiky a ohni váčiky . Hojne je rozšírený
žltáčik žeruchový (Anthocharis cardamines) a žltáčik ranostajový (Co lias hyemale). Medzi vzácnejšie patrí vidlochvost feniklový (Papilio machaon), ktorý je jedným z najväčších denných motýľov
v Európe.
Z obojživelníkov sa vyskytujú v týchto biotopoch skokany hnedé (Rana temporaria), ropuchy
obyčajné (Bufo bufo) a ropuchy zelené (Bufo viridis). Tieto živočíchy sa síce rozmnožujú a vyvíja::..,
jú vo vodnom prostredí, ale väčšiu časf svojho života trávia mimo vody. Práce na poli sprevádzajú
melodickým spevom vtáky poľných hôrok, krovín a remízok. Z nich je bežná strnádka obyčajná
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(Emberiza citrinella), kanárik poľný (Serinus serinus) a hrdlička poľná (Streptopelia turtur). Menej
príjemný je už hlas straky obyčajnej (pica pica). Tieto lokality poskytujú možnosti úkrytu aj ďalším
druh,?m živočíchov. Početnejšie tu dnes už nájdeme zajace poľné (Lepu s europaeus).
Dalšou významnou zložkou prírody Klina je živočÍŠstvo lesov, ktoré vzhľadom na relatívnu ne~ennosť a dlhovekosť týchto biotopov patria medzi najstabilnejšie zoocenózy opisovaného chotára.
Zivočíchy týchto spoločenstiev voláme sylvicolné druhy. Verejnosti známa je poľovná zver.
V lesoch i na lesných čistinách, lúkach a poliach možno stretnúť jeleňa, srnčiu zver či diviaky.
Pomerne hojné sú líšky a kuny. Početné je v lesoch vtáctvo. Premenou pôvodných lesných fonnácií
v smrekové monokultúry a intenzifikáciou lesohospodárskej činnosti tu však dochádza k ~stupu citlivejších druhov (dravce, sovy, ďatle). Z dravcov hniezdi v chotári myšiak lesný, jastrab obyčajný
a jastrab krahulec (Accipiter gentillis, Accipiter nisus). Sovy tu reprezentuje sova obyčajná (Strix
aluco). Vzácnejší je pôtik kapcavý (Aegolius funereus).
Najmenšou sovou je kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Myšiarka ušatá (Asio otus)
hniezdi skôr na lesných okrajoch alebo v poľných lesíkoch.
Silným klepaním zobákom o kmene stromov pri vyhľadávaní potravy upútajú na seba pozornosť
ďatle. Najväčším je tesár čierny (Dryocopus martius). Užitočnosťou v boji proti podkôrnemu hmyzu
nezaostáva ani ďateľ veIký (Dendrocopos major). Škodlivým hmyzom na stromoch sa živia aj ďalšie
druhy z ríše operencov. Z nich spomenieme brhlíka lesného (SiUa europaea), kôrovníka dlhoprstého
(Certhia familiaris), králika zlatohlavého (Regulus regulus), sýkorky (parus sp.), pinku obyčajnú
(Fringilla coelebs), čížika (Carduelis spinus), červienku (Erithacus rubecula). Na okrajoch lesov upúta melodickým hlasom drozd plavý (Turdus philomelos). Vzácnejší je jeho príbuzný drozd kolohrivý (Turdus torquatus). Semenami stromov (smrekov) sa živí krivonos obyčajný (Loxia curvirostra).
Mnohé živočíchy sú významnými škodcami lesných porastov. Požieranín semien stromov a lesných plodín škodia ryšavky (Apodemus flavicollis, Apodemmus sylvaticus), hrdziak hôrny (Clethrionomys glareolus), ale i sympatická veverica (Sciurus vulgaris). Ďalším milým obyvateľom lesov
a krovín je píšik lieskový (Moscardinos avellanarius).
Medzi najnebezpečnejších škodcov lesných drevín patrí bezpochyby podkôrny (drevokazný)
a listožravý hmyz. Pod kôrou stromov sa vyvíjajú larvy lykožrúta smrekového (lps typographos),
lykožrúta lesklého (Pityogemnes chalcographus), lykokaza smrekového (Dendroctonus micans), lykokaza malého (polygraphus polygraphus). Technickým škodcom dreva je drevokaz čiarkovaný
(Trypodendron lineatum). V dreve stromov sa vyvíjajú pílovky velké (Urocerus gigas) .
Požieraním ihlíc stromov škodia húsenice alebo larvy obaľovača smrekového (Epinotia tedella),
mníšky obyčajnej (Lymantria monacha), hrebenárky borovicovej (Diprion pini), ploskanky smrekovej (Cephalcia abietis) a piliarky smrekovej (pristiphora abietina).
Užitočné sú naopak tie, ktoré sa živia škodlivým hmyzom. Z nich sú v boji proti podkôrnemu
hmyzu významné pestro še rriravcové (Tanasimus fonni carius), drabčík smrekový (Quedius laevidatus), drabčík drobný (placusa tachyponoides). Nezastupiteľný význam v biologickej ochrane lesa
majú mravce rodu Fonnica. Osobitnú pozornosť si vo vzťahu k živočíšnym spoločenstvám Klina
zasluhujú vodné a močiarne lokality a predovšetkým Klinské rašelinisko. Vodné toky chotára
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svojimi dimenziami a charakterom neposkytujú vhodné podmienky pre ryby. Vybudovaním nádrže
na Michaľovke a nevyrovnaným odtokom vody sa znížil význam tohoto vodného toku pre odchov
pstruha potočného.
V sučasnosti začínajú vo vodnom toku i v samotnej nádrži početne prevládať ostrieže (perca
fluviatilis). Z ďalších druhov sa v menšom počte vyskytuje čerebľa obyčajná (Phoxinus phoxinus).
Vodné prostredie je domovom pestrých spoločenstiev hmyzu a obojživelníkov. Zo žiab sa vyskytujú v močiaroch , mlákach i vodou naplnených koľajách po kolesách áut kunky žltobruché
(Bombina variegata). Tieto žabky zimujú však mimo vody. Vo vodných plochách Klinského rašeliniska prevládajú skokany krátkonohé (Rana lessonae). V období rozmnožovania (apríl - jún)
navštevujú vodné prostredie v lesnej časti chotára aj početné mloky' Z nich sa tu vyskytuje mlok
vrchovský (Triturus alpestris), mlok obyčajný (Triturus vulgaris) a mlok karpatský (Triturus montandoni). V lesoch možno stretnúť aj salamandru škvrnitu (Salamandra salamandra).
Z hydrobiologického hľadiska bola v minulosti venovaná zvýšená pozornosť vodným plochám
Klinského rašeliniska. O významnosti týchto lokalít a zaujímavosti druhového spektra zooplanktónu šlenkov tohoto rašeliniska svedčí aj prvý doložený výskyt druhu Eucyclops serrulatus a Eucyclops macruroides var. denticulatus z územia Slovenska v roku 1955. V roku 1971 bolo v zooplailktóne rašelinných šlenkov zistených 26 druhov Rotatoria, 12 druhov Cladocera a 3 druhy Copepoda. Boli tu zistené ďalšie druhy nové pre faunu Slovenska (Notommata copeus a Rotarla rotaria
spongioderma).
Z bezstavovcov viazaných na vodné prostredie sú známejšie vážky (Odonata). Ich larvy, vyvíjajúce sa vo vode, sú dravé, podobne ako dospelé jedince, pestrosfarbené, impozantné vážky. Z vážok
bolo. na Klinskom"rašelinisku zistených 6 druhov ( Lestes dryas, Pyrrhosoma nymphula, Coenagnon hastulatum, Coenagrion puel1a, Aeschna cyanea). Druh Sympetrum danae patrí medzi zriedkavo
sa vyskytujúce vážky Slovenska. Zo skupiny bezstavovcov boli na Klinskom rašelinisku skúmané
súčasne ektoparazity drobných zemných cicavcov (Ctenophtalmus agyrtes agyrtes, Paleopsyl1a soricis aP. similis, Megabothris turbidus). Zoogeografická analýza ektoparazitov (Siphonaptera) drobných zemných cicavcov dovoľuje nahliadnuť a spätne rekonštruovať niektoré momenty procesu výmeny fáun a hlbšie poznať premeny prírody v nedávnej geologickej minulosti.
Z ďalších druhov evertobratofauny rašeliniska si nesporne zasluhujú pozornosť tyrfobiontné
a tyrfofilné (rašelinné) druhy. Farebnosťou upútajú žltáčiky čučoriedkové (Co lias palaeno ssp. europome), ktoré patria mnedzi vzácne druhy fauny Slovenska. Ide o ohrozený druh s jedinečným reliktným výskytom. Húsenice tohoto motýľa žijú výlučne na čučoriedke barinnej. Zachovalosť
a významnosť rašeliniska možno posúdiť aj na základe výskytu niektorých druhov dvojkrídlovcov
(prionocera turcica, Tipula marginella, Tipula affinis, Pilaria meridiana). Klinské rašelinisko sa pr~
nálezy vzácnych a nových druhov fauny (bezstavovcov) Slovenska stáva vďačným objektom doplňania poznatkov o druhovej pestrosti slovenskej či európskej fauny.
Vlhké prostredie rašeliniska poskytuje optimálne podmienky aj pestrej palete mäkkýšov. Z karpatských endemitov boli na Klinskom rašelinisku zistené Perforatella vicina a Trichia villolusa.
Z vyšších živočíchov (Vertebrata) bola na Klinskom rašelinisku venovaná pozornosť vtákom
a drobným zemným cicavcom. Zo vzácnejších a ohrozených druhov avifauny hniezdiacich na
I
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rašelinisku spomenieme močiamicu mekotavú (Gallinago gallinago), červenáka kamúnového
(Carpodacus erythrinus), prbľaviara čiernohlavého (Saxicola torguata), prbľaviara červenkastého
(Saxicola torguata). Početné sú tu ľabtušky lesné a ľabtušky lúčne ((Anthus trivialis, Anthus
pratensis), kolibáriky (Phylloscopus col1ybita a P. trochilus), konôpky (Carduelis cannabina). Celkovo bolo zistenné na Klinskom rašelinisku hniezdenie 38 druhov vtákov.
Z drobných zemných cicavcov bol tu zistený hraboš močiarny (Microtus agrestis), piskor malý
(Sorex minutus), dulovnica väčšia (Neomy s fodiens).
Naše rozprávanie o živočíšstve Klina ukončíme krátkym zastavením sa v intraviláne obce, kde
sa mnohé živočíchy prispôsobili životu v blízkosti človeka. Tu nachádzaj u dostatok potravy, podmienky pre rozmnožovanie i ochranu pred predátormi. Voláme ich synantropné druhy. Najznámejšie je spevavé vtáctvo, ktoré melodickým hlasom spríjemňuje pobyt v obci či cestu do práce. Bežné
sú škorce (Sturnus vulgaris ), zelienky (Carduelis chloris ), kan ári ky , stehlíky (Carduelis carduelis ),
žltochvosty domové (phoenicurus ochruros), hrdličky záhradné (Streptopelia decaocto), trasochvosty biele (Motacilla alba), vrabce (Passer domesticus), lastovičky (Hirundo rustica), belorítky
(Deli chon urbica), drozdy čierne (Turdus merula). V obci hniezdi jeden · pár bocianov bielych
(Ciconia ciconlia).
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Okolie Klina bolo poznačené ľudskou činnosťou už v dávnejších dobách. Spočiatku boli zásahy
do prírodného prostredia nepatrné. Výrazné zmeny nastali v 16. a 17. storočí v období zakladania
osád.
Pôvodne túto oblasť pokrývali rozsiahle lesy. Postupným odlesňovaním Oravskej kotliny a jej
priľahlých pohorí nastáva zmena vegetačnej pokrývky na kultúrnu step. V súvislosti so zvýšenou
spotrebou dreva dochádza najmä v 19. storočí k zintenzívneniu jeho ťažby. Na vyrúbaných miestach
pôvodných jedľových a bukovo-jedľových lesov sa zavádzajú smrekové monokultúry (z dôvodu
veľkého dopytu najmä po smrekovom dreve). Tak došlo k zmenám v druhovom zložení lesných porastov. Druhotné smrekové porasty sú však náchylnejšie na choroby, na nepriaznivé klimatické
podmienky ako i na biologických škodcov.
Nepriaznivo pôsobila na lesy i pastva. No najväčším "škodcom" lesov sú v poslednom období
emisie, ktoré na hornú Oravu prinášajú najmä vzdušné prúdy z Ostravska a Katowíc. Postupné hynutie lesných porastov pozorujeme v súčasnom období prakticky na celej hornej Orave.
Vyklčovaním lesov došlo k negatívnym zmenám aj vo vodnom režime.
Obnaženú pôdu zbavenú koreňov stromov a krovín splavovali silné dažde. Pôda strácala na svojich kvalitách. Tento nežiaduci trend bol dovrsený pri kolektivizácii, kedy nastalo veľkoplošné
sceľovanie pôdy často aj na miestach so strmšími svahmi. Kroviny a medze, chrániace pôdu pred
eróziou, boli odstránené, čo pôdnej erózii veľmi pomohlo. Zvýšeným používaním umelých hnojív
a rôznych pesticídov nastalo značné znečisťovanie povrchových i podzemných vôd. Územie na hornej Orave sa v minulosti vyznačovalo značným množstvom rašelinísk, rašelinných lúk, ktoré
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spoločne nazývame mokrade. S výnimkou plôch, ktoré boli vyhlásené za maloplošné chránené územia, väčšia časť týchto biotopov bola umelými zásahmi postupne zmenená na poľnohospodársku
pôdu. Až v poslednom období vďaka ekológom sa začína týmto mokraďným biotopom pripisovať
veľký význam. Mokrade nielen udržujú vodu v krajine, ale aj na tých najmenších plochách hýria životom. Navyše rašeliniská pokladáme za živé kroniky vývoja našej prírody.
V záujme zachovania prírodných hodnôt hornej Oravy bola v roku 1979 na ploche 70 332 ha
vyhlásená Chránená krajinná oblasť Horná Orava, v ktorej leží celý kataster Klina. Dôvodom vyhlásenia CHKO Horná Orava bola potreba zachovať typickú hornooravskú krajinu so striedaním lúk a
pasienkov s menšími lesmi, s bohatým výskytom rašelinísk, zachovalými pralesovitými lesmi Babej hory, Pilska a Paráča a s vodnou nádržou Oravská priehrada ako dôležitej migračnej lokality
vodného vtáctva.
V Chránenej krajinnej oblasti je viacero maloplošných chránených území rôznych kategórií.
V rámci ka~astra obce Klin sa nachádza národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko a prírodná
rezervácia Taskovka.
Národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko bola vyhlásená komisiou SNR pre kultúru
a infonnácie rozhodnutím z 25 . 4. 1967 v znení Vyhlášky MŽP SR č. 83/1993 zo dňa 23 . 3. 1993 o
štátnych prírodných rezerváciách a v znení zákona č . 287/94 Zb. o ochrane prírody a krajiny na ploche 15, 0739 ha. NPR Klinské rašelinisko bola zriadená na ochranu významných rašelinných biocenóz so zachovalými a bohatými vrchoviskovými fytocenózami nelesného typu a špecifickými zoocenózami. Negatívne na územie pôsobia faktory intenzifikácie poľnohospodárstva znižovanie hladiny spodnej vody v dôsledku odvodnenia okolitých pozemkov a zmena v chemizme pôdy zo splachov z okolitých polí, ďalej je to zber lesných plodov a rastlín v rezervácii, pričom sa poškodzuje
vegetačný kryt. Znižovaním hladiny spodnej vody dochádza k nástupu sukcesných drevín, najma
breza a borovica. Aby sukcesia neprešla do štádia vytvorenia lesa, na zachovanie pôvodnej druhovej skladby sú v rámci manažmentu NPR realizované opatrenia spojené najmä s redukciou sukcesných náletových drevín.
Prírodná rezervácia Ťaskovka bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením ONV v Dolnom Kubíne č . 1911990-VIII. zo dňa 27. 4. 1990 v znení zákona NR SR č. 287/94 Zb. o ochrane
prírody a krajiny o rozlohe O, 6718 ha. PR Ťaskovka bola vyhlásená na ochranu travertínových útvarov a slatinného rašeliniska s existenčne ohrozenými druhmi rastlín, dôležitými z ekologického,
vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Z prírodovedného a krajinárskeho hIadiska sú v katastri obce Klin cenné vodné toky, najmä
Michaľovka a Vahanovský potok, ďalej močaristé lúky a slatinno-rašelinné spoločenstvá pod Vahanovom a pod Brestovkou ako i lokality s rozptýlenou zeleňou (Grapa, Ťaskovka, Odumiarky).
Celkový estetický dojem z ľudských sídel zvyšujú aj zelené plochy.
Aby tieto dreviny neboli zničené pri rôznej činnosti, boli najcennejšie jedince vyhlásené za
chránené. V Kline ide o nasledovné stromy, resp. skupiny stromov:
- l topoľ v hornej časti obce
- 2 lipy pri dome J. Sojku
- 2 lipy pri dome M. Svetlošákovej
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Klin patrí medzi valaské obce, ktoré na svojom panstve krátko pred rokom 1567 (v tom roku sa
už sporrúna v súpise) založili Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia, ktorý
tu priviedol päť rodín. Každá rodina dostala usadlosť, takzvanú raľu, o výmere 30 hektárov. Rale
pomenovali podľa mien prvých osadm1cov: Zelinovská, Šándorovská, Kunovská, Dendisovská
a šoltýska čiže Kohútova. Krátko po príchode do novozaloženej obce prijali Kohútovci prímenie
Klinovskí. Od tých čias sa v listinách označovali len pod týmto priezviskom. Išlo o starodávny
zvyk dedičných šoltýsov v oravských obciach. 1 Kohútovu raľu potom premenovali na Klinovskú.
V zakladacej listine dostali obyvatelia novej dediny lehotu 16 rokov, počas ktorej boli oslobodení od platenia daní. V tomto období klčovali lesy, stavali obydlia, zúrodňovali pôdu na vysiatie
ovsa a jačmeňa a upravovali pasienky, lebo chov oviec bol hlavným zamestnaním a zdrojom
obživy.
V daňovom stÍpise Oravského panstva z roku 1580 je o Kline zaznačené, že táto novopostavená
dedina v drsných a vrchovitých polohách ešte neodovzdáva zemepánovi nijaké poplatky. 2 Rovnaká
poznámka o Kline sa opakovala aj v daňovom súpise z roku 1593.
'
Klin - týmto názvom sa pôvodne označoval víbežok hory medzi dvoma potokmi. Z vytýčenia
chotárnych hraníc podľa listiny panského úradm1ca Stefana Guzitha z roku 1593 susedil: "od Slanice
hore po Bor a potom na všecky strany, od Zubrej hlavy naskos až do Rabčanského, kde i znaky podelali, zdola po potôček naskrz Úbočou, od Námestova v další Michalovec, co od Vahanova ide,
odtud hore Michalovo až do Záruby, odtud až po vrch Vahanova Velikého". 3
Do roku 1593 bolo v Kline 5 gazdovských usadlostí, ale ešte neodovzdávali zemepánovi dane.
Nová dedina sa formovala v nepriaznivom období naplnenom neustálymi bojmi medzi prívržencami reformácie a protireformácie. Thurzovci šírili na Orave protestantizmus. Juraj patril medzi hlavných organizátorov synody v Žiline a zvolili ho za superintendanta evanjelikov v Uhorsku. za jeho
pôsobenia boli všetky farnosti na Orave evanjelické. Klin patril do farnosti v Lokci. Vo sviatok sv.
Petra a Pavla roku 1612 bola založená evanjelická farnosť v Námestove a odvtedy patril medzi jej
filiálky aj Klin. 4
Úhlavným nepriateľom Juraja Thurzu bol poľský gróf Mikuláš Komorovský a uhorský zeman
Štefan Bočkaj. V rokoch 1604-1605 vpadli so svojimi vojakmi na thurzovské panstvo a plienili dediny. K obyvateľom sa vojaci správali kruto, zabíjali ich a usadlosti pálili. Ludia sa väčšinou zachránili útekmi do hôr a do dedín sa vrátili až vtedy, ked' nebezpečenstvo pominulo. Klin sa dlho
nemohol spamätať, dokonca v roku 1608 bolo možné zdaniť len jeden dom v obci.
Dňa 17. júla 1613 Juraj Thurzo vydal richtárovi Jakubovi Kohútovi v Kline novú zakladaciu
listinu. 5 Klinčania dostali desaťročnú lehotu, počas ktorej boli oslobodení od platenia všetkých daní
zemepánovi, od odovzdávania darov, naturálnych dávok z úrody a chovu hospodárskych zvierat
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a od robôt pre zámocké panstvo. Dedina sa
fonnovala na valaskom práve. Richtár dostal
dve usadlosti, právo postaviť mlyn s dvoma
mlecími kameňmi a pílu. Za mlyn a pílu platil ročne jeden zlatý dukát.
V Babej hore dostali obyvatelia Klina
vrch Bučinu (nazývaný Kuhútovský) so salašom Plšetnica a územím od "SoLiska Beskydom neb hranicami na vrch Hline}, doLu Veterným grúňom ku Hrádku až do rieky, hore
riekou k vrchovine pod soLisko".6 Tu mohli
slobodne stavať salaš a pásť ovce i dobytok za
ročný poplatok dvanásť zlatých dukátov.
Pre poriadok, dobré a spokojné susedské
nažívanie uviedol Juraj Thurzo v listine popis
chotárnych hraníc obce. Snažil sa zamedziť
územným sporom o pasienky, lúky, oráčiny
a lesy, ktoré prepukali medzi dedinami a
vliekli sa desiatky rokov. (Obyvatelia Bobrova vypásali svojím dobytkom hôľne pasienky
susedov).
Vymedzenie chotára sa konalo na "tvári
miesta" a v komisii boli panskí úradníci
(kapitán, provizor, fiškál), richtári a prísažní
dedín, s ktorými Klin susedil. Osadili hranič
né znaky (kopce) a zaznačili do listiny tak,
ako prešli územie: "Hranice tejto dediny počavše od potoka, který vychádzí Z dediny KLyna dolu Zábrežou ku Slanici vedúcej obrátivše se málo k poledni. Od Slanice zhora po
bor, po potuoček, který vychádzí Z borov Kliňanských a padá do Michalovca. Tam sa
Výpis zo súpisu povinností Z roku 1618
schodí chotár slanický, námestovský a kliňan
ský. Od Námestova hore potuočikom Michalovec rečeným až do Záruby, od Zárub odavše se málo na levú ruku až po další Michalovec, odtud
cez vršek do riečky, která ide od Velikého vahanova. Hore tu riecKu až po Kadlubek prijde na najvyšší vrch Velikého Vahanova. Od Zubrejhlavy po Zábrež po potuoček, prejde cez potuoček prosto
vrškom, prijde k závozku, který vede ze Starej Rabče do Klina. Odtud málo nas kos úbočou pres potoky k Rabčanskému až na vrch Stankovský, kde se schádzí chotár zubrohlavský, rabčanský a kliňanský. Od Rabče tým vrchom Stankovským, který vede k Tilovce, obrátivše na pravú ruku dolu úbočami cez vrchovinky, ktoré tiahnu do Rabče, výjde až na vrch Olexovky".7
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V listine pre Klin z roku 1613 sú vymenované povinnosti osadníkov po uplynutí desaťročnej lehoty: prezimovať panské kone alebo zaplatiť 1 jloren, voziť víno na hrad alebo zaplatiť 15 florenov,
voziť soľ alebo zaplatiť 8 florenov, od jednej usadlosti odovzdať štyri ovce, 20 vajec, od košiarok
poplatok. Poddaní boli povinní opravovať hrad, nosiť listy, dávať dary, kožušiny a v čase vojen
bojovať pod vedením zemepána. Do zámockej kuchyne odovzdávať 6 husí, 18 sliepok, 6 jarabíc,
l teľa, 60 vajec a ryby.
O desať rokov neskoršie spísal panský provizor so všetkými dedinami nový urbár Oravského
panstva. V Kline bolo deväť ralí, z toho dve vlastnil Jakub Klinovský, o Zelinovu sa delili bratia
Macek a Kuban Zelinovci, Šandorova bola rozdelená na štyri časti pre Kuba Šandora, Kuba Zilova,
Vojteka Kempu a štvrá časť bola opustená. Dedišova raIa sa delila tiež na štyri časti pre rodiny Pavla Dediša, Šimeka Palifajčíka, Janeka Kvetona a Gregora Budu. Kunovskú raľu dedil Klimek Kuna,
Peter Sarkala a Jakub Skytka. Ďalšie tri rale sa nazývali "Pusté", čiže opustené, ale v čase súpisu usadlostí získal richtár osadm1cov Petra Olexu, Pavla Krepčíka a Adama Pieščika, ktorí si podelili
siedmu raIu. V urbári je cenná poznámka, že richtár Jakub Klinovský mal od Juraja Thurzu listinu,
ktorá nových osadru1cov oslobodzovala od daňovej povinnosti na dobu troch rokov, počítajúc ten~o
temún dňom 15. apríla 1624. 8 V tom čase žilo v Kline 15 rodín, čo predstavovalo 75 obyvateľov.
Podľa osevov a výnosov ralí sme zistili, že šoltýske boli rozlohou väčšie oproti sedliackym.
Richtár na jednu raľu vysial 13 lukien zrna a zviezol sena na 5 vozov, naproti tomu na sedliacku
raIu vysiali 10 lukien zrna a sena narobili na 4 yozy. S počtom usadlostí sa zvýšili daňové povinnosti poddaných. Spoločne platili od každej rale po 4 baranov, desiatok od oviec, desiatok od košarísk, každý sedliak dával tri plte, pltnícky poplatok a desiatok od šindľov. Do zámockej kuchyne odovzdávali l teľa, 21 sliepok, 8 husí, 80 vajec, 7 jarabíc, 14 pstruhov, zajace, 7 kuních kožušín alebo 7 dukátov, 3 líščie kožušiny, 10 lukien ovsa, prispievali na zámockých drábov 3 florenmi, vozili
soľ a víno na zámok, opravovali hrad, dávali dary a mali vojenskú povinnosť v čase vojen.
Od svojho vzniku mal Klin samosprávu na čele s dedičným richtárom z rodu Klinovských.
Zakladateľom rodu bol Jakub Kohút z Ústia, jeho potomkovia prijali prímenie Klinovský. Počas náboženských bojov v prvej polovici 17. storočia stáli na strane cisára, katolíckej viery a ostali jej
verní i v najťažších časoch. V období reformácie "vyhľadávali pápežských kňazov, aby ich krstili,
sobášili, pochovávali. Obrady sa konali pod holým nebom," zaznamenal superintendant Joachim
Kalinka v kanonickej vizitácii roku 1647. Členovia rodiny Klinovských sa zaslúžili o šírenie katolíckej viery, ked' vymohli od panovníka Ferdinanda III. povolenie pre kňaza Jána Sčechoviča
z poľského Ratulova (prepošta z Valkova, archidiakona a farára všetkých oravských katolíkov) konať katolícke misie. Ján a Matúš Klinovskí sa vyznamenali pri potlačení Pikovho povstania v roku 1672 a za vernosť ich cisár Leopold 1. povýšil do zemianskeho stavu. Udelil im erbovú listinu
a v rodovom znaku mali kostol. Takto vyznamenal Leopold 1. aj rod Lokčanských. V roku 1676
boli ich armálesy vyhlásené na zhromaždení šľachty Oravskej stolice. Klinovskí i Lokčanskí uložili
svoje erbové listiny do veže kostola v Lokci, ale v roku 1683 krutí Litovci vypálili dedinu a zhoreli
dokumenty aj so šoltýskymi listinanú. Novú listinu o zemianstve dostal Jakub Klinovský v roku
1722. V úrade používali Klinovskí obecnú pečať. V poli pečatidla sa nachádzala košatá lipa na pažiti s koreňmi. Po obvode bol kruhopis SIGILLUM POSS: KLIN AD NAMESTOVO - pečať obce
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Klin pri Námestove. Pečať bola totožná so znakom
(erbom) obce.9
.
Potomkovia Klinovských sa usadili aj v ostatných obciach hornej Oravy. Napríklad v roku 1669
zomrel rabčický šoltýs Mikuláš Marček bez potomkov a jeho dedičstvo (polovica šoltýskej rale) pripadlo grófovi Štefanovi Thokolymu, oravskému županovi. Štefan TokOly predal Marčekov šoltýsky podiel Jakubovi Klinovskému za 300 toliarov. K šoltýs
tvu patril aj mlyn a richtárska funkcia. Jakub Klinovský zaplatil Marčákove dlhy (176 toliarov) a za úžitky platil ročnú daň 25 zlatých. Bol oslobodený od
robôt a naturálnych dávok. 10 V marci roku 1672 žiadali šoltýsi Jakub Klinovský a Ján Slovičák župana
Mikuláša Draškoviča o potvrdenie šoltýskych listín
z roku 1659, ktoré ich utvrdili v dedičnej držbe usadlosti. Jakub Klinovský sa oženil s dcérou Jána
Drapáka a v roku 1677 prijal prímenie Rabčický.ll
Z rabčickej vetvy Klinovských bol významný Jozef
(1772-1832), profesor teológie a jazykovedec a KaPečať obce
rol (1906-1980), prednosta Štátneho pozemkového
úradu, redaktor, publicista a diplomat. Z bobrovskej vetvy Klinovských bol významný Jozef
(1921-1983), vysokoškolský profesor, botanik. Niektorí Klinovskí sa sobášili so zemanmi z rodov
Vilček a Moniak. V 19. storočí bola v Bukovine raľa KlinovskáY Dobre známy a legendami opradený bol zbojník Matej Klinovský, ktorý ozbíjal poľského kráľa Jána Kazinúra a sédria župy ho
vyšetrovala pre spolčovanie so zbojníkom Martinom Rabčanským v roku 1696. Jeremiáš Klinovský a Juraj Dlholucký boli v roku 1775 obvinení z poburovania ľudu v súvislosti so zavedením tereziánskeho urbára.
V roku 1683 dedinu prepadli Litovci, vydrancovali a vypálili usadlosti. Nastala velká bieda. Do
roku 1690 sa hospodársky zmohli tri sedliacke a dve šoltýske rale.
V 18. storočí sa Klin zmenil. Valaské práva zanikli. Podmienky pre chov oviec sa zhoršili, keď
obec prišla o pasienky, ktoré jej panstvo dovolilo užívať v 17. storočí. Stavy oviec klesli zo 600 na
300. Prírodné podmienky priali pestovaniu ľanu a výrobe plátna, a tak sa Klin pretvoril na typickú
plátennícku dedinu. Plátno tkali aj muži na širokých sliezskych krosnách a predávali ho na vzdialených zahraničných trhoch. V obci boli majstri súkenníci, krajčíri, dvaja kováči. Výrobcovia
ľanového oleja na p~edaj pracovali v lisovacích dielňach. Šoltýsi Klinovskí obchodovali s plátnom
a plemennými baranmi. V roku 1792 majster Ján Zimányi postavil v obci mangeľ. Plátenníctvu
a obchodu sa venovali aj Skyčákovci. Ich predok Jakub Skytka (Skyčák) vlastnil v roku 1624 tretinu rale Kunovskej. Anton a Martin Skyčákovci postavili mangeľ a farbiareň . Z tohto rodu pochádzali viaceré významné osobnosti.
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V roku 1715 bolo v Kline 48 domova 240 obyvateľov. Do zavedenia tereziánskeho urbára sa
počet obyvateľov zvýšil na 470. Zemianskych rodín bolo deväť. Urbár zdanil šesť sedliackych ralí a
dve šoltýske (Klinovská vyšná, Klinovská nižná, Krištofova, Zelinova, Olexova, Kunova, Vengrinova; Bobkova).
Obyvatelia Klina sa zaoberali chovom dobytka, plátenníctvom, drevorubačstvom, pltníctvom
a ~indliarstvom. Rast obce pokračoval do roku 1828, p~tom sa zastavil, dokonca klesal do roku
1880. Príčinami boli morové epidémie a koncom 19. storočia vysťahovalectvo.

Roky

1828

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

Počet obyvateľov

822

804

713

817

901

837

862

908

1066

Počet

151

148

137

145

175

188

185

194

211

domov

Zápis z Kurentálneho protokolu
roku 1818

Z

Cirkevne obec patrila do Námestova, potom
do Zubrohlavy. Kaplnku v Kline postavili v roku 1825. Cirkevným dejinám je v tejto monografii venovaná samostatná kapitola.
V roku 1834 postavili prvú obecnú ško~u .
Do roku 1884 v Kline učil Ján Szécsányi a zo
zachovaného kuriálneho protokolu vieme 'o jeho
povinnostiach i odmeňovaní. Okrem vYučovania
žiakov mal povinnosti ako organista. Od obce
dostával ročný plat 300 zlatých v hotovosti, od
obyvateľov zbierku naturálií tzv. zôsyp (4,5
prešporských meríc žita, 4,5 .meríc jačmeňa, 4,5
meríc ovsa, 33 meríc zemiakov, kapustu, slamu,
6 siah palivového dreva, z dvoch políčok a malej
záhradky mal ročný úžitok 5 zlatých, zdarma užíval učiteľský byt (dve izby, kuchyňa, pivnica,
hospodárske stavy) a za prácu organistu dostával
ročne 20 zlatých. 13 Po odchode J. Szécsányiho na
dôchodok vyberala školská stolica nového
učiteľa. Jej predsedom bol zubrohlavský farár
Ladislav Bánik a členmi richtár Jozef Sunega,
prísažní Štefan Klinovský, Jozef Úradník, Štefan
Mišek, Ján Porviš a Ján Skyčák. za obecného
učiteľa v Kline zvolili Jána Kubicu, ktorý tu pôsobil do roku 1906.
Školská dochádzka žiakov bola veľmi slabá
a učiteľ vyjadroval svoju nespokojnosť pred
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Malba školskej budovy zbúranej v roku 1926

školskou stolicou. Žiadal nápravu, lebo 17 detí z chudobných rodín nechodilo do školy pre poľné
práce a ich rodičia neprispievali na zôsyp pre svoju chudobu. Školská stolica na čele s predsedom
Jánom Murinom - zubrohlavským farárom a s členmi: Michalom Gromadom - richtárom obce
Klin, Štefanom Klinovským - obecným prísaŽllým, Jozefom Vloššákom, Štefanom Pjentekom, Jozefom Fedorom prijala rozhodnutie, že chudobné školopovinné deti budú oslobodené od školskej
dochádzky do 15. októbra.
O vykurovanie učebne sa mal starať učiteľ so svojimi pomocníkmi bez náhrady.J4 Ján Kubica odišiel po 22-ročnej službe v Kline a na učiteľské miesto nastúpil František Mereš. V tom čase fyzický stav školskej budovy bol natolko nevyhovujúci, že učiteľ navrhoval postaviť novú školskú budovu. Pre nedostatok finančných prostriedkov urobili len najnutnejšie opravy (vimena dlážky a pod.).
Ministerstvo školstva poskytlo obecnej škole podporu vo výške 900 korún. Skolský inšpektor doporučoval riešiť problémy školy jej poštátnením. Argumentoval, že štát by prevzal celý vecný
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náklad školy a obec by sa zbavila tohto
bremena. Školská stolica nechcela o tomto návrhu ani počuť, aj rodičia maďarskej
štátnej škole nedôverovali. V roku 1908
bola v škole zriadená aj druhá trieda. Najzávažnejšie problémy školy v Kline sa
však ani do konca existencie Rakúskouhorskej monarchie nepodarilo vyriešiť.
Po zrušení poddanstva sa pomer medzi Oravským panstvom a Klinom upravil
urbárskou dohodou dňa 23. októbra 1875.
Išlo o majetkové prevody pôdy, lesov, pasienkov, lúk, potokov, mlynov apod.
Dohodou sa v skutočnosti vytvoril Spolok
bývalých urbarialistov obce Klin. O dvanásť rokov neskôr už existoval prvý hospodársky plán lesa, ktorý schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva. Obsahoval údaje o polohe lesa, velkosti, majetkových
pomeroch, právnej a hospodárskej držbe,
pomeroch stanovištných, porastových,
o škodlivých vplyvoch pre les, o hospodárení, o súčasnom stave lesa, bonite drevín,
predpisy pre hospodárenie, zoznam plôch
a porastovú mapu lesa. Lesný majetok bol
v lokalitách Stankovka, Olexova, Kohútova, Starý háj a mal rozlohu 166,14 hekZápis zo zasadnutia výboru Školskej stolice
tárov. Predstavoval 58 urbárskych podiev Kline, konaného dňa 14. septembra 1884
lov. Dedením, predajom a kúpou medzi
podielnikmi do roku 1920 sa zvýšil počet účastín na 85. Ich velkosť sa však zmenšila. V podieloch
mali zastúpenie rodiny Pjentek, Stopka, Kovalík, Sojka, Kuth1e, Kozák, Kekeľák, Kujanľk, Klinovský, Galas, Valkoš, Svrčinský, Skyčák, Košťál, Gromada, Mišek, Valas, Majerčík, Kosmeľ, Gužík,
Vengrin, Neško, Stašák.Randjak, Slovík, Kravák, Lajda, Zviaz, Mogel, Iskerka, Bobák, Budzel, 0lexľk, Fenik, Lipjak, Boháč, Prísažný, Stahoň, Jendrol, Úradm1c, Karpjel, Večerek, Remeš, Sikora,
Naništa, Sestrenek, Jatik, Svidráň, Pajta, Lašák, Sivčák, Katrák, Gura, Červeň, Staš, Golgoňák,
Gluch, Galica, Katrušák, Franek, Bulanda, Svetlošák, Francus, Revay, Pisarčík, Kobiljak.
Valná hromada všetkých podielnikov volila predsedu a výbor spolku na dobu troch rokov.
Medzi členov výboru patril gazda, pokladm1c, zapisovateľ, hájnik, šesť alebo viacej prísažných.
Predseda spolku bývalých urbarialistov bol aj členom obecného zastupiteľstva, v spolku viedol rokovania, staral sa o poriadok, vyhlasoval uznesenia, overoval zápisnice, dozeral na lesného gazdu,
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kontroloval činnosť pokladníka, s ostatnými členmi zhotovoval lesný hospodársky plán, dohliadal na činnosť
horára, lesných hájnikov, vybavoval
korešpondenciu spolku, preveroval
kupcov dreva a nájomcov lesov. Vo
funkcii predsedu spolku v Kline sa
vystriedali: Matej Kravák starší
(1911 ), Ján Adamčík (1 923), Jozef
Kozák (1927), Anton Bolibruch
(1935), Matej Kravák mladší (1944),
Michal Mišek (1952). Dlhoročným
gazdom bol Pavol Bolibruch, neskoršie Anton Pajta. 15
Spolok bývalých urbarialistov pomáhal finančne i materiálne pri každej
stavebnej akcii v obci: stavba mostov,
školy, obecného domu, kostola. významný príjem plynul z predaja dreva
(smrekového, jedľového a smrekovej
kôry). V obci sa drevoobchodom zaoberal Jozef Kozoň, Jozef Kosmeľ
a Karol Fenik. Urbarialisti predávali
drevo verejnou súťažou a dražbou.
S najvýhodnejším kupcom uzavreli
kúpnopredajnú zmluvu. Jednou z podmienok kupujúceho bolo . prispieť
z kúpnopredajnej ceny 0,2 % na fond
pre výchovu detí štátnych lesných
a poľnohospodárskych zamestnancov,
1 % na hospodársky fond a 0,5 % na
pasienkový fond. Kupec bol povinný
zamestnať pri prevoze dreva furmanov
Žiadosť urbarialistov obce adresovaná Okresnému
(povozníkov) z obce. Pravidelným fiúradu v Námestove
nančným príjmom pre spolok
bol
prenájom poľovného práva na ploche 2 150 katastrálnych jutár a na dobu šesť rokov. V rokoch
1922-1930 mal revír prenajatý Dr. Lass1auer, do roku 1936 Ján Adamčík a v rokoch 1936-1948 Roman Kubica, riaditeľ Ludovej banky v Námestove. Správu a užívanie lesného majetku v Kline prevzali v roku 1953 Štátne lesy v rámci socializácie. Zákonom SNR číslo 229 z roku 1991 sa lesný
majetok vrátil pôvodným vlastnľkom, ktorí obnovili činnosť spolku bývalých urbarialistov.

31
Od roku 1871 obec Klin správne patrila do Obvodného notárskeho úradu v Bobrove. Podľa obecného štatútu z roku 1904 si obyvatelia Klina volili 12 poslancov obecného zastupiteľstva (Jozef
Sojka, Jozef Sikora, Jozef Úradník st., Jozef Úradník ml., Vendelín Kršák, Jozef Keme, Ján Budzel,
Jozef Šatan, Matiáš Kutlík, Pavol Sojka, Pavol Bolibruch, Matej Kravák. Richtárom bol Ján Sivoň
a jeho zástupca Šimon Kozák. 16 V roku 1914 zvolili za richtára Pavla Sojku, ktorý musel dňa 23.
augusta 1914 narukovať a úrad prevzal Karol Rentka. Pavol Sojka sa domov vrátil o rok a richtársku funkciu zastával od 6. októbra 1915 do roku 1923. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
František Skyčák, Jozef Keme, Veronika Skyčáková, Jozef Úradník, Ondrej Zvijac Kret, Matej Janeček, Ján Budzel, Ondrej Korbeľ, Matej Kutlík, Ján Adamčík, Pavol Bolibruch, Karol Rentka, Šimon Sestrenek a Florián Laťák. František Vloššák bol obvodným notárom.
, Obec bola veľmi chudobná. Svedčí o tom aj hotovosť v obecnej pokladnici: 8 korún a 47 filierov, chudobinský fond 297 korún a 76 fi li erov a hotovosť zvončeka 92 korún. Za nočné stráženie
platila obec 60 korún Floriánovi Paliderovi a za hájenie 20 korún ročne Matejovi Randovi a Štefanovi Koleňovi. Od roku 1917 obec mesačne vyplácala 50 korún pomocnému učiteľovi Jánovi Sojkovi (vojnovému invalidovi). Na tento výdaj slúžil príjem z "obecnej paše". Pasienok prenajímali
Rabčania za nájom 280 'korún.
V kompetencii obecného úradu bol predaj soli. Tento obchod prenajímali Matúšovi Kravákovi,
Jozefovi Úradníkovi a Jozefovi Keme, ale museli sa zaviazať, že po celý rok budú predávať 1 kg soli za 21 filierov a len v Kline.
Chudoba ľudí vyháňala z dediny. Sťahovali sa za prácou do Ameriky, niektorí do Budapešti, napríklad v roku 1901 sa do Pešte vysťahoval Matej Salajka a v roku 1910 Jozef Remeš s rodinou.
Počas prvej svetovej vojny muži museli narukovať. Hospodárstva bez gazdov postupne upadali.
Celá ťarcha zostala na ženách, deťoch a starcoch. Hmotnú biedu zväčšovali nútené rekvirácie dobytka, sena a slamy pre armádu.
.
Na bojiskách prvej svetovej vojny padol Gustáv Šatan, ktorý zanechal tri deti; Ján Červeň,za
nechal 5 detí; Matej Liščák, zanechal dve deti, Vendelín Úradník a Pavol Salajka.
V jeseni 1918 si ďalšie ľudské životy vyžiadala epidémia chrípky, tzv. španielky. :Ľudia po domoch ležali vo vysokých horúčkach a nemali lieky.
Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie aj obyvatelia obce Klin privítali s radosťou. Videli v tom
koniec dlhotrvajúceho strádania i maďarského útlaku. Vďaka Františkovi Skyčákovi boli na nové udalosti pripravení. Postupne v obci OŽÍvala činnosť na úseku kultúrnom i národnom. V roku 1919
si založili obecnú knižnicu. Jej správcom sa stal miestny učiteľ Anton Naništa.
Napriek všeobecnému nedostatku si občania opravili kaplnku a začali organizovať zbierku na
nové zvony (náhradu za zrekvirované počas vojnových čias). Väčšou sumou prispeli rodáci
"amerikáni" - Ondrej Oleksík, Jozef Sojka, Anton Knaperek i František Skyčák, Spolok bývalých
urbarialistov i Obecný úrad v Kline. Dva zvony boli kúpené v roku 1923 od firmy Hiller v Brne za
30 tisíc korún.
V roku 1922 bola v obci založená Jednota Orla. Najväčšiu zásluhu na tom mal Roman Grígel,
Ján Heretík a Justína Straková. Jej cieľom bolo "združovať členov k výchove duše i tela dospelých
i mládeže a to na základe kresťanského názoru svetového v duchu opravdivej demokracie".l1
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. Hlásenie o počte c1enov a príjmoch Jednoty
Orla v Kline

Členovia Jednoty Orla

Spolok mal 126 členov (v roku 1924), z toho 78 cvičiacich. Poriadali fašiangové zábavy, divadelné predstavenia, spevohry.
Cvičili len v letnom období.
Medzníkom v činnosti spolku bola výstavba spolkového domu - Orlovne. Práce
viedol kaplán Ladislav Šterba, ktorý bol
v tom čase miestnym starostom Jednoty
Orla. Posviacku novopostavenej budovy
vykonal 13. júna 1927 Vladimír Po láči k,
farár z Bobrova a slávnostnú reč predniesol
Ignác Grebáč-Orlov, ktorý bol celooravským starostom Jednoty Orla. V tento deň
sa uskutočnilo aj verejné cvičenie a mládež
pod vedením Ladislava Šterbu a Antona
Naništu zahrala divadelnú hru Tajomstvo
sv. omše .
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Spolkový dom ..

Orlovňa

V roku 1937 bol predsedom TJ Orol v Kline Ignác Svetlošák, zástupcom Anton Klinovský
a tajomníčkou Angela Kosmeľová.
Divadelné predstavenia v obci organizovali aj členovia Osvetového zboru pod vedením Antona
. Naništu a tiež členovia Katolíckej jednoty. Hrávali Drotára od Palárika; Truc na truc od Horvátovej; Zlé jazyky od Krepianskeho; Charlyho tetu, Pašiové hry atď. Divadelné predstavenia sa konávali v spolkovom dome - "Orlovni", v hostinci u Gustáva Janečku alebo v škole. Kroniku predstavení zachytáva tabulk:a:
Roky
1918 1930 1931 1932 1933 1934 1936 1937 1938 1939
Divadelné
predstavenia

1

3

1

2

5

3

2

3

V rokoch 1940-1944 sa v obci divadelné hry nehrali.
Dobrovoľný hasičský spolok si obyvatelia Klina založili v roku 1922. Mal 22 členov a
veliteľom bol Anton Francuz (do roku 1952), zástupcom Štefan Skyčák, tajomnľkom Anton Naništa, pokladníkom Vendelín Košút, dozorcom majetku Ignác Kovalčík a revízormi Jozef Kravák,
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Jozef Stašák a Matej Lašák. Našťastie v rokoch 1920-1944 nebolo veľa požiarov. 30. októbra vypukol požiar z neopatrnosti v dome Jána Adamčíka, 2. októbra 1933 horelo u Veroniky Červeňovej
a 19. januára u Karola Stahoňa. Vo všetkých troch prípadoch sa požiar zistil včas a podarilo sa ho
uhasiť skôr, akoby sa rozšíril. 6. mája 1933 urbarialisti vypaľovali šlógu a pravdepodobne z neuhasenej pahreby vypukol požiar, ktorý ohrozoval rabčianske lesy v susedstve Starého hája. Na miesto
požiaru prišli prví členovia požiarneho spolku z Rabče a oheň uhasili.
V obci Klin sa vykonávali pravidelné nočné strážne služby. Občania, ktorí túto nevykonávali,
museli platiť zvýšenú hasičskú dávku. 29. marca 1935 schválilo obecné zastupiteľstvo požiarnopolicajný štatút a podľa neho sa hasičská dávka platila od každej miestnosti a veľkosti hospodárskych
stavov. V obci bolo .185 rodinných domov, 182 hospodárskych stavieb, ale iba 52 roľníkov malo.

Organizačný štatút
0il;r]1/
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usadlosti poistené. V tom istom roku prispeli obyvatelia obce čiastkou 400 korún na zakúpenie autostriekačky pre Okresnú hasičskú jednotu v Námestove.
2. decembra 1924 obecné zastupiteľstvo zrušilo organizačný štatút z roku 1904 a prijalo nový .
Za richtára bol zvolený Ján Heretík s odmenou 500 korún (oproti predchádzajúcemu obdobiu sa odmena zvýšila o 180 korún). Zástupcovi richtára sa odmena zvýšila z 90 na 200 Kčs. Obec ďalej zamestnávala pokladníka, tútora (sirotského otca), pôrodnú babicu (mala plat 60 Kčs), dvoch poľných
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hájnikov, doručovateľa - obecného sluhu, dvoch obecných pastierov. Obecné zastupiteľstvo malo
dvanásť poslancov: Jozef Sojka, Anton Pjentek, Matej Mišek, Ján Adamčík, Anton Vengrín, S.
Meško, Ján Knaperek, Anton Kosmeľ, Pavol Sojka, Jozef Kozák, Ján Prísažný, Martin Pajta. Od roku 1930 bol starostom Ján Adamčík a obecné zastupiteľstvo malo 14 členov: Jozef Prísažný, Anton
Bolibruch, Jozef Sojka, Jozef Kozák, Matej Kutlík, Matej Mišek, Ignác Svetlošák, Štefan Fenik,
Anton Kosmeľ, Augustín Janeček, Ján Knaperek, Martin Katrák, obvodný notár František Vloššák
a starosta.
Obec mala štyri fondy: chudobinský (77,85 Kčs), hasičský (0,60 Kčs), veterinárny (482,60 Kčs)
a pomocnú základinu (18,15 Kčs). Vyberali sa dávky od psov, zo zábav, z prírastku hodnoty nemovitosti a z nápojov. Hospodárenie v spomenutom roku znamenalo pre obec príjem 21 360 Kčs a výdaj 21 004 Kčs.
7. februára 1934 sa konali volby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. No,:ým starostom sa stal Ignác Svetlošák a do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Jozef Prísažný, Stefan Skyčák, Ján Knaperek, Ján Pjentek, Matej Kutlík, Jozef Kozák, Anton Pjentek, Jozef Sojka, Ján Adamčík, Anton Naništa, Augustín Janeček, Anton Balek. Obvodným notárom sa stal Eduard Fiťma.
V roku 1935 obec dlhovala Obvodnému notárskemu úradu v Bobrove sumu 9 990 Kčs na spoločných notárskych výdavkoch. V obecnej pokladnici nemali hotovosť na túto úhradu, ale uvažovali
o možnosti pôžičky v úverovom ústave v Námestove alebo o presune z veterinárneho fondu, na
ktorom bola suma 8 500 Kčs. Obec bola veľmi chudobná, pritom notársky úrad žiadal, aby Klin
platil pomocnú kancelársku silu.
Obecné zastupiteľstvo na svojom: zasadaní dňa 10. júla 1935 vypracovalo petíciu na zmenu sídla
notárskeho úradu. Chceli patriť do Obvodného notárskeho úradu v Slanici. Argumentovali tým, že
v Bobrove niet "úradovne", ani bytu pre obecného notára. Naproti tomu Slanica má aj výhodnejšiu
polohu na križovatke ciest do Tvrdošína Ck vlaku), Námestova, Zubrohlavy i Bobrova. Bobrovčania
tvrdili, že petícia je produkt niektorých jednotlivcov. V roku 1937 sa obyvatelia Klina k tomuto
problému opäť vrátili a predložili hárky s konkrétnymi podpismi občanov, ktorí boli za Slanicu. Táto iniciatíva uspela.
10. februára 1942 sa aj v Kline skončilo obdobie starostov. Na čelo dediny bol vymenovaný
vládny komisár Jozef Prísažný. Pri výkone funkcie mu vypomáhal poradný zbor: Ján Heretík, zástupca; Jozef Kozoň, Anton Bolibruch, Jozef KosmeI, Anton Pajta, Florián Kosmeľ a Ján Pjentek
(pokladník a obecný tútor). ll. júla 1944 skončil svoju činnosť vládny komisár a starostom obce sa
stal Florián Kosmeľ.
Výstavba v obci v rokoch 1920-1945 závisela od finančných a materiálnych možností obce.
V zápisnici obecného zastupiteľstva zo dňa 4. apríla 1921 je záznam: "drahota trvá". Povinnosťou
všetkých občanov bolo udržovať obecné cesty a mosty v dobrom a schodnom stave. Túto prácu nazývali "z porjadky". Občania vozili na cestu potočný štrk a skaly, rovnomerne ho rozhŕňali a spevnili "okresným válcom". Dažde, záplavy a mrazy cestu poškodili a práce sa opakovali. Okresný náčelník v Námestove každoročne svojím rozhodnutím predpisoval, kolko hŕbiek tlčeného štrku majú
vyviesť obyvatelia obce Klin na vicinálnu cestu dlhú 5,10 km (Námestovo-Klin-Zubrohlava) do l .
septembra. V lete 1937 vyčlenil okresný úrad sumu 20 000 Kčs na opravu vicinálnej cesty
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Časť obce s kostolom a školou

Námestovo-Klin. Na prácu dozeral cestmajster. K jeho povinnostiam patrilo aj čistenie garádov
a údržba mostov. Na vicinálnej ceste z Námestova do Klina bol jeden most na riečke polhoranke v
mieste nazývanom Michalovka. V júli 1927 sa následkom povodne zrútil. Obec rozhodla postaviť
nový betónový oblúkový most, ktorý by odolaJ živlu. Projektant Viliam Silbiger vypočítal náklady
na 44 000 Kčs .
O finančnú podporu na výstavbu tohoto mosta žiadal župný úrad aj okresný náč~lník Edmund
Solnoki. V závere žiadosti napísal. "Obec Klin je veľmi chudobná, bez všetkých prostriedkov, ktorú
v ostatných rokoch veľmi krute postihli povodne, dažde a krupobitia a vzhľadom na to, že svoje
prostriedky následkom novostavby jednoposchodovej obecnej školy má absolútne vyčerpané, ďalej
vzhľadom na okolnosť, že v obci tejto následkom chatrných príjmov je stále velká obecná prirážka
vyrúbená a to za rok 1927. až 200 %-ná, za posledné tri roky minulé priemerne 165 %-ná, je dostatočne odôvodnené, že vtedy keď ide o stavbu nielen pre obec Klin, ale aj pre celé okolie tak dôležitého projektu, obraciame sa na vás, aby vyšeuvedená subvencia poskytnutá bola". 18
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27. októbra 1927 sa začalo s prácami na novom moste. Veľké mrazy však spôsobili ich prerušenie a pokračovalo sa až v roku 1928.
Okrem uvedeného mosta boli v obci ešte tri mosty (lavice) pri Naništovi, Kutlikovi, požiarnom
sklade na striekačku a gazdovia chodili cez ne do poľa.
Najväčšou stavebnou akciou bola stavba školy. Už v roku 1906 sa hovorilo o potrebe výstavby
novej školskej budovy. V roku 1925 je o škole zaznamenané: "Obec má školu, ktorá sa čoskoro
zrúca".
Projekt na výstavbu novej školy dal vyhotoviť starosta obce .Ján Heretík. Stavbu mal realizovať
staviteľ Ing. Silbiger nákladom 280 000 Kčs. V zhfadom na mäkký podklad a nutné spevňovacie
práce sa stavba predražila o ďalších 40 000 Kčs.
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S výstavbou sa začalo v auguste 1926 na mieste, kde stála stará škola a práce trvali do októbra
1927. Kolaudácia sa uskutočnila v novembri a posviacka v decembri 1927. Počas výstavby sa vyučovalo v prenajatom objekte od Johany Kravákovej.
Predsedom školskej stolice bol v tomto čase Roman Grigel, správcom školy Anton Naništa
a učitelkou Mária Miková.
yelkú materiálnu a finančnú pomoc na výstavbu školy poskytol spolok bývalých urbarialistov.
Skola bola jednoposchodová s dvoma učebňami a dvoma bytmi pre učiteľov. Nárast školopovinných detí spôsobil, že už v roku 1931 zriadili tretiu dočasnú triedu, ale vyučovalo sa v prenajatej
miestnosti domu Jána Adamčíka na Zvijasovke. Ďalší rast počtu detí a tried ukazuje tabulka:

školský rok

počet

poče

tried

poče

kníh v
knižnici

žiakov

počet učiteľov

1922/1923

99

2

2

32

1929/1930

138

2

2

44

I930/1931

156

3

3

63

1931/1932

159

3

3

68

1932/1933

179

3

3

75

1933/1934

191

3

3

65

1934/1935

198

4

3

55

1935/1936

206

4

4

75

1936/1937

217

4

4

84

1937/1938

187

4

4

278

1938/1939

181

4

4

1945/1946

3

3

V rokoch 1929-1945 v Kline učili : Anton Naništa, Roman Grigel, Ján Sojka, Mária Miková,
Žofia Ďubjaková, Aurélia Kikinderová~ Štefánia Kaššayová, Jozef Vyskoč, Anna Kranyšová, Albína Jančeková, Anna Naništová, Melánia Brušková, Justína Naništová, Margita Kosmeľová, Ladislav Rendek, Ema Pokorná, Valéria Setteyová, Helena Mrázková, Juraj Hradecký, Helena Ovsáková, Alexander Knižacký, Augustína Gluchová. V škole bol založený Dorast Červeného kríža.
Klin s obcami Bobrov, Zubrohlava; Rabčice a Oravská Polhora patrili do zdravotného obvodu
so.sídlom v Rabči. Obecný úrad vytvoril podporný liečebný fond, z ktorého platil najnutnejšie lieky
chudobným. Napríklad v roku 1937 obec uhrádzala liečenie 13 rodinám (55 ľudí), ktoré boli veľmi
chudobné. V sledovanom období sa často vyskytovali epidemické ochorenia detí, aj keď vďaka Okresnej starostlivosti o mládež v Námestove sa zlepšila aj zdravotná starostlivosť o školopovinné
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Žiaci školy v KLine v školskom roku 1925/1926

deti a pri zdravotnom obvode začala pracovať poradňa pre matky s deťmi. V roku 1932 sa vyskytla
epidémia čierneho kašľa a v roku 1937 epidémia šarlachu. V obidvoch prípadoch vyvesila obvodná
lekárka na domy chorých červenú ceduľu, znamenie zákazu návštev susedov, známych, príbuzných,
išlo o infekčné ochorenie. Ludia sa tohoto označenia báli a rešpektovali ho. Mentálne a telesne postihnuté deti nechodili do školy, žili v obci vo svojich rodinách. V roku 1923 ich bolo 16, v roku
1924 14, v roku 19269 a v roku 1929 13.
Obyvatelia Klina neustále pociťovali nedostatok pracovných príležitostí. V rokoch 1924, 1925,
1926 chodili do obce najímať robotníkov do francúzskych a belgických baní. V evidencii vysťaho
valeckých pasov je zaznačených 13 záujemcov, ale niektorí išli za prácou do Ameriky. 19
Najbiednejšie roky 1930-1933 počas velkej hospodárskej krízy sú zaznačené v zápisnici obecného zastupiteľstva takto: "Ani pri najusilovnejšej práci roľník nedosiahne to, aby bol sebestačným.
Roľník je popri svojom hospodárstve odkázan.v na zárobky, ktoré dnes úpLne zanikLi. Drevoobchod
je zastavený a tým aj hLavný prameií života Oravy". Hlad a biedu zmierňovali štátne stravovacie akcie, konané každoročne. Chudobní dostávali poukážky v určitej hodnote, ktoré vymieňali u obchodníkov za cukor, múku, masť, chlieb, strukoviny atď. Ošacovacie akcie organizovala Okresná
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Žiaci ročníkov 1-8
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Fotografia na pamiatku
starostlivosť o mládež v Námestove alebo podporné spolky Červený križ a Živena. Na Vianoce roku 1931 obecný úrad kúpil ošatenie chudobným deťom.
V rokoch Slovenského štátu chodili mladí obyvatelia obce na práce do Nemecka. Uplatňovali
sa v poľnohospodárstve, stavebníctve, doprave a baníctve. V roku 1939 odišlo 29 občanov, z toho 3
ženy, v roku 1940 odišlo 41 občanov, z toho 12 žien.
Väčšina obyvateľov obce nachádzala obživu v poľnohospodárstve, drevorubačstve, povozníctve,
pltníctve, šindliarstve a domácom plátenníctve.
Živnosťami sa zaoberali: Jozef Úradník, hostinský (1905); Augustín Janeček, hostinský a obchodruK: so strižným tovarom (od 1919); Ján Sojka, hostinský (1921); Johana Reháková, obchod
s ovocím a lesnými plodinami, Anton Kosmeľ, obchod s drevom; Anton Lipjak, obchod s hydinou
a mlátenie obilia strojom; Johana Reháková, obchod s hydinou a vajíčkami (od 1933); Moric Keme, obchod so zmiešaným tovarom; Karol Fenik, obchod s drevom; Ján Basár, mäsiarstvo, údenárstvo; Ignác Červeň, trafikant, hostinský; Mária Svetlošáková, hostinská (1928); Štefan Meško, trhový kupec s remeňom; Antonín Salajka, trhový kupec s údeninami; Matej Kutlík, kováč; Karol Klinovský, obuvruK:; Štefan Skyčák, obuvník; Jozef Briš, obuVffiK:; Edmund Svrčinský, garbiar;
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Vojtech Migel, stolár; Jozef Kosmeľ, obchod s drevom; Karol Červeň, obchod s vajcami a hydinou;
Jozef Kozoň, obchod s drevom, mlátenie obilia strojom; Alexander Klos, obchod so starým šatstvom; František Ondrejkovič, mlátenie obilia strojom; Ignác Klozík, hostinský; Ladislav Káčer,
povrazník; Ignác Svetlošák, garbiar; Ján Katrák, obuvník; Angela Klozíková, obchod so zmiešaným
tovarom; Ján Kovalčík, obchod s pleteným tovarom po trhoch; Ferdinand Tatarka, hudobník; Ján
SvetlošákO
, obchod s lesnými plodinami; Ondrej Volf, autodoprava; Matúš Kravák, hostinský; Jozef
Gromada, tesár; Ján Katrák, tesár; Anton .francúz, tesár; Jozef Lipjak, tesár; Ján Kozoň, tesár; Adolf Klinovský, murár; Karol Klinovsk.ý, murár; Anton Piták, murár; Štefan Ranďák, murár; Anton
Bolibruch, stolár; Augustín Kovalčík, stolár; Vojtech MigeI, stolár; Michal Blanárik, výrobca
masla. 20
Poľnohospodárstvo sa v Kline zameriavalo na žiVOČÍŠnu produkciu, ktorá závisela od pasienkov, kvality chovu i krmiva. Chov plemenníkov sa prejednával na zasadaniach obecného zastupiteľstva a obec zo svojej pokladnice prispievala chovateľom, alebo im vyčleňovala obecné pasienky.
Chovateľmi-odborníkmi boli: Ondrej Zvijac, Jozef Katrák, Ján Knaperek, Matej Kravák, Jozef Revaj. V 20. rokoch obecný úrad uzatvoril zmluvu s Jánom Nečšákom a Františkom Bahledom o pasení dobytka na holi Kliňanke a zjednali plácu - od jedného kusa rožného statku štvrtník (114 merice) jačmeňa alebo 12 korún. Na holi pásli dovtedy, kým sa nepokosilo na Vahanove, obyčajne do
~6. septembra. Po tomto termíne pásli za Vahanovom a gazdovia platili od l kusa dobytka 5 korún.
Statistický prehľad o chove domácich hospodárskych zvierat ukazuje tabuľka: 2 1
roky

kone

rožný
dobytok

ovce

1922
1934
1937
1940
1941
1942
1943
1946
1948

84
82
69
83
81
81
80
84
78

377
516
649
660
682
624
631
634
511

30
48
88
15
4
50
162
90

kozy

II

2
2

ošípané sliepky

husi

291

20

l 100

95
56
95
120
90
90

65
254
281
306
230
181
219
279
155

413
1 307
320
770
770

kačice

králiky úle
7

10

17
37
54
20
20

120 40
27 19
164 17
120 30
42 22
21

Poľnohospodárska pôda v obci predstavovala výmeru l 094 ha a hospodárilo na nej 188 gazdov. Výmeru do 2 hektárov malo 47 gazdov, táto skupina spolu vlastnila 71 ha, výmeru od 2 do 5
ha vlastnilo 84 gazdov, spolu 415 ha, výmeru od 5 do 10 ha malo 68 gazdov, spolu 492 ha a od 10
do 20 ha malo 9 gazdov, spolu 116 ha. Pôda v obci sa neobrábala podľa jednotného spoločného osevného plánu, ale jednotlivci ju obrábali podľa zvyku a vlastného uváženia samostatne. Po zobratí
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Pohľad

na obec v minulosti
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úrody sa dobytok pásol na lúkach a strniskách. Priemerný výnos pšenice z jedneho hektára bol 9,3
q a priemerný výnos raži z l ha bol 9,5 q. Úrodu neraz zničili živelné pohromy v podobe ľadovca,
krupobitia, mrazov alebo sucha. 26. mája 1929 sa chotárom prehnal ľadovec, zničil oziminy, hlavne
žito, poškodil jariny i trávy. Roľníci žiadali Zemedelskú radu pre Slovensko o náhradu škody, podporu a oslobodenie od pozemkovej dane. 25 . júla 1929 80 % poľnoplodín poškodilo silné krupobitie. 14. augusta 1935 roľníkov prekvapil ľadovec. Zničil obilie, slamu i kapustu. Roľníci žiadali Zemedelskú radu o prídel ovsa a jačmeňa, lebo miestami bola úroda poškodená na 80 %. Krupobitie
v lete 1939 poškodilo poľnoplodiny na 30 %, miestami až na 50 %. V rokoch II. svetovej vojny sa
prejavoval nedostatok múky, mäsa, mydla, kože a iných potrieb. Ludia boli odkázaní na štátne pomocné stravovacie akcie a obilné prídely. Vplyvom vojny sa citeľne zhoršilo postavenie drobných
roľníkov . Nedostatok umelých hnojív, kvalitnejších osív a živelné pohromy znižovali výnosy ~ Napn1dad rok 1942 bol veľnú suchý, horúčavy spôsobili premnoženie húseníc a nebolo kapusty. Další
rok 1943 s horúcim letom a neobyčajne daždivou jeseňou priniesol neúrodu zemiakov.
V roku 1942 sa odohrala tragédia občanov židovského pôvodu. Z Klina zobrali do pracovného
tábora manželov Kemeovcov s dvoma deťmi.
Najväčšie hrôzy vojny zažili obyvatelia Klina na jej konci. V okolí Klina sa frontová línia držala 9 týždňov. Ustupujúci nemeckí vojaci brali v obci kone, dobytok, rabovali. 18. februára odvliekli
najmladších chlapov a títo sa vrátili z talianskeho frontu až po oslobodení. V Kline bolo vojnovými
udalosťami poškodených 38 gazdovských usadlostí. Občan Jozef Štefánek padol 12. októbra 1944
v Banskej Bystrici. Anton Sitarčík bojoval ako partizán pri Liptovskom Hrádku a Rudolf Sitarčík
pri Žiline. Zranení s trvalými následkami boli Ján Svetlošák, Ján Krivánik, Daniel Večerek, František Štepunek.
2. apríla 1945 skončila pre občanov Klina II. svetová vojna.
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Podobne ako v iných oravský~h ob~iach aj v Kline boli po prechode frontu zložité pomery. obec síce čiastočne krytá terénom nebola vojnovými udalosťami postihnutá v takom rozsahu
(poškodené boli domy a hospodárske stavby 38 obyvateľov - krátko po vojne boli škody vyčíslené
na 181 000 korún) ako susedné Námestovo, ale obyvatelia sa museli podieľať na zásobovaní vojakov. Tažk.osti spôsoboval nedostatok základných životných potrieb, nedostatok sadív a osív na zakladanie novej úrody i iné problémy, ktoré sa už v minulosti prenášali z roka na rok.
Tieto závažné problémy sa po oslobodení podujal v zložitých podmienkach riešiť národný vý- .
bor na čele s Jozefom Kravákom. Členom bol Vendelín Volf, Daniel Večerek a Anton Gura. Obec
patrila do pôsobenia Obvodného úradu MNV v Slanici.
Zložitá situácia bola v zdravotníctve. Vtedajší okres Námestovo s 32 000 obyvateľmi mal len
jedneho lekára v Námestove a jediná tamojšia lekáreň bola zničená pri vojenských operáciách. V tej
dobe si hlavne šírenie brušného týfusu vynútilo Zriadenie epidemickej nemocnice. Jej kapacita však
nepostačovala.

Epidémia brušného týfusu sa rozšírÍla aj do obce Klin. Aj tu musela byť zriadená protiepidvemická komisia. Jej členmi boli: Ján Adamčík, Anton Naništa, Vendelín Volf, Anna Kranišová a Stefan
Qaraj (kaplán zo Zubrohlavy).
Znač~ú pozornosť Orave, hlavne hornej, venovala Komisia pre pomoc vojnou postihnutým krajom pri Urade predsedníctva vlády. Okrem priamej finančnej pomoci bolo najbiednejším obyvateľom prideľované šatstvo, potraviny od UNRY a deti umiestňovali v ozdravovniach.
Súčasne s bojom proti tejto epidémii sa muselo riešiť zásobovanie obyvateľstva. V správe ONV
v Námestove z 24. 5. 1945 sa možno dočítať. "Zásobovacie pomery v okrese Námestovskom sú
veľmi kritické a skoro polovica obyvatel'ov má naprostý nedostatok akýchkolvek zásob, takže viac
rodín už hladuje. ,,22 Chýbali kone a osivo. V tejto zložitej situácii sa musela zakladať úroda. Sitáciu
sťažovalo zlé telefonické spojenie, nedostatok pohonných hmôt i to, že okres Námestovo nemal železničné spojenie. Sprievodným javom týchto pomerov bol čierny obchod.
Zavedený bol pódelový systém. V roku 1945 obec žiadala o pridelenie železa na okutie 17 vozov s osami a 26 ráfov na vozové kolesá. V auguste 1945 obec napóklad dostala pódel 85 kg bravčovej masti po 48 korún za kilogram + dovoz a 10 % pre obchodníka. V tom istom mesiaci bolo
obci pridelených 340 kusov zápaliek, 469 kg hladkej múky, 313 kg varovej múky; v septembri 12
litrov liehu; v októbri 23 kusov textílií a 10 kg klincov. Obchodné živnosti v obci prevádzkoval Ignác Klozík a Anton Kosmeľ. S hostinskými živnosťami podnikal Augustín Janečka a Ignác Klozík.
K l. ll. 1945 v obci žilo l 123 obyvateľov, z toho 197 detí do 6 rokov a 348 detí od 6 do 12
rokov.
K tomu istému dátumu sa v obci chovalo 538 kusov dobytka (z toho 386 kusov kráv) a 121
ošípaných.
V roku 1945 pokoj v obci narušilo zhabanie majetku Katolíckej jednoty v Kline Národnou bezpečnosťou. Činnosť však nebola zastavená a v decembri 1945 spolok žiadalo schválenie stanov.
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Základným zdrojom obživy obyvateľov obce zostalo aj po roku 1945 poľnohospodárstvo spojené s chovom dobytka. Pestovali sa zemiaky, jačmeň a ovos. Múku na varenie a pečenie chleba si
občania chodili mlieť do Zubrohlavy , Rabče alebo až do Hruštína.
Značna časť obyvateľov obce si privyrábala prácami na rôznych stavbách na Orave, ale aj mimo
nej. Niektorí odchádzali za prácou do Ružomberka, Martina, ale aj do Čiech. V povojnových rokoch obyvatelia obce pracovali hlavne na výstavbe Oravskej priehrady.
V roku 1946 bolo v obci založené Potravné družstvo. Za členov správy si obyvatelia zvolili:
Karola Červeňa, Jána Adamčíka, Jána Heretíka, Jozefa Jadroňa a Antona Pitáka. Členmi dozorného
výboru sa stali: Anton Klinovský, Štefan Meško, Anton Jašica, Anton Lipjak a Pavol Adamčík.
V tom istom roku sa uskutočnili voľby, v ktorých podobne ako v ostatných obciach zvíťazila
Demokratická strana. Komunistická strana získala len 13 hlasov.
V povojnových rokoch sa výraznejšie aktivizovala činnosť spolkov. Aktivizovali sa hlavne hasiči, ktorí v roku 1946 získali aj príspevok z Hasičského fondu.
7. októbra 1946 bola zriadená knižničná rada: Jozef Kosmeľ, Kornel Svetlošák, Errúlia Bobáková, Ján Adamčík. Knihovru1wm bol riaditeľ školy Anton Naništa.
Školu navštevovalo 176 žiakov. Zadelení boli do štyroch tried (55-54-32-35). Staršie ročnľky
navštevovali Meštiansku školu v Námestove.
V januári 1947 Okresná osvetová rada v Námestove schválila novú knižničnú radu: Augustín
Janeček, Anna Krasničová, Žofia Ďubjaková, Ján Adamčík. 23
V tom istom roku získal koncesiu na robenie menších tesárskych prác Jozef Gromada a obchod
so starým šatstvom na trhoch a jarmokoch Alexander Klos.
V roku 1948 si obyvatelia Klina založili družstevný obchod so zmiešaným tovarom. Už pri svojom vzniku mal 82 členov. Potraviny, ale aj priemyselný tovar boli aj naďalej na prídel.
Pre obec bol významný rok 1949, keď boli po obci vybudované elekttické rozvody . Náklady na
elektrifikáciu čiastočne hradili aj miestni urbarialisti z odpredaného dreva v lese Olexovka, časť nákladov znášali občania a časť uhradil štát. V nasledujúcich rokoch sa v obci výraznejšie rozšíril počet rádioprijímačov a iných spotrebičov.
Bývalí urbarialisti v obci vlastnili dom, ktorý bol v roku 1950 daný do nájmu Okresnému stavebnému kombinátu na zriadenie Komunálneho podniku. Zriadená bola stolárska dielňa. Stroje dodal Karol Fenik, ktorý sa stal aj vedúcim dielne. Pracovalo tam 7 zamestnancov.
Funkciu predsedu MNV v tomto období vykonával Daniel Večerek. Členmi MNV boli: Karol
Červeň, Anton Naništa, Justína Surčáková, Anton Klinovský, Roman Šatan, František Laššák, Jozef Sýkora, Michal Mišek, Ignác Fenik,1Ján Skyčák, Jakub Bulanda, Jozef Lipjak.
V roku 1951 sa predsedom MNV stal Ján Skyčák. Od roku 1952 túto funkciu vykonával Jozef
Svetlošák. Funkciu tajomníka vykonával Ondrej Michaliak. Obec aj začiatkom 50-tych rokov zápasila s množstvom problémov. Predovšetkým zlé cesty, nedostatok pitnej vody, zlá úroveň obchodov
a mnoho iných potrebno stí si vyžadovali urýchlené riešenie. Situáciu ešte zhoršil požiar u Ondreja
Sivčáka v roku 1952, ktorý pohltil domy s hospodárskymi stavbami Františka Kosmeľa, Ondreja
Sivčáka, Jána Krivanľka st., Stefana Gužíka a Antona Sroku. Požiar hasili požiarnici takmer z celého vtedajšieho okresu Námestovo.
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Vo veľmi zlom stave bol kultúrny dom. Nevyhnutne sa muselo prikročiť k jeho generálnej oprave. Jej súčasťou bola aj prístavba nového javiska. Vytvorením vhodnejších priestorov sa podstatne
zlepšili možnosti na organizovanie kultúrnych akcií. Založená bola tanečná skupina a nacvičovali
sa divadlá. Aktívnymi ochotníkmi boli: Agneša Svetlošáková, Štefánia Basárová, Ján Skyčák, Štefan Pajta, Jozef Basár, Ignác Olexík, Cyril Majdulík a A. Feniková. V roku 1954 boli nacvičene
štyri divadelné hry . Najväčší úspech mala hra Surovô drevo. V upravenom kultúrnom dome pravidelne účinkovalo Dedinské divadlo z Bratislavy.

Divadelní ochotníci

Kultúrny život v obci organizoval správca Osvetovej besedy Ignác Olexík v spolupráci s mies\
tnymi požiarnikmi i odbočkou Červeného kríža.
Miestnu školu navštevovalo v tomto období158 žiakov v piatich triedach (24+33+36+34+34).
Ročníky 6-8 navštevovali strednú školu v Námestove.
Od začiatku 50-tych rokov sa v obci postupne rozširovala výstavba rodinných domov. Do roku
1954 bolo postavených 14 nových rodinných domov. Pri kultúrnom dome bol postavený nový
most. Situáciu priaznivo ovplyvňovala výstavba novej cesty Námestovo-Bobrov.
V roku 1954 sa uskutočnili voľby . Predsedom MNV sa stal Jozef Svetlák, podpredsedom Anton
Lipjak, tajomníkom Ondrej Michaliak a členmi: Anton Piták, Emília Borovjaková, Karol Fenik,
Františka Valasová, Marta Večerková, Anton Gura, JozefPisarčík, Štefan Šatan, Vendelín Volf.
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V roku 1967 sa v obci používalo 10 skupinových vodovodov, prostredníctvom ktorých bolo zásobovaných 80 % usadlostí. 17 % usadlostí používalo vodu zo studní a 3 % nemalo stály zdroj vody. Kritická situácia s vodou bola v ZDŠ. Tamojšia studňa v suchom období nestačila. Uvažovalo
sa o výstavbe vodovodu Zubrohlava-Klin.
V roku 1968 sa v obci veľa zmenilo úpravou cesty v dÍžke dvoch kilometrov s bezprašným povrchom, rekonštruovalo sa verejné osvetlenie, oplocoval cintorín. Občania si pred svojimi domami
upravovali rigoly i mosty do svojich dvorov. Výstavba nových domov postupne vytláčala staré drevenice. V roku 1968 bolo schválených 5 žiadostí o stavebné povolenie. V tom istom roku sa koneč
ne po mnohých odkladoch začalo s úpravou potoka.
Po volbách v roku 1968 funkciu predsedu vykonával František Laššák, tajomru1com sa stal Vendelín Volf a za členov MNV boli zvolení: Justína Ondreková, František Bachleda, Anton Piták, Roman Sitarčík, Ján Krivánik, František Ptačin, Františka Valasová, Veronika Zureková, Serafín GaŽI1c, Celestína Litváková, Anna Migľová, Karol Pajta, Jozef Pisarčík, Karol Revaj, Jozef Prí~ažný,
Jozef Ferletiak, Pavol Adamčík, Roman Košút, Vladimír Matušák, Martin Katrák, Viktória Cerveňová, Alexander Klos, Anton K viatek, Anton Galganiak.
Podstatná časť obyvateľov sa aj v 60-tych rokoch venovala poľnému hospodárstvu na svojej pôde. K prvému januáru 1960 sa v obci chovalo 784 kusov hovädzieho dobytka (z toho 413 kráv)
a 547. ošípaných (39 prasníc). O dva roky neskôr sa napočítalo 889 kusov hovädzieho dobytka
(z toho 428 kusov háv) a 364 ošípaných. V nasledujúcich rokoch sa tieto stavy čiastočne zvýšili.
Obec mala 965 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 632 ornej. Spoločné pasienky tu neboli.
Podľa plánov spracovaných "na okrese" sa malo aj v Kline založiť JRD v roku 1960 i keď snahy
boli už aj skôr. Roľníci sa však do JRD neponáhľali. Táto ich neochota bola "odmeňovaná" zvýše~ými povinnými dodávkami a neplatičov predvolávali na MNV. Súkromní roľníci mali ťažkosti so
získavaním osiva i umelých hnojív, lebo uprednostňované boli JRD.
Snahy o presadenie spoločného hospodárenia v obci sa zintenzívňovali v roku 1963. 18. mája
sa konala mimoriadna schôdza Rady MNV v Kline a výboru DO KSS. Hovorilo sa tu o podmienkach založenia Štátneho majetku. Spočiatku sa mala využiť časť pôdy opustenej (po občanoch bývajúcich mimo obce), časť pôdy po občanoch bývajúcich v USA a časť urbárskej pôdy. V uznesení
. sa hovorí o potrebe začať s rozsiahlou agitáciou pre založenie ŠM a prikročiť k vyčleňovaniu úpadkovej a opustenej pôdy. MNV vydalo aj súhlas na zriadenie hospodárskeho dvora.
Tlak na roľníkov sa postupne zvyšoval nárastom dodávkových povinností. Roľníci ich často nemohli splniť ani z objektívnych dôvodov. Hydinu napríklad postihol mor a ich stavy klesli na
polovicu.
V roku 1967 žilo v Kline 1 400 obyvateľov. Celková výmera pôdy bola 960 ha, z toho 620 ha
ornej, 200 ha lúk a 140 ha pasienkov. Na jednu usadlosť pripadalo v priemere 4,30 ha pôdy. Koncom 60-tych rokov si aj tu roľníci založili Zväz jednotlivo hospodáriacich roľru1cov. Predsedom sa
stal Michal Mišek a podpredsedom Roman Šatan.
V obci prosperovala prevádzka so stolárskou dielňou, zámočníckou dielňou a s čistiarňou obilia. V roku 1960 mala stolárska dielňa celkom zlú strechu, dovnútra pršalo. V roku 1961 sa realizovala generálna oprava tejto dielne. Od roku 1962 sa vyvíjali snahy o pričlenenie stolárskej dielne do
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OPP v Námestove a od roku 1964 o jej delimitovaňie do družstva Oravan. I keď bola nakoniec
včlenená do OPP v Námestove, dňom 5. novembra 1968 bola odkúpená obcou. Pracovalo tu 6 pracovníkov, ich počet sa postupne zvýšil na 10. V roku 1969 vlastnila aj nákladný automobil.
Viac pozornosti si v obci vyžadovali obchodné priestory. Obec mala dížku 6 km a autobus nepremával cez celú obec. Ešte v roku 1967 boli tu dve predajne umiestnené v nevyhovujúcich priestoroch. Nebolo možné objednávať potrebné množstvo a tiež sortiment tovaru. V spolupráci s Jednotou sa preto prikročilo k výstavbe obchodnej bunky na hornom konci obce. Pomohli tu aj občania.
Vo výstavbe bol obchodný dom a zriadila sa aj pojazdná zberňa šatstva.
Pri výstavbe obchodného domu sa musel riešiť prívod pitnej vody.
V obci bola zriadená (hoci nie dlho) aj poradňa pre matky s deťmi.
S nemalými problémami zápasilo v 60-tych rokoch aj školstvo. Dochádzku do školy ovplyvňo
vali poľnohospodárske práce, na jar a v jeseni sa podstatne zhoršovala.
V roku 1961 školu navštevovalo 192 žiakov. Učitelia boli zaťažovaní agitáciami do JRD, pomáhaním pri organizovaní volieb a zúčastňovali sa takmer na všetkom verejnom pohybe v obci.
Výrazne sa pociťoval nedostatok vhodných priestorov. Výstavba novej školy sa odkladala z roka na rok a keď sa už začalo, prejavilo sa množstvo problémov. Dokončená bola v-roku 1962, avšak
ešte v roku 1963 boli odstraňované - kolaudačné chyby na budove školy a tiež na bytovke.
Do budovy novej školy bola premiestnená aj knižnica, ktorá sa dovtedy nachádzala v starej
školskej budove.
Nové školské priestory vytvorili možnosti pre organizovanie rôznych kultúrnych i športových
podujatí.
13. septembra 1965 bola zriadená jednotriedna materská škola pre 30 detí. Vážnym problémom
tu bol aj v nasledujúcich rokoch nedostatok vody. Ešte v roku 1969 sa voda nosila vo vedrách.
V školskom roku 1969/1970 základnú školu navštevovalo 317 žiakov v 13 triedach. 4 triedy sa
vyučovali v druhej smene. Chýbali aj priestory na umiestnenie niektorých kabinetov. Hodiny telesnej výchovy sa organizovali na chodbe.
V 60-tych rokoch sa pozornosť venovala aj rozvoju kultúry. 26. júna 1960 bola daná do prevádzky kabína pre kino a začalo sa s pravidelným premietaním filmov (dovtedy sa filmy premietali
len príležitostne). Informácie sa občanom poskytovali aj prostredníctvom dedinských novín Hlas
Klina.
Osvetová beseda v zimných mesiacoch organizovala prednášky, kurzy varenia a pečenia, nacvičovali sa divadlá atď. V roku 1966 bolo zorganizovaných 7 zábav, l divadelné predstavenie, 3 besedy a 2 lekárske prednášky. V kine sa premietalo 189-krát, za účasti 11 764 návštevní)wv. V roku
1968 bol kultúrny dom opravený, vymenené podlahy a obnovené vonkajšie nátery.
Aktívna bola aj TJ Tatran Klin. Od založenia v roku 1962 až do roku 1972 bol jej predsedom
Alexander Klos a potom Pavol Fenik. V roku 1974 sa začalo s výstavbou ihriska. V ďalších rokoch
sa vybudovalo oplotenie i prístupová cesta.
Po volbách v roku 1971 nedošlo k zmenám vo funkciách predsedu a tajomníka MNV. Me~zi
poslancami sa objavili nové mená: Marta Stahoňová, Marta Lajdová, Marta Laššáková, Emília Satanová, Karol Červeň, Viktor Borovjak.
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Niekdajšia

Orlovňa

sa po stavebných úpravách využívala na kultúrne

účely

V sedemdesiatych rokoch sa pokračovalo v priaznivých trendos~ v rozvoji obce. Stavali sa nové rodinné domy. V roku 1971 bolo napn1dad schválených 6 žiadostí o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinných domov.
Opravené boli cesty. V roku 1973 sa vykonávala generálna oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu s novou rozhlasovou ústredňou.
V druhej polovici 70-tych rokov sa pracovalo aj na úpravách potoka. Štátna melioračná správa
v Dolnom Kubíne sa však s prácami neponáhľala.
V poľnohospodárstve sa v 70-tych rokoch presadzovalo zvyšovanie plôch i výnosov zemiakov,
výroby krmovín i vykonávanie melioračných a rekultivačných zásahov do pôdneho fondu: Pozornosť sa mala venovať aj obrábaniu všetkej i úpadkovej pôdy.
V roku 1973 bol spracovaný harmonogram úloh pre zabezpečenie prevodu poľnohospodárskych
usadlostí v obci Klin v prospech Štátneho majetku Námestovo. K tomuto účelu bola ustanovená
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V.vstavbou nových rodinll.ých domov sa meniL v.v zor ulíc

komisia v zložení: Jozef Priščák, František Laššák sL, František Ptačin, Michal Mišek. Do 29. júna
1973 podpísa.lo zmluvy 86 roľníkov s celkovou výmerou 245 ha poľnohospodárskej pôdy (154 ornej).vSchválený bol aj organizačný poriadok JHR. Ustanovujúca schôdza sa konala 29.9. 1973.
SM s občanmi uzatváral zmluvy na dodávky mlieka a tiež zmluvy na výknn vlastného alebo
dodaného dobytka.
V školstve boli aj v prvej polovici 70-tych rokov problémy so školskou dochádzkou. Školu
navštevovalo okolo 300 žiakov. Riaditeľom bol Jozef Priščák, ktorý zároveň vykonával funkciu
správcu Osvetovej besedy v Kline. Existujúcu materskú školu navštevovalo 25 detí a pre veľký záujem sa v roku 1974 rozhodlo o výstavbe novej MŠ. V uvedenom roku bol vybratý vhodný pozemok a zabezpečovala sa projektová dokumentácia.
V obci sa dvakrát do týždňa premietali filmy. Aktívnu činnosť vyvíjali ochotníci. V roku 1972
bolo v obci odohratých šesť divadelných predstavení, z toho štyri miestnymi ochotníkmi.
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Vo volbách v roku 1976 bol do funkcie predsedu MNV zvolený Viktor Borovjak. Vo funkcii
tajomníka zostal Vendelín Volf. Za poslancov si obyvatelia obce zvolili: Ludmilu Adamčíkovú,
Vincenta Gáboral Máriu Jendroľovú, Jozefa Jendroľa, Martina Katráka, Alexandra Klosa, Jána Košúta, Jána Krivánfka, Františka Laššáka st., Františka Laššáka ml., Martu Gajdovú, Eugena Litváka,
Kamila Matušáka, Jozefa Mišeka, Alojza Pajtu, Jozefa Pisarčíka, Jozefa Priščáka, Jozefa Pósažného, Františka Ptačina, Elenu Simanovú, Veroniku Sivčákovú, Jozefa Sroku, Errúliu Šatanovú, Editu
Úradmlwvú, Agnešu Večerkovú, Martu Volfovú, Vendelína Volfa.
V druhej polovici 70-tych rokov sa prikročilo k výstavbe niektorých dôležitých objektov, ale
stavby sa hlavne hlavne projekčne pripravovali.
V prvom polroku 1976 sa prikročilo k výstavbe materskej školy. Už v tom istom roku bola vymurovaná jedna budova, pod druhú budovu boli vybetónované základy. Kolaudácia sa uskutočnila
v roku 1977 a v roku 1978 sa robili terénne úpravy.
V roku 1977 sa začala pripravovať projektová dokumentácia na výstavbu kultúrneho domu
a v roku 1978 aj na výstavbu montovanej telocvične. Realizácia sa však odkladala. Pripravovala sa
aj rekonštrukcia priestorov bývalej ZDŠ.
Koncom 70-tych rokov školu navštevovalo 450 žiakov. Riaditeľom školy bol Jozef Priščák. Od
1. augusta 1980 túto funkciu vykonával Milan Nesnadný, neskôr Ján Srogoň . .
Veľký záujem občania neustále prejavovali o výstavbu rodinných domov. V priemere bolo roč
ne V}'dávaných 5-7 stavebných povolení.
. Cistotu obce výraznejšie ovplyvnilo rozmiestnenie odpadových nádob a ich pravidelné vyprázdňovanie od roku 1976.
Aj v druhej polovici 70-tych rokov mala Telovýchovná jednota Tatran Klin len jeden oddiel futbalový. Družstvo mužov hrávalo v III. triede. Podmienkou postupu do II. triedy boli vlastné šatne. S ich výstavbou boli velké ťažkosti. Nedarilo sa získať oficiálne povolenie, a preto sa v roku
1975 začalo s výstavbou bez povolenia. Ýrady stavbu zastavili a po rôznych prieťahoch sa podarilo
v roku 1978 túto stavbu zaradiť do akcie Z. Brigády pomáhal organizovať aj vdp. Jozef Tavel. Kolaudácia sa uskutočnila 27. 12. 1978.
V obecnej prevádzke začiatkom druhej polovice 70-tych rokov pracovalo 20 pracovm1cov. Jej
činnosť bola zameraná na stolárske a stavebné práce a na autodopravu. Vyrábali sa tu násady na
všetky druhy náradí. Vedúcim prevádzky bol Alexander Klos a po jeho odchode do dôchodku túto
prácu vykonával Florián Kovalčík.
V roku 1978 bol v obci jeden obchod so zmiešaným tovarom, pošta, pohostinstvo s vývarovňou
obedov pre dôchodcov a miestnych zamestnancov.
Počas sčítania ľudí a domov v roku 1980 bolo v Kline napočítaných 1 621 trvale bývajúcich
obyvateľov. Ekonomicky aktívnych bolo 684 osôb, z toho 298 žien a 386 mužov. Mimo obce pracovalo 554 obyvateľov, mimo okresu 53 a mimo kraja 23 obyvateľov.
.
V obci sa nachádzalo 375 domov, z nich 334 trvale obývaných rodinných domova školská bytovka so 6 bytmi. Kúpelňu - sprchovací kút malo 235 bytov, vodovod 285 bytov, ústredné kúrenie
150 bytov, chladničku 234 bytov, farebný televízor 1 byt, čierno-biely televízor 232 bytov, motocykel7 bytov, osobné auto 67 bytov. 26

58

Primeraná pozornosť sa venovala aj údržbe cirkevných stavieb

V roku 1981 sa konali volby do MNV. Zvoleni boli: František Bachleda, Viktor Borovjak predseda, Pavol Fenik, Vincent Gábor, Alojz Jendrol - tajomník, Jozef Jendrof, Ján Košút, Ján Krivánik, Marta Lajdová, František Laššák, Eugen Litvák, Milan Lutica, Kamil Matušák, Jozef Mišek,
Monika Motyková, Milan Nesnadný, Alojz Pajta, Vilma Pajtová, Jozef Pisarčík, Jozef Prisažný, Jozef Priščák, Enúlia Simanová, Jozef Sroka, Monika Svetlošáková, Edita Úradniková, Agneša Večerková, Marta Volfová sL, Marta Volfová ml.,Vendelín Volf.
Od začiatku 80-tych rokov sa na zasadaniach MNV často hovorilo o kritickom stave miestnych
komunikácií. Niektoré problémy spôsobovali vozidlá ŠM, a preto sa musela vybudovať polná cesta.
V roku 1981 sa začalo s výstavbou Klubu mládeže, ktorý využívali aj iné organizácie v obci.
Občania sa aktívne podieľali na oprave kostola. Strechy boli oplechované medeným plechom.
Na výmene omietok denne pracovalo 60-70 mužov.
V tomto období v obci stále viac obyvateľov pociťovalo nedostatok vody. V roku 1983 sa preto
spracovávala projektová dokumentácia na výstavbu verejného vodovodu. S realizovaním prác sa
začalo v roku 1985. Už koncom roka bol skolaudovaný prvý vodojem.
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V roku 1985 sa prikročilo aj
k výstavbe domu smútku, hoci
projektová dokumentácia bola pripravená už v predchádzajúcich
rokoch.
Miestna prevádzka v roku
1982 rozšírila ponuku o pletenie
košíkov. Vedúcim prevádzky sa
po Floriánovi Kovalčíkovi stal Ivan Krušinský. V roku 1984 tu
bolo zamestnaných 28 pracovníkov. O rok neskôr si zrekonštruovali vlastné priestory a postavili
sociálnu budovu (daná do uŽÍvania v roku 1986). V roku 1986 už
tu pracovalo 70 zamestnancov.
Nové volby sa v obci konali
v roku 1986. Vo funkcii predsedu
Dom smútku
zotrval aj na ďalšie obdobie Viktor Borovjak, tajommKom sa stal
Anton Lutica. Celkove bolo zvolených 29 poslancov - František Bahleda, Viktor Borovjak, Vincent Gábor, Milan Galgaňák, Peter
Hušľa, Alojz Jendroľ, Milan Kobyliak, Michal Kosme!, Ing. Ján Krivánik, Milan Kviatek, František
Laššák, Anton Lutica, Kamil Matušák, Štefan Meško, Jozef Mišek, Monika Motyková, Jozef OleXlK, Jozef Prísažný, Marcela Rapšíková, Ján Srogoň, Jozef Sroka, Anna Strižencová, Monika Svetlošáková, Anna Šmejkalová, Anna Volfová, Štefan Volf ml., Karol Volf ml.
V druhej polovici 80-tych rokov bola najsledovanejšou akciou v obci výstavba vodovodu. Robili sa výkopové práce a kládlo sa potrubie cez obec, budovali sa prečerpávacie stanice.
12. decembra 1987 bol skolaudovaný a daný do činnosti celoobecný vodovod - I. etapa. V roku
1988 sa pokračovalo v prácach na II. etape vodovodu a neskôr na III. etape vodovodu.
Medzi dôležité stavby sa zaradila výstavba nákupného strediska. V lete roku 1988 sa dokončila
výstavba základov a do zimy bola stavba pod strechou. Občania tu odpracovali tisícky hodín.
Aj v 80-tych rokoch sa stavali rodinné domy. Pod ich výstavbu sa vyčleňovali nové plochy,
avšak problémy boli s ich vysporiadavaním.
V oblasti športu sa v 80-tych rokoch prezentoval hlavne futbal. V ročm'ku 1979/1980 ~a družstvo mužov umiestnilo v II. triedé na 9. mieste. V II. triede hrali aj dorastenci. Predsedom TJ Tatran Klin bol Karol Volf ml., ktorý bol zároveň aj trénerom družstva mužov. Družstvo dorastu od
roku 1984 hralo v krajskej I. B triede. Zásluhu na tom mal aj Ján Volf, ktorý v roku 1982 dorastencov trénoval a dobre ich pripravil. Po ňom trénerskú prácu prevzal František Ondrejkovič. V roku
1987 bol založený stolnotenisový oddiel. Organizovali sa aj turistícké podujatia.
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V oblasti športu sa prezentoval hlavne futbal
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Medzi aktívne spolky sa v obci radila Miestna organizácia SZCH. S mnohými problémami pracovala už od roku 1968. Výraznejšie úspechy drobnochovatelia dosahovali v druhej polovici
70-tych rokov, keď ich bolo v obci evidovaných 30. V roku 1977 bol založený aj krúžok mladých
chovateľov . Velkú zásluhu na rozvoji drobnochovateľstva v Kline mal František Volf. Od roku
1982 funkciu predsedu vykonával Kamil Matušák. V roku 1987 mal zväz 65 čle,nov, z toho 35 mladých. Zúčastňovali sa výstav i mimo okresu, ba i celoštátnych výstav.
V roku 1978 vznikla Miestna organizácia chovateľov poštových holubov v Kline, oddelením od
vtedajšej spoločnej organizácie s obcami Bobrov, Rabča, Oravská Polhora a mestom Námestovo.
Prvým predsedom samostatnej organizácie sa stal Ján Genšor. Po ňom v rokoch 1984-1988 túto
funkciu vykonával Karol Úradník a neskôr Jozef Šatan. S holubmi sa ich chovatelia zúčastňovali
súťaží ayo skončení sezóny výstav.
ČSCK bolo v obci založené už v roku 1954. Jeho prvou predsedníčkou bola Viktória Červeňo
vá, neskôr sa v tejto funkcii vystriedali: Vilma Pajtová, Janka Duh'ková, Viera Zureková, Alžbeta
Bobáková, od roku 1987 Alžbeta Klinovská. V roku 1980 bolo evidovaných 110 členov, z toho 95
žien. Organizovali prednášky, brigády, odber krvi, kurzy atď.
Aktívne v obci pracovala aj organizácia Zväzarmu a SZŽ, ktorá organizovala kurzy šitia, brigády pri skrášľovaní životného prostredia, prednášky a zúčastňovali sa výstav Krása životu.

Po swaži
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Zväzann organizoval Sokolský pretek brannej zdatnosti. V roku 1986 sa ho zúčastnilo 85 pretekárov. Organizovali aj preteky v streIbe z pištole a vzduchovky. Spolu s TJ organizovali Memoriál
A. Klosa.
Poľovnícke združenie bolo spoločné s Námestovom. V roku 1986 malo 12 členov z Klina. Revír bol 'rozdelený na 13 úsekov a v každom boli postavené tri krmelce a celkove 6 solisk. V roku
1987 sa uvádza 22 členov z Klina.
Velký význam sa aj v Kline prikladal požiarnej ochrane. Pozornosť sa venovala požiarnej nádrži, úpravám požiarnej zbrojnice, výzbroji a výstroju. V roku 1970 bola vyradená striekačka PS 6
a v roku 1972 bol zakúpený automobil TATRA 805.
V roku 1986 mal Dobrovoľný zväz požiarnej ochrany v Kline 71 členov. Predsedom bol Jozef
Mišek, veliteľom František Bachleda, strojm1com František Šatan a pokladm1com Ervín Večerek.
Vykonávala sa hlavne preventívno-výchovná činnosť. V roku 1986 bolo zakúpené nové vozidlo A27
VIA. Miestna organizácia v Kline vlastnila aj motorovú striekačku PPS 12 a PS 8.
Do nového obdobia svojho vývoja vstúpila aj obec Klin po roku 1989. Výsledky novembrovej
revolúcie priniesli zmeny do všetkých oblastí života.
14. januára 1990 sa v Kline konalo verejné zhromaždenie pod vedení VPN, na ktorom sa prejednávali najzávažnejšie problémy obce.
Koncom februára 1990 odstúpil zo svojej funkcie predseda MNV a funkcií sa vzdali aj členo
via Rady MNV v Kline. Novými členmi rady sa stali: Michal Kosmeľ, Bystn1c Baculák, Ing. Karol
Lipjak, Štefan Volf, Daniel Laššák, Milan Kviatek. Funkciu predsedu začal vykonávať Ing. Karol
Lipjak.
Okrem riešenia dôležitých úloh, ktoré ťažili obec, vážnou úlohou bola príprava prvých slobodných volieb. Konali sa 8.-9. júna 1990. Výkonnými orgánmi obecnej samosprávy sa stal starosta a
obecné zastupiteľstvo. Pradnými orgánmi sa stala obecná rada a komisie. Hnuteľný a nehnuteľný
majetok prešiel (podla zákona 138/91) z vlastníctva štátu do vlastníctva obce. V Kline okrem
hnuteľného majetku spravovaného MNV prešla do vlastníctva obce: bytovka pri ZŠ, materská škola, kultúrny dom, dom smútku, požiarna zbrojnica, zastávka pri hlavnej ceste, sklad CO. Obec sprivatizovala aj hnuteľný a nehnuteľný majetok OSER, s priestormi v dome číslo 48. V roku 1991 obec sprivatizovala aj samostatnú prevádzku.
'
Vo voIbách v roku 1990 si obyvatelia do funkcie starostu zvolili Ing. Karola Lipjaka a poslancami Obecného zastupiteľstva sa stali: Bystn1c Baculák, Ján Katrák, Anna Klinovská, Michal
Kosmeľ, Viktor Kurek, Štefan Peňak, Vladímír Svetlošák, Jozef Trnčák, Štefan Volf, Daniel Laššák, Rudolf Balek, Mária Klinovská, Anton Kviatek, Emil Laššák, Milan Laššák, Bohuš Luka, Karol Stahoň, Anton Svetlošák, Peter Štepunek, Matej Tomaštík.
Volieb sa zúčastnilo 813 voličov - 76,10 %.
V roku 1991 sa zásluhou starostu Ing. Karola Lipjaka a za podpory Školskej správy v Dolnom
Kubíne podarilo upraviť budovu bývalej školy (postavenej v roku 1926, využívanej aj pre účely
MNV, pošty a materskej školy) pre potreby školy, čím sa vytvorili nové učebne a kabinety.
V roku 1991 bol postavený a daný do užívania lyžiarsky vlek.
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l. 7. 1991 vznikol zo samostatnej prevádzky Obecný podnik v Kline s obchodnou a stavebnou
kovovýrobou a autodopravou. Podnik sa musel prispôsobiť novým podmienkam. Hospodárske zmluvy na rok 1991 boli zrušené, a tak hlavne výroba násad musela byť zastavená. Začala sa
príprava výrobyeuropaliet. výška cien vstupný~h materiálov však spôsobovala nerentabilnosť ich
výroby, a preto sa hľadal nový výrobný program. Náhradou mala byť výroba pivných súprav pre Agrokombinát Liptov. Pre množstvo problémov sa ani v tejto činnosti nepokračovalo . Výroba sa stále zameriavala na stolárske práce pri úpravách interiérovana výrobu okien, dverí a pod. V roku
1991 bol podpísaný kontrakt na výrobu záhradných doplnkov pre nemecký trh, čo sa stalo aj hlavným výrobným programom, s 23 zamestnancami.
V roku 1991 bola obnovená činnosť urbárskeho spoločenstva - URBÁR. Všetky lesné plochy,
ktoré im v minulosti patrili, sa opäť vrátili. Predsedom sa stal Jozef Nešťák.
Pri sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 1991 sa napočítalo l 701 občanov, 425 domov (trvale
obývaných 382), 431 bytov, 386 rodinných domov. Mimo obce pracovalo 660 obyvateľov.
29. júna 1993 posvätil spišský pomocný biskup Imrich stavebnú jamu na výstavbu kostola a fary. Projektantom sa stal Ing, arch. Marián Goľ.
Kostol s prístavbou začali stavať občania v roku 1993. V rokoch 1994, 1995 tu občania odpracovali 46 186 hodín a odovzdali dary v hodnote l 823000 Sk. Ďalšie finančné prostriedky darovala
obec Klin a súkromní podnikatelia. Dokončením objektu v roku 1997 obec počíta s vytvorením samostatnej farnosti.
V roku 1994 sa v obci začalo s výstavbou kanalizácie a s úpravou potoka z dolnej časti obce.
V roku 1994 sa začalo s rekonštrukciou ihriska TJ Tatran Klin a ihriska pri ZS. Pozemky, na
ktorých je postavené ihrisko TJ vlastÍú Slovenský poZemkový fon~a preto je potrebné ich odkúpiť.
V dňoch 18. a 19. novembra 1994 sa konali nové voIby poslancov do obecného zastupiteľstva
a starostu obce.
Do funkcie starostu bol zvolený Ing. Karol Lipjak. za yoslan«ov boli zvolení: Daniel Laššák,
Ing. Peter Gužík, Vladimír Svetlošák, Štefan Peňák, Anna Cerveňová, Matej Tomašti'k, Štefan Laššák, Eva Mišeková, Jozef Bolibruch, Rudolf Balek, Ing. Anton Jadroň, Ing. Ján Ptačin.
V rokoch 1995, 1996 sa v obci vykonávala registrácia pôvodného stavu k nehnuteľnostiam.
6. júna 1996 boli na mimoriadnom zasad~ Obecného zastupiteľstva v Kline udelené čestné občianstva a vyznamenania.
Čestné občianstvo obce Klin:
Jozef Tavel in memoriam
Elena Farská
činnosťou,

Cena obce Klin:
František Laššák
Viktor Borovjak
Cena starostu
František Laššák
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Vendelín Volf -in memoriam
Jozef Priščák -in memoriam
Daniel Florek
Agneša Svetlošáková
Pavlína Jatyelová
Mária Sojková

Rozostavaná prístavba kostola

Malebná krajina so vzácnymi
prírodnými hodnotami

Kultúrny dom s priestormi Obecného úradu v Kline

Materská škola

Pohľad na vežu kostola
a časti interiéru
(hlavný oltár a pravý
oltár)

Starosta obce Ing. Karol Lipjak s poslancami Obecného zastupiteľstva v Kline
Zľava: Ing. Ján Ptačin, Rudolf Balek, Štefan Peňák, Štefan Laššák, Ing. Anton Jadroň,
Ing. Karol Lipjak – starosta, Matej Tomaštík, Daniel Laššák, Vladimír Svetlošák,
Ing. Peter Gužík, Jozef Bolibruch
Vpredu: Anna Červeňová, Eva Mišeková
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Obyvatelia Klina s~ od n~jstaršíclľ či·as ~en~vaii poľnohospodárstvu a chovu dobytka. Z historických prameňov sa dozvedáme, že chotár Olexovka, ktorý sus~l s Námestovom, bol pridelený
vtedajšej osade Klin. Rozhodol tak Ján Revický z Oravského panstva roku 1665, pričom sa mala
rešpektovaf listina grófa Juraja Thurzu pre Námestovo zo dňa 12. októbra 1607.28 Začiatkom 17.
storočia sa obyvatelia Klina zaoberali vo zvýšenej miere aj pestovaním ľanu a konopí. V roku 1712
už boli spomínaní aj tkáči, čiže už bol dostatok ľanovej priadze. 29 Plátno ako aj jeho predaj zostali
ako hlavný zdroj obživy obyvateľov Klina ako aj ostatných hornooravských obcí. Zvlášf cez zimné ·
obdobie muži nachádzali prácu aj v lese ako drevorubači alebo povozníci, ktod vlastnili konský
záprah.
Vzhľadom na to, že pôda v chotári"obce nebola úrodná, neposkytovala dostatočnú obživu, a preto aj časf obyvateľov z obce odchádzala za .prácou do USA. V roku 1906 odišlo z Klina 140 osôb,
z toho 114 poľnohospodárskych robotnľkov a len 26 drobných roľm1mv. Podla pohlavia 68 mužov,
z nic~ 27 vojnopovinných a 72 žien, z nich 49 slobodných. 30 Aj na sezónne práce odchádzali hlavne
takľ, ktorí nevlastnili poľnohospodársku pôdu. Pracovali na dolnorakúskych velk:ostatkoch, okrem
peňazľ prinášali si v jeseni domov aj časf obilia. V Budapešti pracovali ženy a dievčatá u záhradnľ
kov, muži pri stavebných prácach. Z Klina odchádzali peši, pod vedenľm skúsenejšieho robotnľka.
Cesta im trvala celý týždeň.
za prácou odchádzali aj do baní na Ostravsko, ba až do Belgicka, Francúzska a Nemecka. Za
nadobudnuté financie si plánovali postavif dom alebo prikúpif pozemok. Ešte v roku 1921-1930 sa
vysfahovalo z Klina 105 osôb. 3 1

V minulosti bola pôda jedino~ ale nedostačujt1cou živit~lk:ou vtedajŠích obyvateľov obc~.· Aj
dávnych dobách stále usilovne rozširovali ornú pôdu z lesných porastov, nebolo jej stále dosf.
Skromná úroda jačmeňa, ovsa, ikrice bola doplnená okopaninami, ako kapustou a od roku 1805 zemiakmi "repou". Vo zvýšenej miere siali ľan a konope. Nakolk:o pôda bola v mnohých prípadoch
živitelk:ou rodiny, jej majitelia usilovne pracovali na nej v priebehu celého roka. Neskôr siali raž
i pšenicu. Pri obrábaní použľvali primitľvne nástroje, čľm bola práca na poli sfažená a zdÍhavejšia.
Menšľ gazdovia, ktorí mali menej poľa na úzkych pásikoch zeme vo svahu, siali obilie ručne z plátennej rozsievky v rozmeroch 1x1 m. V štyroch rohoch boli na nej prišité dlhé traky z plátna. Hrudy na zasiatom pozemku porozbľjali dreveným tÍkom, alebo valcovali dreveným valcom fahaným
dobytkom.
.

keď v
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Pomerne bohatý materiálo hospodárskych dejinách hornej Oravy predstavuje archívny materiál
- súpis pozostalostí poddaných z druhej polovice 18. storočia. 3 ] Sú tu uvádzané drevené brány
s presným počtom železných zubov, pluhy s krivým hriadeľom, vhodným na oranie vo svahu, kosáky, trávne kosy, kosy s hrabkami na žatie obilia, záprah ako rožný dobytok s jannom, vozy: taligy,
doštené vozy, rebrináky, fasungovce na odvoz dreva z lesa, sane a pripojené vlačuhy, samotné sánky, dvojkolesové káry. Plátennícke vozy sú uvádzané ako "koče". Opísané je ručné mlátenie obilia,
ktoré sa robilo cepami až do neskorej jesene. Na čistenie obilia boli používané rôzne riečice, ktoré
mali na obvode stočený dvojitý iúb a na dne lúbové alebo drôtené sito. Na čistenie obilia používali
aj dlhšiu yprehÍbenú lopatu - vejačku. Zmo hádzali vejačkou proti vetru, čím sa roztriedilo podla
kvality. Casť čistého obilia si odložili na vysiatie v budúcom roku a časf si odviezli na zomletie na
múku do mlyna, vtedy s vodným náhonom. Ešte začiatkom 20. storočia chudobnejší obyvatelia
vlastnili kamenné mlynky - žarnovy, na ktorých si mleli obilie, neskôr ich používali len na zomletie
otrúb. Pridávali ich do knriiva pre dobytok a ošípané.
Menšie poľnohospodárske nástroje si väčšina roľníkov vyhotovovala sama po domácky, s pomocou dedinského kováča.
K výrazným zmenám v poľnohospodárstve došlo v druhej polovici sedemdesiatych rokov tohoto storočia, keď sa uskutočnila kolektivizácia aj v Kline. Pôdu prevzal do užívania Štátny majetok
Námestovo. V roku 1973 bolo v klinskom chotári 630 ha poľnohospodárskej pôdy.
V minulosti obec patrila medzi valaské obce a s tým súvisel i život v obci. Obyvatelia uprednostňovali chov rožného dobytka, nakolko im to umožňovali prírodné podmienky, dostatok pastvín. Pred kolektivizáciou chovali ovce. V lete ich pásol bača spoločne na salaši v Pilsku. Chovali
ich pre mäso, mliečne výrobky ale hlavne pre súkno, ktoré tkali ženy z bielej i čiernej ovčej vlny.
Väčší gazdovia chovali ošípané, ktoré im zabezpečovali stravu na dlhšie obdobie, hlavne v čase
poľnohospodárskych prác. Nezabúdali ani na hydinu, chov husí.
Gazdovia zvlášť v jeseni odpredávali dobytok mäsiarom, ktorí tento vykupovali po dedinách, alebo odpredávali ho na jarmoku. Na okraji Námestova pri bývalej ceste na Slanicu bol trhový priestor na konanie dobytčích jarmokov. Do Klina chodievali kupovať kravy z Harvelky a Riečnice na
Kysuciach.

:.

:

V katastri Klina boli lesy súkromné a urbárne. Každá zložka hospodárila vo svojej časti podľa
predpísaných zaužívaných poriadkov.
Lesy poskytovali možnosť zárobku mužom. Tu pracovali ako drevorubači pri stínaní smrekového dreva a tiež ako povozníci, ktorí vlastnili konský záprah. Vyťahovali drevo z neprístupných šlôg,
hlavne v zime na saniach a odvážali na sklad ku komposesorátnej parnej píle, ktorej vedúcim bol
Vagner. Bola postavená medzi Námestovom a Slanicou na priemyselné spracovanie dreva privážaného i z klinských lesov. Píla bola v roku 1953 zatopená. Drevo vyťažené z urbárnych i ,obecných
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lesov odvážali ku vodnej píle postavenej na
Deputáte pod cintorinom v Námestove. Neskôr muži dostali zamestnanie aj na píle pri
štátnej ceste ku Námestovu, ktorú vlastnil
ŠM Námestovo.
V okolí mesta boli malé píly na vodný
pohon, ktoré vlastnil Oravský komposesorát
alebo urbár. Od prenájmu odvádzali určitý
poplatok. Boli to primitívne píly "jedničky",
v drevenom ráme iba na jeden raz.
Vykupovačom dreva od súkromníkov
bol Ján Turňa z Námestova. Lesy si Oravci
odnepamäti vždy vážili, lebo im poskytovali
najviac životných potrieb. Získané drevo
a jeho opracovanie malo viacnásobné využitie: na postavenie zrubových domov, hospodárskych budov a oplotenia, zhotovenie domového zariadenia a predmetov potrebných
pri obsluhe poľnohospodárskych i remeselníckych usadlostí. Drevo bolo nevyhnutné
pri priprave stravy na otvorenom ohnisku alebo v stavaných sporákoch. V zimnom období bolo zdrojom tepla.
Až do výstavby oravskej železnice a lesOravský pltntk na Váhu (Vešinova perokresba ných železníc sa plťami splavovalo v podstaZ roku 1884)
te všetko drevo z Oravy. Doprava dreva po
vode bola odkázaná hlavne na jarné a daždové vody. Chlapi z Klina pomáhali aj pri zbíjaní pltí pri pltníkoch Jánovi a Matejovi Parižekovcoch
na drevosklade v Námestove. Do Slanice bolo splavované drevo po Polhoranke a Bielej Orave.
Drevo si drevokupci objednávali buď na koreni alebo už spílené. Na pltiach odvážali guľatinu, ako
i mateiál spracovartý na pílach v Slanici a Námestove: dosky, hranoly ako stavebný materiál aj
šindeľ. Oravská pltnica zaznamenala najväčší rozmach v 19. storočí, čo súviselo aj s rozvojom drevárskeho priemyslu. V rokoch 1895-1922 na Orave mali povolenie na pltenie dreva podnikatelia:
Popperovci z Bytče a firma Alexander a Július Greinerovci z Budapešti. Na miesto určenia prišli
s plťami za 5 dní. Mali už vopred určené miesta, kde mohli s plťami zakotviť. V roku 1931 vypravovali plte z Ústia do Žiliny. Na pltiach splavovali nielen drevo, ale aj šindeľ a rôzne drevené nádoby,
ktoré vyrábali debnári. Do panskej tkáčovne, ktorú vlastnili Thurzovci, splavovali na pltiach aj
H
ľanové a konopné vlákno z Oravy, nariadené ako povinné odovzdávanie panstvu.Od 1. aprila 1958 časť lesov v klinskom chotári patrila ku Lesnému závodu v Námestove. V roku 1974 bol Lesný závod v Námestove zlúčený s Lesným závodom v Habovke.
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Odchod plátenníckych vozov na jarmok v roku 1920. Pri prvom voze gazda Anton RiHák
a pomocnfk Štefan Meško

obchodníci. Kupovali priadzu jednotlivo a dávali ju tkať tkáčom. Koncom 19. storočia prikupovali
jemnejšiu strojovú priadzu v Sliezsku.
Bohatí plátenníci z Klina a okolia zamestnávali aj tkáčov, povozníkov, pomocru1cov pri výrobe
a predaji. Výroba plátna pre trh sa stala významným doplnkovým zamestnaním, ba dá sa povedať,
že bola hlavným zdrojom obživy v tejto hornooravskej oblasti. Od polovice 18. storočia ut~ané
plátno buď predávali sami alebo pre kupcov, čím sa začala vytvárať rozptýlená manufaktúra. Casť
drobných obchodníkov roznášala plátno na chrbte, zabalené v ľanovej plachte, v ruke s rífovou palicou. Do obchodovania sa zapojili obyvatelia, ktorí nemali poľnohospodársku pôdu, zamestnávali sa
podomovým obchodom. V drevenom kufri, obitom remeňmi, mali uložený textil. Po vybudovaní
železnice na Oravu mohli už cestovať vlakom na zľavnenú preukázku. "Oprávňovala zakúpiť si cestovný lístok 3. triedy vozňovej osobného vlaku za zníženú cenu na cestovanie vyše 15 km. .. ". Plátenru1c si mohol vziať so sebou batožinu do 80 kg, najviac päť kusov (stánok do toho nepočítajúc)
v úhrnnej váhe so stánkom 400 kg. Ak by bol prevažok, ostatný tovar bol daný na miesto určenia
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Lan pestovali pre ~Iáimo a seme~~~ Najlepšie rástol na poli, kde v predchádzajúcom roku hola
zasiata ďatelina. Siali ho ručne, keď bolo daždivé počasie, aby sa ujal. Semeno pobránili, hrudky
roztÍkli dreveným tÍkom alebo motykou, aby malé semienka ľanu mohli vyklíčiť. Keď vzišiel,
museli ho vyplieť od buriny, a tak dorástol v polovici ~ugusta, ked' už boli hlávky suché. Zrelý ľan
bol sýtožltej farby. Nastal čas, keď ženy ručne vytrhávali ľanové lodyhy zo zeme a ručne po tri hrste
viazali do snopkov. Doma dovezený ľan najprv zbavili hlávok so semenom, a to na lavici s nabitými klincami - ostrým nahor. Medzery medzi klincami boli užšie ako hlávky ľanu. Očistené lodyhy
si brali po hrstiach do ruky a udierali na klince tak, aby sa hlávky na nich zachytili a odpadli do
podloženej opálky alebo ľanovej plachty. Lodyhy ľanu poviazali do šúp, močili ich aspoň dva
týždne v stojacej vode, zaťažili, aby ľan zostal pod vodou. Potom ho roztrepali do tenkých riadkov
na lúky, tu i schol i zmokol a keď bol vyváľaný, že sa oddeľovalo pazderie od vlákna, pozberali Ian
a dosušili ho doma.
Po skončení jesenných prác v poli ľanové hrste najprv tÍkli dreveným tÍčikom na kláte, aby sa
drevina z vlákna zmäkčila. L~ nechali uschnúť, ak bolo nepriaznivé počasie, dosúšali ho v chlebovej peci po pečení chleba. Museli dosiahnuť čisté dlhé vlákno, a preto ho trepali na trepačkách
s jedným a neskôr s dvoma otvormi, opatrne pofahovali, aby sa drevina oddelila od vlákna. Koneč
né česanie vlákna robili na šteti, urobenej z kratšej dosky, mala v strede kruh s nabitýl~ klincami
ostrím nahor. Zasúvala sa na dvoch zárezoch začapovaných kohno na sedacom stolci. Cesaním sa
oddelilo horšie zrebné vlákno. Najkvalitnejšie vlákno ostalo v ruke, skrúcali a uväzovali ho do koláčov, ktoré odložili do vriec do komory.
Lanové vlákno si pred navinutím na praslicu ešte dobre povytriasali, porozfahovali na kôpky do
tvaru obdÍžnika a až potom navinuli na kužeľ, upevnili ho farebnou tkanicou. K pradeniu sa ženy
a dievčatá dostávali až po skončení mlátenia obilia a po zbere okopanín. V období plátenníckeho
rozmachu v námestovskej oblasti v priebehu 18. a 19. storočia priadli ženy i muži v priebehu celého roka i z prineseného vlákna od plátenníkov.
Lanové vlákno spriadali najprv na vreteno, dlhé asi 26 cm, kúžeľovite zúžené na oba konce.
V dolnej časti bolo nasadené drevené zotrvačníkové koliesko, pod ním odspodu vsunutý mosadzný
alebo olovený prasien. Neskôr priadli už na stojatom kolovrate kupovanom od tokárov v Námestove na jarmoku. Kolovrat ' si dávali do pohybu nohou, čím bolo pradenie nití rýchlejšie. Upradenú
ľanovú niť z vretena alebo cievky navíjali si na drevené motovidlo, ukončené na oboch koncoch vodorovnými paličkami vsadenými opačným smerom od seba. Motovidlo bolo dlhé jeden ríf 78 cm.
Tridsať namotaných nití tvorili jedno pásmo, ktoré zaťahovali osobitne na palici motovidla pomocou upevneného tenšieho povrázka pásomnice. Na tkanie plátna motali 8 -16 pásem, na kobercc
a vrecia len 6 pásem do jedného pradena. Lanové pradená vyvárali a prali vo zvárkach "diež-ach
V zime ich nechávali vonku na mraze vymrznúť, čím sa stali belšími. Vešali ich pod strechu na dve
vodorovné žrde, aby sa nite nezlepili. Suché pradená zvíjali na zvíjačkách na osnovné nite alebo útkové na kolovrate. Bola to lavica obdÍžnikového tvaru na šty'roch nohách, v strede s otvorom,
0.
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v ktorom bolo vsadené koleso s priemerom 60 cm, s oskou predÍženou do lďučky. Na jednom konci
lavice bola truhlička obdÍžnikového tvaru so zvýšenými úzkymi čelami a hore v truhličke bola upevnená oska s malým dreveným kolieskom. Velké koleso bolo spojené hrubším špagátom s malým kolieskom. Na osku v truhličke sa vsunula velká osnovná fajfa alebo malá cieva útková a na tú
sa navíjala pri ad za z pradena. Nasledovalo snovanie ľanových nití. Desať i menej osnovných fajf upevnili na stojan - fajfovník, ktorý bol zhotovený z obdÍžnikového rámu, v dolnej časti s krížovou
podperou a v strede bol predelený kolmou latkou. Vo všetkých troch latkách boli v hornej polovici
prevŕtané otvory - 12 kusov - do ktorých sa vodorovne zasunuli vŕbové prútiky alebo pevnejšie drôty, na ne vsunuli navinuté cievky s priadzou.
Nasledovalo snovanie. Lanová priadza z velkých cievok sa viedla cez doštičku dreveného piestika vo dvoch radoch, v ktorých bolo navlečené po jednej niti z každej odvíjajúcej sa cievky na snovadlá. Rám na snovanie tvorili dva rovnaké štvorce 2 x 2 m zbité z úzkych lát, v strede skrížené.
Cez ne v strede bola vsunutá kolmá žŕdka upevnená v hornej časti o povalovú hradu v izbe, a to
v osobitnom otvore pre vsunutie žŕdky. Podobne aj v dolnej časti bola podstavená okrúhla doska,
v strede s vyhÍbenou jamkou. Na začiatku závitu nití v hornom konci snovadiel, podobne aj v dolnej časti, boli na vodorovnej latke upevnené po dva kliny, cez ktoré sa zasnované nite prepletali
a vracali tým istým závitom späť. Okolo vonkajších latiek snovadiel sa snovala osnova ľanových nití s určitými medzerami od seba. Takto nasnovanú priadzu opatrne odoberali dve ženy, jedna pomaly posúvala snovadlá a druhá obidvoma rukami spletala osnovu do reťaze - venca s velkými okami
ale veľmi slabo ju zaťahovali, aby sa pri zakladaní na krosná navinula na drevený návoj .

,

,

V Kline p~užívali 'na tkanie plátna dre~ené kfosná dlhé '150 cm, široké 120 cm, vysoké 170 cm.
Skladali sa z pravej a ľavej krosny, návoja s hlavou, ozubeného návoja malého, člnka na tasanie,
obrtačiek, cievok k osnove, bidla, brda, nitelníc, podnoží, spojníc a klinov na zaklinovanie spojov.
Nasnované nite vo venci položili na plachtu pod postavené krosná, kde viseli nitelnice. Jedna žena
sedela a pevne držala osnovné nite, druhá žena stála pri zadnom návoji, kde pripevňovala začiatoč
né nite navlečené na paličke ,a tie vkladala do vodorovnej rýhy v návoji. Tretia žena smerom od seba krútila na boku kolesom - návojom, aby sa kus plátna a na ňom oviazané osnovné nite pevne navinuli na zadný návoj a po ňom aj ďalšie osnovné nite z venca a to pomocou riadkovača~ Potom
museli osnovné nite z druhého voľného konca prevliecť cez dvoje nitelníc a trstinové brdo. Zen a sedela v krosnách a počnúc od jedného kraja brala po dve z osnovných nití a podávala druhej žene,
ktorá ich prevliekala cez očko zadnej a druhú prednej nitelnice, a tak prevliekali každý pár nití v celej osnove do druhého okraja. Znova po dve nite navliekali medzi trstiny v brde a potom konce nití
uviazali o tkanice na plátne, ktoré sa zase vsunuli a zatiahli na dolný návoj, kde sa už navíjalo novo
utkané plátno. Osnovu napli do tuha, nitelnice upevnili na obrtačky a v dolnej časti nitelníc zase upevnili podnože. Keď stúpili na jednu podnožu, zišla aj jedna nitelnica, pričom druhá podnoža a nitelnica ostali hore. Pri každom "zívnutí" podnožou sa urobí priestor medzi niťami a pomocou člnka
s cievkou sa prehodí útková niť pomedzi rozdelenú osnovu. Bidlami sa zatlčie, znovu sa zívne
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vkladaní a vyberaní textilu .
Menší železný stupienok bol
v prednej časti voza. Na druhom boku voza boli upevnené.dosky a ďalšie žŕdky k postaveniu šiatra na výkladnom
jarmoku. V zadnej časti voza
mali pripevnenú drevenú truhlicu, kde mali krmivo pre
kone, plátennú obročnicu na
ovos a putňu na vodu k napájaniu. Potrebný bol aj hamovík vzadu na voze, brzdili sa
s ním zadné kolesá podľa potreby. Nechýbala ani kolomažnica na mastenie osi pri
vozových kolesách. Na oji
plátenníckeho voza boli zdobené železné prstencovité obruče, spájajúce vozové oje
so snicami. Kováči ich zdobili razidlovou technikou vyrážaním geometrických a rastlinných ornamentov. Kováč
skyvýtvamý prejav sa uplatňoval na predmetoch prichádzajúcich do styku s vonOravský plátenník - kolorovaná rytina Z roku 1816
kajšíni prostredím, čo platilo
hlavne u plátenru1wv. Vozová doprava sa dostávala do mesta, na jarmoky, preto ako výstroju koní tak i vozu venovali patričnú pozornosť. Originálny plátennícky voz je zachovaný v Múzeu oravskej dediny na Brestovej.
Prvoradou úlohou plátenru1mv z Klina bolo, aby mali dostatok textilu k odpredaju, ktorý rozvážali na vozoch. Spočiatku to bolo len domáce ľanové plátno, ktoré kupovali od gazdovale i vonkajších kupcov z okolitých obcí. Nasledovala ďalšia úprava mangľovaním a neskôr i potláčaním
vzorov vo svojich farbiarskych dielňach. V Kline to boli rodiny Klinovských a SkyčákoVCOV. 3 5
V druhej polovici 19. storočia velkoplátenníci si objednávali fabrické látky zo Sliezska i zďaleka.
Boli to už rôzne druhy šatoviek v metráži i kusový tovar pre zámožnejšie domácnosti. Evidovali
rôzne textilné velkosklady a keď by im tovar chýbal, prikúpili si u ve1kokupcov. Ak mali peniaze,
vyplatili ihneď, keď nemali potrebnú čiastku, vyúčtovali po jeho odpredaji, avšak museli spísať všetok prevzatý tovar. Tieto náležitosti si plátenníci museli vybaviť v priebehu zimy, lebo na jar
. ',i
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ako spešnina. Stánky nesmeli presahovať dÍžku 2 m. Na preukázke musela byť pečiatka: Priemyselný spolok Hornooravských plátenníkov a plátno priemyselníkov v Námestove. Plátenníci predávali
svoj tovar na trhoch a jannokoch na Orave, v Turci, Liptove, po celom Slovensku i za hranicami.
Osobitná a najbohatšia skupina pláteimíkov odchádzala za obchodom na plátenníck:)'ch vozoch do
Chorvátska, Banátu, Rakúska a Rumunska.
Plátennícky voz bol po obvode ohraničený širokými doskami. Vo vnútri voza bola vložená prútená košina obtiahnutá rohožou. Pod textil určený na predaj vkladali ľanovú plachtu a celý zakrytý
náklad zviazali povrazmi, aby sa nerozchodiL Na vrchu bol založený koberec z ovčej vlny. V prednej časti voza bola vložená drevená truhlica na sedenie. Mali v nej
uložené pracovné nástroje potrebné pri postavení šiatra. V truhlici
viezli si aj suchú stravu z domu,
hlavne údeniny a chlieb. K rýchlej príprave stravy používali várnu plechovú nádobu, vedierko
s rúčkou, v strede s otvorom a na
sadenou vysokou rúrkou. Do nádoby dali mäso s prípravou, položili na železnú trojnožku, podložili kúsok dreva, podpálili
a prikladali drevené uhlie, ktoré
mali v zásobe so sebou. V nádobe si uvarili guláš,údené mäsase,
keď mali voľnú chvíľu.
Proti zlému počasiu sa plátenníci chránili nepremokavou
plachtou, ktorú upevnili na
vrchnú časť voza. Z drevených
žŕdok postavených kohno i vodorovne v hornej časti spojených
a dole upevnených si urobili kostru, na ktorej sa držala plachta.
V prednej i zadnej časti voza sa
sťahovala
povrázkom, pričom
vpredu sa ponechal potrebný otvor. V prípade pekného počasia
drevenú kostru zložili. Na jednej
vonkajšej strane voza bolo prispôsobené stupátko, potrebné pri
Šiator oravských plátenm1cov v Ružomberku v roku 1898
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druhou podnožou a tkanie útkovou niťou pomocou člnka sa opakuje a zatláča. Aby išli okraje plátna
rovnomerne, zakladali si na novo utkané plátno rozťahovadlá. Skladali sa z dvoch drevených latiek,
ktoré boli na koncoch chránené plechom, z nich vyčnievali ostré hrany troch klinčekov . Tie zapichli
po oboch stranách plátna a ich úlohou bolo udržiavať rovný okraj. Dve drevené vodorovné patky na
rozťahovadlách boli v strede spojené dreveným špalkom a na viacerých otvoroch sa mohli posúvať
na užšiu alebo širšiu vzdialenosť šírky plátna. Všetko natkané plátno zo spodného návoja poskladali dvoma rukarrú k sebe. Utkané plátno malo dÍžku aj vyše 20 m. Začiatkom 20. storočia robili plátno jemnejšie tak, že osnova bola navinutá z domácej ľanovej priadze, ale pretkávali ho už kupovaným bielym bavlneným pamukom. Niektoré tkáčky tkali aj celobavlnené plátno. V časoch obchodu
s plátnom tkali plátno aj muži.
V Kline rozlišovali dva druhy plátna. Tenké jemnejšie plátno používali na šitie odevných súčiastok pri ženskom, mužskom i detskom odeve, na posteľné oblečenie. Hrubšie zrebné plátno zhotovené z upradených hrubších nití z druhej triedy vyčesaného vlákna. Hrubé plátno celoľanové po,!žívali v bytovom textile na posteľné plachty, slamníky do postelí naplnené dlhou ražnou slamou.
Sili z neho vrecia k prenášaniu obilia do mlyna, zvlášť boli vrecia používané pri kopaní zemiakov,
trávne plachty, obročnice, do ktorých sypali ovos pre kone, keď gazda odchádzal s plátenníckym
vozom z domu alebo na furmanku do lesa. Z plátna ušili aj plátenné tašky s tráčkami pre koscov na
uloženie merindy ako i potrebných nástrojov na kutie kosy pri kosení trávy, krmovín alebo pri žatve obilia.
Po skončení tkania klinské ženy hneď zjari začali s bielením plátna pri potoku, pod ktoré postavi~ nižšie krosienka z tenších žŕdok, aby sa neušpinilo. Polievali ho .vodou najmä za slnečných
dní. Dalej plátno upravovali mangľovaním. Túto prácu vykonávali v dedine majitelia mangľov aj
farbiarní Klinovských a Skyčákovci. Plátno odpredávali samotní výrobcovia alebo pomocou
plátnokupcov .
V susedných obciach tkali plátno muži aj ženy na liatinových krosnách z tkáčovne zo Slanic~.
Plátenníci, členovia Grémia, si ich mohli odkúpiť v roku 1942. Ich výška bola 150 cm, dlžka
170 cm a šírka 160 cm. Boli poloautomatické s nadstaveným člnkom, ktoré si potom majitelia
prispôsobili a tkali na nich plátno i koberce. Návoj s osnovou je v rovnakej výške s návojom utkaného plátna. V hornej časti krosien je vigneta liAZ ÁLLAM TUDAJDONA". 34

~~~ ~ :

Obchod s plát~om ' tv~ril

~ :.:

~~jdÔležitejší druh ~b~hodn~h~ podcik~i~ 'v' Kline v ~bdobí

18. až za-

čiatku 20. storočia. Už v roku 1751 je uvádzané, že v obci je päť obchodníkov s plátnom. Zach~val
sa aj menný zoznam plátenníkov v Kline: Karol a Anton Janeček, Anton Bišťák, Ján Krivánik, Ste-

fan Meško, Matej Laššák, Ignác Sobčiak.
Keď hornooravskí plátenníci dostali obchodné privilégium od Márie Terézie a v roku 1788 aj od
Jozefa II., zvyšovali produkciu plátna. Aj Oravské panstvo podporovalo predaj plátna, v roku 1786
vyšlo nariadenie o povinnom pestovaní ľanu a konopí na Orave. Výrobu plátna začali organizovať
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odchádzali s naloženým vozom na jarmoky, ktoré mali presne evidované, aby nepremešléali s predajom ani jednu priležitosť.
S vozom odchádzal buď sám plátenník alebo majetok na voze zveril spoľahlivému gazdovi, ktorý sa mohol aj svojím majetkom zaručiť. Mal pri sebe i pomocníka a paholka, ktorý sa staralo kone. Na jarmoku si postavili šiator s výkladným pultom, na ktorý vykladali bály plátna a kusového
textilu. Celý šiator prikryli veDmu nepremokavou plachtou. Predával len gazda s pomocníkom. Stávalo sa, že domo:, sa vracali až v jeseni. Za utŕžené peniaze, keď obchod išiel dobre, robili pripravy
na obchodovanie v ďalšom roku. Toto sa opakovalo ako končila zima a prichádzalo jarné obdobie.
Zvyšovanie životnej úrovne plátenníkov sa prejavilo i pri stavbách väčších murovaných domov,
a to z obdobia prvej polovice 19. storočia.
Domy č. 165 a č. 164 sú v priečelí spojené s murovanou bránou a drevenými dvojkridlovými
vrátami, v hornej časti ukončené do tvaru polkruhu. Pamiatkove chránené ostávajú aj dve plátennícke kúrie č. 211 a č. 217. V predných izbách sa nachádzajú zrkadlové stropy s 'bohatšou štukovou
výzdobou v strede.
Ešte aj v období medzi 1. a II. svetovou vojnou obchodovali niektori obyvatelia s textilom, aj
cukrikmi a perníkmi už len na jarmokoch a odpustoch. Nastal úpadok plátenníctva, lebo bola konkurencia tkanín, ktoré boli o polovicu lacnejšie a na pohľad krajšie, a to na všetkých vonkajších jarmokoch. Znamenalo to stratu zahraničných trhov, na ktoré bola tunajšia výroba orientovaná.
Zvlášť treba spomenúť obchod so susedným Poľskom. Plátenníci z Jablonky a Dolnej Lipnice vykupovali ľanovú priadzu a vyrobený remeň u garbiara Svetlošáka v Kline. Z Klina chodili murári stavať domy do Poľska v okolí Dunajca. Využívali aj poľské trhoviská v Jablonke, vymieňali si stravu. Z Klina vozili zemiaky "repu" a z Poľska si priviezli bielu múku, ryžu i odev. Cestu absolvovali
na voze v priebehu jedného dňa.
Obchodné kontakty sa udržovali s Poľskom do roku 1918.
V Námestove bolo v 19. storočí viac spolkov:
Spoločnosť pre obchod s plátnom a súknom na Orave. 3() V stanovách Spolku Gremiálnom kupeckom Horno-Oravskom z roku 1869 je medzi iným uvádzané:
§ 1. Spoluúd kupeckého Gremijum môže byť každý kupec, ako tiež aj fabrikant, ktorý dľa speciálneho práva kupectvo, bud~o v malom alebo vo velkom obchode provodzuje, ježeli tenže výnimkám krajinských zákonov v ohľade priemyslu vydaných v zadosť činí.
§ 2. Poneváč kupectvo hornooravské plátennícke len tak zabezpečené byť môže, jestli všetci
kupci istými zákonami zaviazaní budú, preto jedon kaidý v stolici oravskej bydliaci kupec plátennícky, fabrikanti a farbiari uprávnení sú do tohoto gremijum stúpiť.
§ 3. Hneď pri vstúpení do gremijum má jeden každý kupec o všetkých zákonoch a predpisoch,
čo sa kupectva a obchodu i priemyslu dotýkajú, vedomosť vziať, a to aj vlastnoručne podpísať.
§ 4. Pozostalé vdovy ktoré kupecké právo zomrelých manželov až do jejich druhého vstúpenia
manželstva prevádzajú: môžu zostať spoluúdmi gremijum, podobne aj také ženské osoby, ktoré obchod prevádzajú, jakový s právom lebo s povinnosťou protokolovania firmy spojený je, majú právo
do gremijumu vstúpiť.
§ 5. Jak obidvaja rodičia zomrú spolok s pomocou vrchnosti na tom vynasnažol'ať sa bude aby
kupectvo skrz plnomocnfka i na ďalej sa pro vadilo.
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§ 6. Ku prevedeniu poriadkov a správy kupeckých volí gremijum toto, jedno ho predsedu a dvazavše ako zastupiteľ predsedu (podpredsedu) byť má.
§ 7. Volba táto sa má vstať skrze hlasy gremiálnych údov.

násť výborníkov, Z ktorýchžJo jeden

Spolok bol tiež na ochranu plátenníkov, ktorých už vytláčala výroba továrenského textilu. Čle
novia spolku obdržali plátennícku knižku, ktorá ich oprávňovala pri obchodovaní voľne sa pohybovať bez cla a mýta.

Gazdovia v Kline strihali mladé ovce raz, dospeié dva razy do roka, vždy n~ jar, pred odchodom na pašu a v jeseni pri návrate domov. Ostrihanú vlnu prali po malých hŕstkach v potoku v tečúcej vode. Na rozloženej plachte vlnu sušili aj päť dní, potom odložili do pl~tenných vriec a v zime ju priadli. Najprv vlnu rozčesali krampľanú, upevnenými na lavici so sedacou doskou. Krampľa
na česanie vlny bola zhotovená z drevenej latky 23 x 26 cm, do ktorej bola z dolnej časti nasadená
drevená rúčka. Na doštičke bola pribitá koža a v nej nabité drôtiky vyčnievajúce cca 2 cm. Pri česa
ní vlny sa krampfa upevnila na česáreň drôtikmi nahor, naložili kúsok vlny a druhou vrchnou
krampfou ju rozčesali na jemné pláty. Česáreň tvorila obdÍžniková lavica s palicovými nohanú,
v strede so zúženou doskou. Na jednom konci lavice bola obdÍžniková debnička s vnútorným otvorom k sediacej osobe, navrchu po dvoch stranách boli zabité železné skoby na upevnenie krample
v spodnej časti. Sediaca žena pohybom ruky rozčesávala vlnu preťahovaním vrchnej krample, ktorú
držala v pravej ruke. Potom vlnu opatrne snímala. Sedem plátov takto zobratej vlny tvorilo kúdeľ.
Ovčiu vlnu priadli ako ľanové vlákno. Utkané súkno na krosnách bolo riedke, a preto ho odnášali
do valchy v Oravskej Polhore. Súkno, ktoré vyšlo z valchy, sa zrazilo na dÍžku o 1/3, na šírku
o niečo menej. VyuŽÍvali ho na zimný odev pre mužov, na súkennú obuv, koberce na prikrytie koní
pre plátenníkov a pri zimných furmankách v lese.
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d~bi~ bolii~e~es~lníc~, :~rábajÚci

n~'r~zličné

kožu na obuv ako aj
kožené výrobky. Garbiar
Edmund Swierczinski, poľskej národnosti, sa prisťahoval do Klina koncom 19. storočia. za garbiara
sa vyučil u firmy Scharff a syn v Liptovskom Mikuláši, kde bol dielovedúcim. Keďže sa do Klina
priženil, vykonával tu garbiarske remeslo, neskôr i spolu so zaťom Ignácom Svetlošákom pri dome
Č. 64. Tento sa neskôr osamostatnil a pracoval v Kline ako vyučený garbiar. Mával aj učňov, vyučili sa u neho aj poslední garbiari z Námestova: Anton Kucka a Šimon Stančík. Remeslo vykonával do roku 1945. Pracovným priestorom bola drevená prístavba pri obytnom dome, kde mal do ze7
me zakopaných sedem drevených sudov "kypy", v hÍbke 150 cm a na priestrannom dvore boli vykopané ďalšie tri jamy, v ktorých boli tri drevené sudy. V nich mal pripravené smrekové trieslo - extrakt potrebný ku výrobe koŽÍ.
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V pracovnej miestnosti boloplechovaný stôl o rozmeroch
1,5x3m z javorových dosák. Surové kože získaval od vykupovačov koží Kysela a Žida Klapštoka z Námestova, od mäsiarov ako
i zo širokého okolia. Kože na spracovanie mu prichádzali aj vlakom z Ružomberka. Naukladané surové kože v sudoch zalial čis
tou vodou zv. "námok" na jeden týžden. Po vybratí ich čistil od
blán na polkruhovom drevenom korýtku "capok", ktorý mal rozmery 50x l50cm. Po vyčistení ich zalial vápennou vodou, každý
deň ich dvakrát prekladal po dobu jedného týždňa, kým odpadla
srsť z kože. Vyplákal ich vo vode obracákom na kože a znovu ich
čistil primitívnymi nástrojmi škrabkou "škáfou", pružným nožom
"schereisom", ktorý sa dal ohnúť do tvaru kolesa. Kože vyhladzoval škáfami s vloženým opracovaným pieskovcom aj vyhladeným
sklom. Potom už kože čistil štosákom. Na naťahovanie remeňa
používal "štricháč", ktorý mal polkruhový tvar. Garbiar Ignác
Garbiar Ignác Svet[ošák
Svetlošák si pri ručnej namáhavej práci prispôsoboval aj nové
pracovné nástroje.
Proces výroby bol značne zdlhavý. K ďalšiemu spracovaniu koží používal už roztoky triesla
"dubiny" z posekanej suchej smrekovej kôry. Túto si drvil na drviči, ktorý si sám prispôsobil ako
ručnú rezačku na sečku. Na valci boli železné zuby, proti ktorým bol postavený zubatý hrebeň. Zuby do seba zapadali a sekali suchú kôru. Čisté vyplákané kože vložil do sudov, zalial ich najprv
slabším roztokom triesla, aby sa koža nestiahla. Po týždni vymieňal čistý silnejší roztok. Koža dostávala od triesla prírodnú hnedú farb~. Podľa hrúbky kože táto bola v triesle aj 3-4 týždne. Znovu
nasledovalo vypranie vo vode, hladenie na krosienkach pomocou škáf. Neustále ju hladil, vyrovnával, zmäkčoval a nakoniec v prievane pomaly sušil, mastil kravským lojom, rybím olejom. Železným hrebeňom robil prúžky na koži "Rybinu".
Garbiar vyrábal kože v lete i v zime, najviac krpcovinu. V Kline šil krpce Antoňák. Z hovädzej
kože "vixoviny" obuvníci šili pracovnú obuv a z najhrubšej kože boli podrážky "podbitky". Najjemnejšie boli "boxíny" vyrobené z teľacej kože. Tieto aj farbili nigrozinom, zelenou skalicou, bychromatom draselným. Kožku dlho preťahoval na krosienkach, aby sa dosiahol patričný lesk. Vyrábal aj
jeleninu. Z koží sŕn a diviakov robil pre poľóvníkov mäkké tašky. Ignác Svetlošák spracovával aj
kožky zo zajacov a oviec s vlnou. Na čistenie ovčej kože používal zvláštne krosienka. Ovčie kožky namočil do čistej vody v sude, vypral ich z nečistoty a nechal ich 45 dní namočené. Potom kožku vložil do drevených krosienok a čistil ju od blán tupým nožom "škáfou". Neskôr obrátil kožku
vlnou nahor a vyčistil železnou kefou, ktorá mala na hornej strane hrubšie a redšie zúbky, na dolnej strane zas tenšie a hustejšie. Potom na polkruhovom drevenom korýtku si rozložil ovčiu kožku .
vlnou odspodu a celú ju posypal liadkom a nahrubo zomletou jačmennou múkou. Musel dávať pozor, aby sa prísady nedostali na vlnu. Do dreveného suda ukladal vždy po dve kožky zložené vinou
k sebe, zaliate vodou. Každý deň ich prekladal a skrúcal ráno i večer. Ked' boli kožky silnejšie, prekladal ich aj tri týždne. Po vybratí sušili sa v tieni aj vyše týždňa. Nasledovalo zmäkčovanie kože
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pomocou navlhčenej plátennej handričky v teplej vode, aby ju znovu mohol vytiahnuť na drevené
krosienka. Garbiarsky železný styk mal polkruhový nôž do tvaru písmena T, konce boli mierne zaokrúhlené, aby sa kožka nepoškodila. Drevená rúčka bola v strede prehÍbená zase do tvaru písmena
T, vo vnútri obviazanou ovčou vlnou a látkou, lebo pri práci si garbiar založil styk pod pazuchu
a železným nožom čistil kožku. Z vyrobených ovčích kožiek dávali si šiť kožúšky do Námestova alebo Slanice. Na ušitie jedného ženského kožúška bez rukávov bola potrebná jedna väčšia alebo dve
menšie kožky. Na veľký rukávny kožuch bolo treba päť kožiek. 37
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Tak ako v iných obciach aj v Kline bol odnepamäti vždy jeden stolár i keď samouk. Jednoduchý
a skromný spôsob života inšpiroval jej obyvateľov na výrobu predmetov potrebných aj na zariadenie obytných priestorov: stoličky, stolce, rôzne lavice s operadlom, kanapy, stôl, závesný drevený
rám na hlinené misy, postele, rôzne druhy políc a uzatvorených kasni čiek, truhly na odev, múčnice,
rámy na obrazy, detské kolísky, sedálnice, stoj áky , krosná a pod. Obyvatelia v Kline spomínajú
stolára Klosa, Floriána Kovalčíka, ktorý robil aj okná a dvere do novopostavených domov.
V minulosti boli hodne používané i dlabané nádoby, najmä korytá rôznych velkostí zhotovené
z lipy, osiky, topoľa a jedle. Najväčšie korytá.boli nevyhnutné pri zabíjaní ošípaných, menšie korýtka na zarábanie cesta na chlieb, ešte menšie na kúpanie detí, novorodeniatok, ktoré boli používané ibaJla tento účel. V domácnosti boli potrebné dlabané vahančeky, so 1ničky, rôzne vedierka,
mažiare na tlčenie kusovej soli, stupky na obáranie jačmeňa pri zhotovovaní krúp. Keď začali do
obchodu prenikať plechové nádoby, výroba drevených nádob zanikla.
Skoro každý roľnľk si vedel doma urobiť jednoduchší drevený riad a drevené súčiastky k pracovným nástrojom, ktoré si oberučným nožom vystrúhal na strúhacej lavici. Muži sa tejto práci venovali v zimných mesiacoch.
Dôležitú prácu vykonávali aj kolári. Veď v minulosti voz bol jediným dopravným prostriedkom
na ceste. Tu išlo aj o plátennícke vozy, sane samostatné i s zvlačuhami. Na kravský záprah robili
ľahké plužné VOZlKy "taligy" na odvoz náradia na jarné a jesenné oranie vo svahovom teréne.
Košľky boli odnepamäti nevyhn"utnou potrebou na uskladnenie a prenášanie rôznych materiálov. Dostatok vŕbových prútov voľne rastúcich pri potokoch a neskôr i pri priehradnom jazere využívali obyvatelia v plnej miere na pletenie košíkov rôznych tvarov, používaných pri zbere poľno hospodárskych produktov pri kŕmení dobytka.
V minulosti zruční košikári vypleta1i košiny do plátenníckych vozov i do malých talíg. Na tento
účel využívali aj liesky štiepané na pásiky lúby. Práca s lúbami si vyžadovala skúsenejšieho košikára. Časť lúbov pri pletení si máčal vo vode, aby boli ohybné, a tak mohol vyhotoviť rôzne košíky
"košálky" na uloženie malých detí, keď . matka pracovala na poli. Mali obdlžnikový tvar s uchami po krajoch, upevňovali ich pomocou plachty na poľnú kolísku zhotovenú len z troch žŕdok spojených v hornej časti remencom.
Kedže boli v Kline zrubové domy a hospodárske budovy pokryté šindľom, vedeli si ho vystrúhať sami. Robili ho zo smrekového dreva, ktoré si popílili na klátiky v dÍžke 40-70 cm, kálali ho na
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Postavením Oravskej priehrady sa znížili pracovné možnosti, a preto viacerí obyvatelia Klina
dochádzali na stavenisko priehrady v Krpeľanoch, Sučanoch a Lipovci.
V polovici 50-tych rokov mala obec 1 130 obyvateľov. Značná časť sa zaoberala pofnohospo dárstvom. V roku 1957 bolo v obci 220 roľníkov s celkovou výmerou 633 ha ornej pôdy. Výkonnosť zvyšovali nákupom nových strojov a umelých hnojív. Podobne ako v iných obciach aj v Kline
velké problémy spôsobovali povinné dodávky mäsa, zemiakov, vajec a mlieka. Napriek snahám ich
plnenie bolo podmienené hlavne poveternostnými podmienkami. Neplnenie znamenalo pre dotyč
ného množstvo problémov (nedostal od MNV rôzne súhlasy, ktoré požadovali iné organizácie, atd).
Nové volby do MNV sa uskutočnili v roku 1957. Do funkcie predsedu bol zvolený Anton Gura,
tajomníkom sa stal František Laššák a členmi: František Ptačin, Anton Lipjak, Tomáš Fenik, Anton
Pi ták, Roman Košút, Vendelín Volf, Martin Katrák, Viktória Červeňová, Jozef Gromada, Peter Litvák, Ján Kozoň, Mária Jadrňáková, Františka Valasová.
V roku 1957 sa uskutočnilo nové prečíslovanie domov. Celkove bolo v Kline 260 čísiel s l 360
obyvatefnú. V obci sa nachádzali dva obchody a jeden hostinec. Stolárska dielňa, v ktorej bolo zamestnaných 6 obyvateľov, prešla do správy MNV. 24
V obci stále fungovala 5-triedna národná škola. Ročníky 6-8 dochádzali do Strednej školy
v Zubrohlave.
Nové domy sa stavali v novej ulici v hornej časti obce. V dolnej časti obce bola postavená nová autobusová čakáreň. Svojpomocne sa stavali gravitačné vodovody, ktoré VYUŽÍvali výdatnosť
prameňov. V roku 1959 boli už 3/4 obyvateľov napojených na takéto vodovody. V tom istom roku
sa riešilo aj rozšírenie cintorína o 1/2 ha pôdy a aj jeho oplotenie.
Každý týždeň sa v obci premietal film.
Koncom 50-tych rokov sa už intenzívne začalo uvažovať o výstavbe novej školy, ktorú by
navštevovali aj ročníky 6-8. Predpokladalo sa, že s výstavbou školy sa začne v roku 1961.
Po volbách v roku 196Q, funkciu predsedu MNV vykonával aj naďalej Anton Gura, funkciu tajomníka František Laššák. Clenmi MNV boli okrem uvedených: Anton Pi ták, Karol Fenik, František Ptačin, Peter Litvák, Viktória Červeňová, Pavla Skyčáková, Jozef Fenik, Justína Ondreková,
Františka Valasová, Jozef Pisarčík, Ján Migeľ, Mária Jadroňová, Ján Lipjak, Roman Košút, Anton
Galganiak, Martin Katrák.
Následné volby sa konali v roku 1964. Vo funkcii tajomníka Františka Laššáka nahradil Vendelín Volf. Ustanovujúce zasadanie MNV sa uskutočnilo 12. júna 1964 za prítomnosti ďalších členov:
Veroniky Zurekovej, Antona Kviatka, Alexandra Klosa, Antona Galganiaka, Viktórie Červeňovej,
Martina Katráka, Antona Bolibrucha, Vladimíra Matušáka, Romana Košúta, Pavla Adamčíka, Jozefa Ferleťáka, Jozefa Prísažného, Anny Migľovej, Karola Pajta, Celestíny Litvákovej, Serafína GuŽÍka, Františky Valasovej, Františka Ptačina, Jána Kriváníka, Františka Laššáka, Antona Pitáka, Františka Bachledu, Justíny Ondrekovej.
Z roka na rok v obci narastal počet žiadateľovo stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov. V roku'1960 bolo napríklad podaných 5 žiadostí a v roku 1961 už 11 žiadostí o stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov. Medzi najzávažnejšie problémy prvej polovice 60-tych rokov sa zaradil zlý stav miestnych komunikácií. Tento problém sa dostával na riešenie na každom
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poovice, štvrťky, osnúčky a vždy napoly. Okresali sekerou. Hlavná práca sa začala na stlÚhacej lavici, kde si drevo prichytili a oberučným nožom očistili na hladko. Šindeľ bol na jednej strane zúžený, na druhej rozšírený a do tejto časti dvojstranným nožom pahovali úzky a hlboký žliabok pre uloženie šindľa na strechu vedľa seba. Túto prácu vykonávali na vodorovnej lavici, v strede boli vsadené štyri drevené šikmé kob1cy, medzi ktoré si vkladali tri šindle. Šindle na opačnej strane boli zakresané do špica. Táto drevená krytina vydržala na streche aspoň 60 rokov. Od spodu bola konzervovaná dymom z otvorenej piecky v povalovom priestore. Na 1 ()()() kusov šindľov počítali spotrebu m 3 čistého a zdravého dreva.
Aj zrubové steny domu boli zvonku obité dlhším 70 cm šindľom, ktorý vytvára vhodnú izoláciu
proti zime.
Roku 1715 pracovali v Kline už dvaja kováči. 3s V tom období kováčske práce pozostávali prevažne z ručnej výroby náradia pre súkromne hospodáriacich roľnľkov. Kováčstvo bolo jedno z naj, starších remesiel. Prácu robili v samostatných jednopriestorových zrubových objektoch, postavených blízko pri ceste. V Kline boli znánú kováči: Matej Kutľk, Jozef Sojka, Jozef Kosme!, Briš
a Pavol Gromada. Zvášť Jozef Sojka bol kočový a vozový kováč, v kuzni mal zatvorené ohnisko.
Všetci kováči boli aj majiteľmi poľnohospodárskej pôdy a dodávali železné, ručne zhotovené výrobky: rôzne druhy sekier, kladív. klieští, lopát, rýľov, motýk, kôs a kosákov, pluhov, podkúvali kone
pred kuzňou, vyrábali železné súčiastky na pátennľcke vozy aj gazdovské sane. Vyhotovovali rôzne tvarované závesy na nábytok, dvere a okná. zámky, mreže. Výtvarný prejav uplatňovali na železných obručiach voza prstencového a elipsovitého tvaru. Vyrážali na ne rastlinné a geometrické motívy, hlavne na plátennľckych vozoch. 39

Popri strave,a bývanľ odev je najzákladnejšou požiadavkou človeka. V núnulosti bol zhotovený
z domácich materiálov plátna, súkna, kožušín a kože vyhotovených domáckym spôsobom. Vyhotovenie týchto materiálov si vedel spoločne zabezpečiť kolektív obyvateľov ' v Kline po každej stránke, a to svojím vlastným pričinenľm. Drsné podne~ie na Orave vyžadovalo si takmer po celý rok
teplý odev už aj preto, že vtedajší spôsob života 'pri obrábanľ pôdy a práci v lese umožňoval
obyvateľom Klina úzky styk s prírodou.
Podľa zachovaného ikonografického materiálu z roku 1830 zdokumentoval oravský rodák Maxinúlián Racskay ženský odev, ktorý bol doplňovaný modrotlačou.
Do Klina prišiel farbiar Joannes Zimany roku 1793.40 Farbiarska rodina Zimanyovcov dv~ storočia sa tradične zaoberala farbiarskym remeslom v Hybiach v Liptove. Prvý záznam je z roku
41
1602. Klinský farbiar Zimany sa vyučil zrejme u svojich predchodcov v Hybiach. V roku 1746
žiadal postaviť mangeľ a farbiareň ďalší Andreas Zimany v Dolnom Kubíne.
Roku 1793 dožadoval sa mangľa Michael Zimany tiež v Dolnom Kubíne a udával, že z Dolného Kubína chodili mangľovať plátno až na hornú Oravu. 42 V žiadosti Joannesa Zimanyho, ktorý sa
uchádzal o mangeľ v Kline sa uvádzalo: "Nakolko obec Klin nie je vyzdvihnutá' ako susedné obce,

79
ani kupcov s plátnom tam nie je, nebude mangliar viac platiť do kasy panskej len každoročných 20
zl. a to podľa obyčaje na dva termíny.
Po prejdení troch rokov jestli sa pri tomto mangli viacej straty nepreukáže, viacej roboty preukáže skrze rozmnoženého kupectva pomôže mangliarovi - pribudne práca - má sa o potvrdenie
contraetu svojho, ako tiež o pridelenie arendy starať. Podľa tohoto contraetu mangliar nebude na
žiadne panské roboty potrebovaný. "
Oravské panstvo podporovalo budovanie mangľov · a farbiarní na Orave. Farbiarne a mangle
vlastnili bohatí plátenníci z hornej Oravy a vyučení farbiari Nemci a Židia, ktorí sa do námestovskej oblasti prisťahovali začiatkom 19. storočia a založili si tu svoje dielne. Plátenníci z hornej Oravy za obchodom - predajom textilného tovaru - navštívili krajiny za hranicami Rakúsko-Uhorska,
oboznámili sa s tamojšími pomermi. Po príchode domov snanli sa prenášať svoje vedomosti a skúsenosti do svojej tvorčej práce. Doma začali aj oni budovať mangle a farbiarske dielne na potláčanie
domáceho i tenkého kupovaného plátna. Priniesli modrotlačové formy, oboznámili sa s farbiarskou
technikou ručného potláčania plátna indigom u spišských nemeckých farbiarov. Zafarbené plátno
malo bledšiu modrú farbu, tmavomodrú i čiemu. Od roku 1821 farbiari v námestovskej oblasti boli
43
členmi farbiarskeho cechu v Bobrove, ktorého prvým predsedom bol A. Kompanik . Zaužívané boli biele i zelené vzory, hlavne na sukniach, dlhých po členky . V Kline bola posledná farbiarska dielňa s mangľom u Skyčákovcov, Antona a Martina, v prevádzke roku 1850.
Najvýraznejšie sa tento obchodnícky spôsob života prejavil aj v Kline, pri odeve. U bohatšej
vrstvy obyvateľov rýchlo sa strácal tradičný odev, a to už koncom 19. storočia. Odev plátenníckych
44
kupcov pred 156. rokmi zdokumentoval Maximilián Racskay vo svojich obrazoch.
Naproti tomu sa ľudový odev zachoval dlhšie.

Ženský odev
Ženy si na hornú časť tela obliekali oplecko, predtým sa šilo z ľanového plátna, neskôr boli všívané rukávy z mušelínu. Spodná sukňa, ktorá pokrývala dolnú časť tela, bola ušitá z hrubšieho domáceho plátna. Od druhej polovice 19. storočia sa všeobecne rozšírila modrotlač. Na sviatočné sukne si kupovali jednofarebný štof, tmavšej farby, dievčatá kvetovaný šáfol. Na oplecko alebo košeľu
si obliekali živôtik ušitý z plátna a modrotlače, na sviatočné dni z kašmíru. Po strihovej stránke len
starší živôtik mal hlbší krčný výstrih, zapínal sa na gombíky, neskôr sviatočný mal v prednej časti
navlečenú stuhu do prišitých krúžkov. Živôtik siahal po pás a v dolnej Č(~sti. bol predÍžený na šosikom. V chladnejšom počasí nosili kabátiky 's nízkym stojatým golierom. Rukávy boli v pleciach
nazberané. V prednej časti vedľa zapínania boli viacradové kolmé štepené zámyky. Zástery sa nosili
skôr ako pracovné, dlhé, v páse nariasené, ušité z modrotlače, z kupovaných kartúnov. Na nohách
mali biele plátenné okrutky , obuté krpce so zúbkami a vybíjanými kvietkami. Krpce boli o nohy upevnené remennými návlekmi. V zime nosili obuv ušitú zo súkna a kupované celé topánky so zvýšenými sárami.
Úprava vlasov u dievčat bola jednoduchá, vlasy boli hladko sčesané dozadu poza uši do zátylia
a tam si ich zepletali do jedného vrkoča. Mladucha mala na hlave široký biely voskový venček
s vloženým rozmarínom. Už ako vydatá žena si zapletala vlasy do dvoch vrkočov stočených do
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konta a na hlave nosila svetlejšiu hatlasovú šatku. V zime nosili hnedé kožuchy, doma kožušinové
vesty, lemoval}é čiernou barančinou. Kupovali si ich na jarmoku v Námestove, ktoré ~otovovali
kožušníci v Ustí, Slanici a v Trstenej. Kožuchy predávali aj z Dolnej Lipnice. Zeny nosili
trojštvrťové štofové kabáty ako sviatočný odev. Na hlave mali teplejšie šáfolové šatky so strapcami,
cez tuhé zimy okolo pliec nosili vlniaky. Aj ženy v Kline veľmi rýchlo nechávali tradičný odev
starých mám a prispôsobovali sa mestskému prostrediu v susednom Námestove, šili si odev z kupovaných látok alebo hotovú konfekciu z obchodu.

Mužský odev
Odev mužov v minulosti mal košeľovitý strih prispôsobený práci v lese a na poli. Letný mužský
sviatočný odev pozostával z plátennej košele so širokými voľnými rukávmi, neskôr boli rukávy
pozberané do manžiet v zápästí. Rukávy a golier boli mušelínové. Na spodných plátenných nohaviciach mali oblečené biele alebo pracovné čierne súkenné nohavice. Vpredu v páse mali dva rozparky a dva dolné bočné sa zapínali na kovové háčky. Remeň v páse bol dva razy opásaný s gombíkmi na konci. Vrchným odevom bola čierna vesta, ušitá z kupovaného strojového súkna, nosená
iba vo sviatočné dni. Mala vyvrátený golier s prednými výložkami ako u konfekčného kabáta.
Pracovné vesty boli ušité zo súkna i kupovaných látok. V chladnejšie dni nosili kožušinové vesty a na nich trojštvrt"ové čierne súkenné haleny, neskôr kabáty, lemované okolo okraja čiernou alebo
tmavomodrou kupovanou látkou. Na nohách nosili remenné krpce, v zime kapce ušité z čierneho
súkna. Na hlave baranice "orávky". V lete si pokrývali hlavu klobúkom kupovaným na jarmoku ale"'
bo u Juraja Bendeka v Námestove.
V Kline pomerne rýchlo zanechali tradičný odev plátenníci, ktorí odchádzali s tovarom na jarmoky. Zvlášť keď sa vracali domov na plátenníckom voze pred Vianocami, ochránil ich pred zimou
súkenný kabát "kepen" a "lipnický" kožuch, kupovaný v Hornej i Dolnej Lipnici v Poľsku. Hnedý
trojštvrťový kožuch mal stojatý golier, zapínal sa na štyri remenné gombíky, po bokoch mal dve
vnútorné vrecká, zdobené červenými vlnenými kystkami. Od pása nadol mali rozšírené sosiky, zdobené hnedými koženými kystkami. Celý okraj kožucha bol lemovaný ozdobne vykrajovanou bielou
irchou, ktorá zakrývala ramenné a bočné švíky. Kožuch bol zdokumentovaný Maximiliánom Racskayom v polovici 19. storočia.
V roku 1920 bol fotograficky zdokumentovaný odchod plátenníckeho voza z Klina. Gazda sediaci na voze mal oblečený kupovaný konfekčný oblek s odloženým klobúkom. Pomocník mal bielu košeľu, čiernu látkovú vestu, tmavé nohavice a čiapku na hlave. Paholok stojaci pri koňoch mal
oblečený tmavý trojštvrťový kabát, pod ním tmavú vestu, tmavé nohavice, na hlave čiapku. Príbuzní, ktorí stáli na ceste pri voze mali tiež súčasný odev. Na kultúru odievania v Kline veDmu mierou
prispeli plátenníci, odchádzajúci za obchodom.
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, Je paradoxné, že dedina Klin začaia ~Znikať medZi prvými valaskÝmi osadami ležiacimi vyše
Ustia na hornej Orave a súčasne po stránke architektonickej tradície patrí medzi najmladšie oravské
obce. Medzi nové dediny ju zaradil už súpis z roku 1567, ale až do roku 1612 si Klin podržal prívlastok dediny novo osídľovanej a nezdanenej. Po polovici 16. storočia pravdepodobne skupina
valachov, ktorí osídľovali Slanickú kotlinu a od roku 1550 zakladali Ústie, Vasiľovo, Babín, Bobrov, Slanicu (1564), Rabču a Bukovinu (viac dedín tam ešte nebolo), začala čistiť nové pasienky
pod Velkým Vahanovom okolo doliny s príjemnou juhovýchodnou orientáciou. Údaje o počte domov sa často menili, pohybovali sa medzi 3 - 5. Až roku 1612 v popise obcí patriacich k novozaloženej protestantskej námestovskej fare sa o Kline píše, že má 6 1/2 kolonistov, čím sa myslelo
množstvo pozemkov - ralí - vymedzených pre skultivovanie. Domy si azda všetky rodiny nestavali
pri sebe, ale každá na svojom páse, pravdepodobne v doline pri potoku. Prvá podstatná zmena nastala roku 1613, kedy Juraj Thurzo udelil šoltýstvo Jakubovi Klinovskému zvanému Kohút, aby dedinu nanovo vybudoval. Dostal na to mimoriadne privilégiá, aké šoltýsi iných dedín bežne nemali.
Mohol si držať dvoch poddaných a 6 slobodných usadlostí mimo 6 vymeraných pre novoosadených
valachov. Mlyn a píla bežne patrili medzi šoltýske práva, ale Jakub si mohol vybudovať mlyn väčší
ako,mali susední šoltýsi, mlyn na dva kamene. Organizovanie osídlenia nových častí prírodnej krajiny patrilo tiež medzi podnikanie, pretože šoltýsova píla dodávala dosky, v jeho mlyne sa odovzdávali poddanské naturálne dávky a mlelo sa obilie pre všetkých, jeho komorníci nielen pracovali na šoltýskych raliach, ale často pri jeho obchode s ovcami, drevom, šindľom a pod. Jakuba Klinovského pred príchodom do Klina volali Kohút. Podľa tohto mena sa domnievame, že prišiel
z Trstenej ako pomerne vzdelaný mešťan, ktorému sa podarilo získať priazeň u oravského panstva
a tým aj ekonomicky výhodné šoltýske podnikanie. Výhodné aj preto, že nemusel začínať celkom
od prvých krokov v neporušenej prírode. Veď už 46 rokov pred tým sa valasi pokúšali vyčrchliť
a vypáliť čo najväčšie plochy pralesa a pasenie ich oviec isto tiež ovplyvnilo preriedenie porastov.
Poznáme mená prvých kolonistov, podľa ktorých označovali aj rale chotára: Zelina, Šandor,
Dendis, Kuna a Olexa. Do roku 1617 bolo zdanených už 7 valaských sedliakov, čo značí, že kultivovali pôdu pre roľníčenie. V druhej generácii sa rale delia na polovice a na štvrtiny, prichádza 10
nových rodín, alebo sa priženili do pôvodných piatich rodín ďalší. Okrem šoltýstva s dvoma rodinami, vedeného stále Jakubom Klinovským, to bolo najmenej 15 domova 2 rale sa stále registrujú ako pusté.
Obec sa rozrastala o počet rodín (pôda len o jednu raľu) a domov do roku 1715 s rôznymi výkyymi v časoch vojen a neúrody. Jakubovi synovia Ján a Matej r. 1650 boli povýšení cisárom Leopoldom I. do zemianskeho stavu, na začiatku 18. stor. v dedine pribudli dokonca remeselníci: 2
tkáči, krajčír, 2 kováči a okrem mlyna a píly mohli v 2 kotloch vyrábať pálenku. V roku 1715 sa
s 48 domami začala ponášať na obec s reťazovou zástavbou pozdÍž potoka, Ale vtedajšia katastrofálna neúroda spôsobila hlad a biedu a podobne ako z iných dedín tak aj z Klina väčšina ľudí - 41
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rodín ušla na Dolnú zem. Kolonizácia sa začala odznova, v gazdovaní pokračovali jednotlivci, ktorí
.ostali a zakladali nové rodiny a ďalší priše1ci sa usadili v pustých dvoroch. Takže budovanie
staviteľskej a hospodárskej tradície, ktorá vrcholila v polovici 20. storočia, sa začalo až po roku
1716. Zo 16 priezvisk uvádzaných roku 1626 sa do roku 1828 zachovalo iba 5 a 67 sa objavilo
nových. Iba stavby rodín Klinovský, Buda, Kuna (Kunyak), Olexa (Olexik) a Skytka (Skicsak) preniesli priamu kontinuitu staršej architektúry a jej využívania do 18. a 19. storočia.
V roku 1715 a 1716 utekali poddaní zo všetkých oravských dedín, ale z blízkej Rabče, Zubrohlavy, Bobrova, Lipnice, Ústia, Hámrov alebo zo Sihelného, Veselého, Mútneho a Jasenice menej.
V ďaka tomu sa do roku 1728 Klin znovu zaplnil ľudmi prevažne z okolitých dedín a v hospodárstve
sa začala dávať prednosť plátenníctvu. Šoltýs-zeman Klinovský začal obchodovať nielen s ovcami, ale aj s plátnom a využil ušlých susedov, ktorí sa usadili v Banáte. Práve tam nasmeroval prvé
obchodné cesty s tovarom, do župy temešskej a torontálskej. Aj nazad išli ich vozy plné, lebo vozili
zbožie a iné potravné články. Takáto obchodná spolupráca pomáhala rýchlo zveľaďovať dedinu tak,
že roku 1778 už mala skultivovaných 9 ralí (z toho 3 šoltýske) a asi 80 domova 470 obyvateľov (9
rodín bolo zemianskych). Najstaršie murované domy, z ktorých sa zachovala aspoň časť, svedčia
o hospodárskom rozkvete. Pri prvých súpisoch pamiatok sa predpokladalo, že pochádzajú z konca
18. storočia, ale neskoršie nájdený súpis stavieb Námestovského okresu pochádzajúci z roku 1828
takéto murované stavby ešte neregistruje.
Súpis z roku 1828 je veľmi obsiahly a umožňuje nám vytvoriť si celkový obraz o vtedajšom
výzore dediny. Stálo v nej 151 domov, z toho 5 želiarskych a 3 usadlosti s pôdou dom nemali.
V poznámke stálo, že Ján Knapčik "zdržiava sa vo všetkých stavbách", Ján Grobarčík stavbu opustil a Ján Maťaš "býva v dome Mateja Paňaka", aj keď na pôvodnom mieste používa maštaľ
a stodolu. V poznámkach sa však píše, že vdova po Štefanovi Sikovi má dom v "stave zrútenia"
a veľmi bohatý Anton Skyčák má "dom zrútený". Na prvý pohľad v porovnaní s inými dedinami
však prekvapuje, že v zlom stave bolo tak málo domova že všetky majú pomerne rovnakú podobu.
Stretávame sa v Kline totižto iba s dvoma formami: 95 domov má klasický trojdielny pôdorys
s izbou, pitvorom a komorou a 56 (tj. 37 %) má iba izbu a pitvor. Predpokladáme, že pitvor bol
vtedy už predelený na čiemu kuchyňu. Klin je jediná obec hornej Oravy, v ktorej sa vyskytovali
len tieto základné typy, čo svedčí o vysokom stupni konsolidácie hospodárskej a predovšetkým
sociálnej. Napríklad susedná Zubrohlava a Ústie mali vtedy 4 typy, Bobrov a Vavrečka 5, Slanica
6, Rabča 7 a Jasenica 10. Nemožno povedať, že dvojdielne domy patrili len chudobnejším
obyvateľom a trojdielne bohatším. Napríklad trojdielny dom mal aj . želiar bez pôdy Matej Midlarčík a na druhej strane dvojdielne sa nachádzajú aj v bohatých šoltýskych rodinách napríklad Jozefa, Tomáša, Pavla Klinovských, ktorí vlastnili po 1/16 špltýskej rale. Avšak keď si u príslušníkov
tohto rodu zrekonštruujeme aspoň dvojgeneračnú sídelnú postupnosť podľa delení majetku, zistíme, že trojdielne domy sa vyskytujú prevažne u staršej generácie a dvojdielne u mladšej. Natíska
sa tak predstava, že synovia svoj dvojdielny dom pripájali za trojdielny otcovský v spoločnom
dvore, alebo dvaja bratia pripájali dva dvojdielne (vzniklé predelením pitvora trojdielneho domu)
pitvormi k sebe. Podobné formy poznáme z iných dedín oblasti Námestova a súvisia predovšetkým
s potrebami spolunažívania príbuzných rodín viazaných tradíciami spoločného gazdovania.
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Archaický systém velkej rodiny síce neprežil katastrofálne úbytky obyvateľstva vo vojnách, po neúrodných rokoch a morových epidémiách 17. a prvej polovice 18. storočia, ale povedomie o hlb~ích
rodinných väzbách sa tradovalo ďalej. Niekolko dokladov otom možno vyčítať aj z uvedeného súpisu stavieb z roku 1828. Jozef Červeň nemal hospodárske stavby a gazdoval spoločne s mamou
podobne ako Jozef Gavolec. Taktiež sa vyskytujú poznámky o spoločnom vlastníctve hospodárskych stavieb (niekde je uvedené, že stodola a maštaľ sú v rohu, čiže v pravouhlej polohe) v spoločnom dvore bratov Tyralovcov a Lasčinovcov. V 7 usadlostiach boli evidované po dva trojdielne
domy (iba u Jozefa Krištofčáka bol druhý z nich dvojdielny). Môže to odzrkadľovať spolunažívanie
viacerých rodín neoddelených synov gazdujúcich s otcom na spoločnom rodinnom majetku.
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Pozornosť sa

venovala umiestneniu

hasičských

zariadení

zasadaní rady i pléna MNV, či na verejnom hovore. Práve v tejto záležitosti sa miestnym funkcionárom dostávalo najviac kritiky od obyvateľov obce. V roku 1960 bol opravený len jeden úsek
a ešte v roku 1966 sa konštatovala nespokojnosť so stavom "miestnych komunikácií, ktoré sa stále
nachádzajú v kritickom stave. ,,25
V obci chýbal aj miestny rozhlas. Ešte v roku 1963 sa pri ohlasovaní správ MNV používal
bubon.
Vo veľmi zlom stave sa opäť nachádzal kultúrny dom. Ešte v roku 1960 nebola elektrifikovaná
osada Ťaskovka.
V prvej polovici 60-tych rokov sa na program dňa dostávalo aj riešenie obchodnej siete. Všetky
úvahy vyústili v roku 1966 do požiadavky výstavby obchodného domu. Jeho výstavbu schválil aj
ONV, ale pre vážny vtedajší problém - nedostatok pracovných síl - sa v tomto období výstavba
nerealizovala.
Na zasadaniach MNV sa často hovorilo aj o potrebe úprav brehov potoka K1iňanka, ktorý sa po
väčších daždoch vylieval z koryta a narobil veľa škôd. V súvislosti s úpravami potoka sa v druhej
polovici 60-tych rokov pripravovali bezprašné úpravy ciest.
Problémy s vodou si obyvatelia aj v ďalších rokoch riešili výstavbou skupinových vodovodov.
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Napdklad už uvedený Jo~ef Krištofčák mal3 maštale,2 šopy, 2 stodoly, ovčiarňu, plevinec
a chlievik pre ošípané, zatiaľ čo väčšina gazdov mala len maštaľ, stodolu a chlievik. Po dve maštale a stodoly z týchto pdpadov mal aj Jozef Majcher, ktorý vlastnil 1/12 sedliackej rale. V štyroch pdpadoch mali po dva domy držitelia šoltýskej pôdy - Jozef Janeček (ako jeden zo 7 v obci
vlastnil aj sýpku), Andrej Salajka (s 2 maštaľami a stodolami), Matej Klinovský (mal 2 stodoly
a temer 1/5 šoltýskej rale) a Ján Zimányi s 1/8 šoltýskej rale a s poznámkou v súpise, že je plátenmK a má plátno. O ňom je z iného prameňa známe, že roku 1791 vybudoval v Kline pri svojej
farbiarni mangeľ a bol zrejme pn'buzný Michala, ktorý staval mangeľ o dva roky neskôr v Dolnom
Kubíne. Okrem Mateja Klinovského možno predpokladať, že tento človek potreboval okrem
obydlia aj priestory na skladovanie tovaru, na farbiareň a mangľovňu. Pri záznamoch o stavbách
Tomáša Javorčíka sa poznamenáva, že je "remeselník a vykonáva prácu", ale ten mal len dvojdielny
domček a skromné hospodárske budovy. Azda tým bolo naznačené, že má aj dielňu. V trojdielnych domoch Jána Zimányiho ml. a Mateja Pjontka mali druhé ohnisko v komore. To značí, že
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tam žila ďalšia rodina, ktorá sa živila zo spoločnej pôdy, zrejme rodina brata alebo, v prípade
Pjontka, syna.
Súpis domov prezrádza aj opačné tendencie spoločenského vývinu. U niektorých zhodných
krstných mien aj priezvisk je uvedené Sen. a lun., alebo priamo napr. losephus Emerici Klinovski,
z čoho možno usudzovať na príbuzenské a vlastnícke vzťahy, lebo každý má vyznačený svoj diel
pôdy v príslušnej rali. Svedčí to o vydelení mladšej generácie zo spoločnej rodiny, a to tak vo
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vlastníctve pôdy ako aj v obývaní osobitného domu. Zo 139 roľníckych usadlostí sa to vyskytuje
u 14, čo je 10 %. Mohlo ich byť viac, ale tam, kde sú rozdielne krstné mená, to nemožno rozlíšiť,
či ide o príslušníkov rozdielnych generácií alebo obratov. Na modernejší spoločenský systém ako
v okolitých dedinách ukazuje okrem konsolidovanosti domových typov tiež vysoké percento výskytu chlievikov pre ošjpané: 74,1 % (103 kusov, v 6 gazdovstvách mali po 2 a l mal želiar Matej'
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Klinovský). Chov ošípaných považujeme za znak mestského alebo priemyselného prostredia a na
hornej Orave sa prejavuje v plátenníckych dedinách, najviac vo Vavrečke (110,5 %), v Bobrove (100 %) a v Jasenici (94,1 %), ale v Polhorskej doline vyše Zubrohlavy chovala ošípané v priemere len štvrtina gazdovstiev.
Vonkajší výzor dreveníc v Kline sa nelíšil od zubrohlavských, námestovských a pochádzajúcich z iných dedín Slanickej kotliny. V Kline možno dlhšie prežívali valbové typy striech, ktoré sa
od konca 19. storočia nahrádzali módnejšími polovalbovými a v 20. storočia už celkom modernými a netradičnými strechami sedlovými často už s tvrdou krytinou. Premena komory na zadnú izbu
sa uskutočnila tiež neskoršie, pretože od roku 1828 obyvateľstva v obci stále ubúdalo až do 80-tych
rokov 19. storočia. Vtedy nastal 12,5 % prírastok, avšak len do roku 1900. Potom opäť mladí odchádzali do sveta, ale už nie v rámci plátenníckych kontaktov, vtedy už do Ameriky. Po celé 19.
storočie pokračovalo kultivovanie dediny, zvyšovanie kultúrnej úrovne bývania a tiež sociálneho
rozvrstvovania. Priemerný počet obyvateľov na dom sa udržiaval na 5,4. Rozvoj plátenníctva spôsobil rozšírenie tržných vzťahov, čo prinášalo nielen priame zárobky z výroby plátna a obchodu
s ním, ale aj nepriame, z obchodovania s tovarom, ktorý plátenníci vozili z dolniakov na chudobnú
hornú Oravu. Ludia sa prevrstvili do novej oveľa zložitejšej sociálnej štruktúry, v ktorej už nebolo
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Domy číslo 195 a 153

hlavným kritériom vlastníctvo
pôdy. Takže do stavieb začali
investovať aj podnikatelia, ktorí
nepatrili medzi veľkých roľníkov.
Na rozvoji
plátenníctva
v Kline sa najviac podieľal šoltýsky rod Klinovských. Už v roku 1728 vyvážali domáce plátno
do Banátu, v 19. storočí rozšírili
svoj rajón do Chorvátska, Slavónie a napokon do pešťskej župy, kde sa niektorí jeho príslušníci trvalo usadili. Okrem rabčickej vetvy tejto rodiny (oddelila sa už v 17. storočí) bola aj
bobrovská a námestovská vetva.
Základná rodina v Kline sa kultivovaním dvoch · šoltýskych ralí
rozdelila na vyšnú a nižnú medzi
synov Jakuba zv. Kohúta, Jána
a Mateja v polovici . 17. stor. Ich
synovia delili nižnú rafu na polovice, vnukovia na štvrtiny,
pravnukovia Daniel, Imrich, Jób
(štvrtý azda otec Pavlov) získali
menšie diely (približne osminy).
V roku 1828 patrilo 9/16, čiže
viac ako polovica rale už iným 7
rodinám (Salajkovcom, Janeč
kovcom a Paluštiakovcom isto
najmenej o generáciu skôr), ktoré
sa zrejme priženili. Jedným
z nich bol aj Anton Skyčák s 1/8
nižnej Klinovskej rale. Okrem
toho ale vlastnil 5/24 vyšnej
Kliriovskej rale (tj. 1/6 a 1/24)
a 1/24 sedliackej Kunovej rale,
čo je spolu 3/8 rale. Druhá vetva z vyšnej rale r. 1828 držala
z nej viac ako tretinu (4 rodiny),

-,
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Dom A. Mirteha z roku 1896 a okná prednej izby domu
číslo 153

zvyšok sa delil medzi II rodín,
z ktorých boli 3 Skyčákovské.
Krátko po roku 1828 sa v obci
vybudovali prvé murované domy, alebo kombinované murované dvojdielne časti s izbou,
pitvorom a kuchyňou napojené
na zrubovú časť domu. Predpokladáme, že ich stavali predovšetkým Klinovskovci z nižnej
rale (st. č. 70, 71) a z vyšnej (st.
č. 100-103), kapitál ktorých pochádzal z využitia feudálnych
šoltýskych privilégií na plátennícke podnikanie. Najzaujímavejšia je však kúria st. č. 97-98
(118-119), ktorú azda staval Anton Skyčák, drevený dom, ktorý
bol roku 1828 už zrútený. Okresní komisári vtedy zaznamenali
v tomto dome zaujímavú zvláštnosť. Mal ako jediný v obci v izbe vedľajšie ohnisko. Zrejme tam
bol kozub na svietenie, bežný
v mnohých dedinách Oravy ešte
na prelome 19. a 20. storočia,
ale v Kline zrejme už patril medzi zanikajúce archaizmy. Podľa
miestnych pamätníKov v zadnej
časti domu bola farbiareň a mangeľ, ktorý Ignác Skyčák (azda
syn Antona a otec Františka st.)
získal od Jána Zimányiho. Skyčákovci na začiatku 19. stor. sústredili velký pozemkový majetok
a zrejme aj zárobky z plátenníctva im dopomohli, aby začali sami podnikať. Prevzali iniciatívu
od Klinovských a preslávili sa
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nielen v hospodárstve, ale tiež v
kultúrnom a politickom dianí.
Do obdobia rokov 1960
a 1970, kedy sa pripravovali a revidovali súpisy pamiatok na Slovensku, sa v obci zachovali iba
časti v 60-tych
rokoch prestavaných
domov. Pokúsme sa
predstaviť si, ako tieto kedysi reprezentačné obydlia pôvodne vyzerali. Na dolnom konci dva domy
číslo 85 a 86 stáli paralelne okolo úzkeho spoločného dvora, vpredu uzatvoreného murovanou bránou s oblúkovým vjazdom. V murovanej časti obidvoch domov
bola izba a priestorný pitvor s kuchyňou, v zadnej časti ktorej bolo
klenuté ústie veIkého komína, pod
ktorým sa nachádzalo pri stene lavicovité ohnisko. Toto riešenie
pripomína stavby z juhozápadného Slovenska alebo z niektorých
častí Maďarska. Nie je vylúčené,
že predlohou boli domy z Banátu,
kde Klinčania chodili obchodovať. V nižnom z týchto domov sa
v izbe zachoval štukový dekór
rozety a venca v strede stropu
s mierne . plackovitou klenbou.
Zadná časť s izbou u vyšného domu a s dvoma izbami za sebou
u nižného bola drevená. Po požiari
roku 1952 drevené časti vymurovali a zmodernizovali obidve
strechy.
Plátennícke kúrie číslo 118119, 121 a 123-124 sú temer
zhodné. Boli vymurované azda
bezprostredne po roku 1828. ll.

Portikus a vchodové dvere domu číslo 118-119
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Mená obyvateľov obce uvádzané v súpise
domov z roku 1828
1. Paulus Zsifcsak
2. Ignatius Heretik
3. Ioannes Knapcsik
4. Reta Ioannis Banas
5. Reta Stephani Szika
6. Mathias Rangyak
7. Iacobus Zsifcsak
8. Martinus Porvik
9. Ioannes Lapikass
10. Paulus Cserveny
11. Stephanus Sen Grebacs
12. Stephanus Jun Grebacs
13. Ioannes Grobarcsik
14. Paulus Vnencsak
15. Andreas Mollya
16. Paulus Mollya
17. Paulus Stelina
18. Ioannes Kossuth
19. Paulus Sen Kossuth
20. Simeon Szifcsak
21. Ioannes Szifcsak
22. Martinus Itych
23. Martinus Pekar
24. Ioannes Sen Cserveny
25. Andreas Kossuth
26. Mathias Sen Pekar
27. Michael Grobar
28. Simeon Lapikass
29. Mathias Vengrin
30. Reta Ioannis Kossuth
31. Reta Iacobi Szelicska
32. Stephanus Marenyak
33. Mathias Cserveny
34. Ioannes Cserveny
35. Andreas 'Cserveny
36. Paulus Marenyak
37. Iosephus Cserveny

38. Iosephus Majcher
39. Adamus Zentyak
40. Mathias Gajnyak
41. Martinus Kunyiak
42. Mathias Gavolecz
43. Reta Andreas Gavolecz
44. Iosephus Gavolecz
45. Andreas Tyralla
46. Ioannes Tyralla
47. Stephanus Papay
48. Iacobus Pjontek
49. Iosephus Szvincsak
50. Reta Thomae Stepanek
51. Iosephus Klinovsky
52. Stephanus Pekar
53. Stephanus Halesak
54. Ioannes Kanya
55. Reta Iosephi Kanya
56. Andreas Stepunka
57. Ioannes Iassak
58. Ignatius Buda
59. Simeon Buda
60. Emeric Szalajka
61. Paulus Iass
62. Simeon Szalajka
63. Reta Stephani Szalajka
64. Paulus Pitlyak
65. Rezta Iosephi Polacsek
66. Martinus Panyak
67. Iosephus Bonk
68. Mathias lanecsek
69. Stephanus lanecsek
70. Ioannes Saton
71. Ioannes Matyass
72. Stephanus Borovy
73. Stephanus Lascsin
74. Andreas Lascsin
75. Iacobuslagelka
76. Reta Iacobi Szkubiss
77. Adalbertus Bednarcsik
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6. 1915 prvé dve vyhoreli a podstúpili prvú prestavbu. Boli to mohutné dvojtraktové trojdielne
(číslo 121 štvordielna) stavby (hrúbka stien meria 80 cm) s valbovou klenbou v priechodnej pitvorovej časti s ústím komína. Pred obidvoma vchodmi bol pôvodne pripojený mohutný portikus so
schodišťom, niekedy oknami uzatvorený na spôsob verandy. Mal velký lunetový otvor a klenbu,
v smere do reprezentačnej časti dvora so záhradou bolozdobnejší a v smere do hospodárskej časti
dvor~ jednoduchší. Hlavná izba mala zrkadlovú klenbu s bohatou štukovou výzdobou (zachovala
sa len v číslach 123-124, v ostatných pri požiari roku 1915 štuky opadali). V krove sa nachádzali
manzardové komory a pôvodné strechy boli azda tiež manzardové alebo prosté sedlové s reprezentačne zdobeným štítom do cesty. Stavby boli doplnené množstvom detailov, ako napn1dad intarzovanými dverami, ozdobne kovanými mrežami, štukovými okennými rímsami, rizalitami a mušľovitými vejármi v nadokenných lunetách. Štítová fasáda obrátená do ulice bola členená symetricky, a pretože v rozložení otvorov chýbalo jedno okno, riešili problém plastickým vyznačením slepého okna. V izbách boli zrejme rokokové kachle s píniovou šuškou vo vrchole, murované z bahn1cov, stopy ktorých sa zachovali v číslach 118-119. Zachované prestavby už neumožňujú presne
zrekonštruovať pôvodné kúreniská a spôsob odvodu dymu do ústredného komína. Pôvodne boli uvedené domy dlhšie o niektoré hospodárske priestory. Napn1dad čísla 118- 119 v nich malo už spomínanú mangľovňu, číslo 121 sýpku a za ňou maštaľ. Dvory so studňou a hospodárskymi stavbami boli uzatvorené murovanými ohradami s bránou a upravené s kameňom vyloženými chodníkmi, nízkymi múrikmi, kvetinovými záhradkami s altánom. Pred domom číslo 118-119 stál kamenný stÍp sv. Jána Nepomuckého z roku 1820, ktorý reprezentoval spoločenské postavenie svojho
fundátora, azda Antona Skyčáka. Socha svätca tvarom neodpovedá stÍpu s ozdobami, ktorý pochádza z dielne Belopotockovcov.
Murované plátennícke kúrie sa stali vzorom pre napodobnenie obydlia tých, ktorí sa chceli rátať medzi kultúrnejších obyvateľov obce. V priebehu 19. stor. sa aj v usadlostiach prostých roľníkov
upravovali ploty, ohrady, brány, priedomia s lavičkami a schodíkmi, pred vstupom do pitvora sa
k dreveniciam pristavoval tiež portikus na drevených stÍpoch nesených murovaným zábradlím, zrub
obíjali doskami, aby mal steny rovné ako ozajstný murovaný dom. Chlebové pece sa zmenšovali
a pripájali sa k nim hranolovité kachle s rúrou na pečenie. V čiernej kuchyni namiesto dreveného
dymníka obmurovali ohnisko pred čeľusťami ako aj odvod dymu na pôjd a po polovici 19. storočia pripojili šparhelt. Namiesto zemiakových jám pod izbou sa pravdepodobne v tom istom čase
stavali už pivnice prístupné najčastejšie pod múrikom portikusu pred vstupom do domu. Aj ked'
bolo tradične zaužívané brať aj pitnú vodu z potoka, mnohí gazdovia si vo dvore vykopali studňu
podľa vzoru najbohatších usadlostí. Popri bežných studniach rumpálových sa na nižnom konci vo
dvore číslo 11 zachovala studňa vahadlová.
Na vývoji stavebného usporiadania dediny je zvláštne, že sa riadil viac racionálnymi praktickými potrebami ako v iných dedinách hornej Oravy. V Kline nachádzame menej prejavov ozdobnosti
a menej objektov demonštrujúcich vzťah ku katolíckej cirkvi. Klin bol spojený hradskou, čiže
tvrdou cestou s Námestovom. Presnejšie povedané táto cesta končila pri kaplnke na dolnom konci.
Ešte na mapách spred 70 rokov sa nevyskytuje vozová cesta hore dedinou, iba potok a jeho brehy
ako komunikačný priestor. Domy sa do polovice 19. storočia stavali nie k ceste ako v iných
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78. Reta Martini Kossuth
79. Iosephus Konkoly
80. Ioannes Stepanek
81. Iosephus Missek
82. Reta Danielis Klinovsky
83. Paulus Sen Klinovsky
84. Paulus Iun Klinovsky
85. Iosephus Emerici Klinovsky
86. Andreas Klinovsky
87. Iobus Klinovsky
88. Iosephus Iobi Klinovsky
89. Ignatius Iobi Klinovski
90. Iosephus Daniely Klinovsky
91. Thomas Klinovsky
92. Reta Emerici Klinovsky
93 . Iosephuslanecsek
94. Ioannes Tyemnak
95. Ioannes Zimanyi
96. Andreas Szalajka
97. Iosephus Palusstyik
98. Antonius Szkicsak
99. Iosephus Sen Palusstyik
100. Mathias Klinovsky
101. Iosephus Mathiae Klinovsky
102. Paulus Klinovsky
103. Iosephus Hliva
104. Ioannes Bucsinsky
105. Martinus Cservenyak
106. Mathias Ianosak
107. Iosephus Cservenyak
108. Reta Mathi Cservenyak
109. Stephanus Cservenyak
110. Iosephus Kobilyak
111. Mathias Dubovsky
112. Reta Pauli Olexik
113. Paulus Iun Olexik
114. Ioannes Scsepuncsik
115. Antonius Olexik
116. Stephanus Sunega
117. Thomas Iavorcsik

118. Iosephus Mussak
119. Martinus Szkicsak
120. Thomas Kurjak
121. Iuliana Klinovsky
122. Iosephus Krisstofak
123. Mathias Bonk
124. Ioannes Iun Skicsak
125. Stephanus Iun Skicsak
126. Mathias Sen Skicsak
127. Mathias Iun Skicsak
128. Simeon Skicsak
129. Paulus Skicsak
130. Mathias Habovsky
131. Ioannes Sen Skicsak
132. Stephanus Sen Skicsak
133. Ignatius Revay
134. Reta Iosephi Revay
135. Ioannes Iun Zimany
136. Mathias Kussay
137. Mathias Pudlak
138. Iacobus Szestrenecz
139. Stephanus Szalajka
140. Ioannes Kossutyak
141. Ioannes Pjontek
142. Mathias Pjontek
Inquilini Domos et habentes:
l. Michael Valesak
2. Maria Szivu1csik
3. Ioannes Schonek
4. Matheus Klinovsky
5. Mathias Midlarcsik
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sústredených dedinách, ale v skupinách reťazovite okolo voľného spoločného priestoru okolo potoka. Cestná radová zástavba dostala svoju zovretú pravidelnosť až v l. polovici 20. storočia. V strede historického jadra dediny stoji kostol obkolesený cintorínom. Bol vybudovaný pomerne veľmi
neskoro, až na konci 1. tretiny 19. storočia, pravdepodobne v tom istom čase po roku 1828 ako
vyšné tri murované plátennicke kúrie, nachádzajúce sa v jeho blizkosti. Možno sa domnievať, že
uvedené stavby robili rovnakí majstri a že ich financovali rovnakí plátennicki podnikatelia. Veď
tesne pred kostolom sa nachádza trojhranný kužeľovitý kamenný náhrobnik s rokokovými reliéfnymi ozdobami a krížom vo vrchole, pochádzajúci z roku 1851, ktorý patrí plátennikovi Antonovi
Skyčákovi. Stojí v blizkosti hlavného kríža cintorína datovaného roku 1825. Je výrazným reprezentantom kamenosochárskej dielne Jána Belopotockého, čo prezrádza najmä reliéf Panny Márie Bolestnej na jeho drieku. Zopäté ruky a výrazné čelné sploštenie tváre sa nachádza tiež na signovaných kamenných krížoch Jána z roku 1819 v Oravskom Veselom a 1836 v Zubrohlave. Podobných
táto dielňa vytvorila značné množstvo aj v okolitých dedinách (Rabča, Bobrov ai.). V Kline sa
nachádza niekolko ďalších kamenných krížov v chotári obce (napr. dva na hrebeni Vahanovho vrchu, ďalší v dedine datovaný 1820). V čase, kedy Jakub Kohút nastúpil ako úradujúci šoltýs Klina
a začal užívať priezvisko Klinovský, lúčili sa obyvatelia obce s trstenskou farnosťou, do ktorej patrilili. V roku 1612 vznikla pri novom drevenom kostole farnosť námestovská, vtedy pochopiteľne
protestantská. Nevieme, akú vieru vyznaval šoltýs Jakub, ale o generáciu neskoršie jeho synovia Ján a Matej dostali armáles za zásluhy o rekatolizáciu hornej Oravy. Bolo to roku 1650, ale
vy.hlásený bol až 1676. Proces, v ktorom sa tak veľmi angažovali, sa iba začínal a v polovici storočia mali prevahu ešte evanjelici. Klinovskovci zrejme podporovali katolickeho vicearchidiakona Jána Sczechowicza v Orávke a ďalších poľských kňazov K vasnievských, ktorí pôsobili vtedy ešte
ilegálne v Trstenej. Jukub Roman Kvasnievski sa podpisoval ako "NiZ/lensis et Dubow. parocho et
in Klin mp". A v testamente Jána Sczechowicza je uvedená dlžoba Klinčanov vo výške 30 zlatých
poľských. Z toho vyplýva, že nábožensko-politická angažovanosť vyniesla klinskych šoltýsov do
stavu šľachtického, vďaka čomu sa mohli s tovarom slobodne pohybovať po celej krajine. Svoje
zisky však vkladali späť do podnikania na rozdiel od plátennikov, napr. zubrohlavských, bobrovských, slanických a i podv1ckých, lipnických a i., ktorí iniciovali a prispievali na stavbu kostola
už v 18. storočí. V Kline sa to stalo 'až o dve generácie neskoršie. Tamojší kostol sv. Antona v Kline má znaky klasicistickej architektúry. Podstatná časť vnútorného vybavenia je tiež klasicistická
so staršími obrazmi sv. Mateja a Korunovania Panny Márie so sv. Martinom v nadstavci. Takisto
okolo hlavného oltárneho obrazu stoja sochy sv. Mateja a sv. Martina a môžme sa len domnievať,
že pripominajú významných príslušnikov rodu Klinovských. Ku kostolu sa prichádza od cesty cez
murovanú bránu so schodišťom. V jej nikách sú drevené sochy Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého. Pôvodne bolo v Kline viac drevených sôch a krížov v nikách domových štítov a stlpov pri
bránach do dvora. Zachovalo sa ich málo, ako napr. kríž s telom Krista pri plote dvora číslo 170.
Okrúhla kaplnka na dolnom konci pochádza z prelomu 19. a 20. storočia, ale má nad vchodom
v nike reliéf ukrižovania, ktorý je pravdepodobne prácou Juraja Belopotockého z 90-tych rokov
18. stor. Patrí teda k najstarším pamiatkam obce a pôvodne musel byť osadený na inom mieste.
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V ľudskom živote sú udalosti - narodenie dieťaťa, svadba, snuť - ktoré znamenajú velkú zmenu
v živote jednotlivca i rodiny. Podľa niekdajších predstáv tieto zmeny - prechody z jedného stavu do
iného - boli nebezpečným obdobím umožňujúcim vplyv rôznych zlých, nečistých síl, pred ktorými
bolo treba človeka, jeho hospodárstvo a celé spoločenstvo chrániť.
Takúto ochranu mali zabezpečovať rôzne magické úkony. Rodinné obyčaje zároveň dávali
ľuďom možnosť vyjadriť svoje zážitky a city z týchto mimoriadnych chvíľ života - radosti alebo
žiaľu.

Obsah ľudových rodinných obyčajov je aj v Kline vyjadrený rôznymi formami zvykov a obradov, odrážajúcich tunajšie podmienky a spôsob života, vedomosti, predstavy, názory na spoločen
ské normy predchádzajúcich pokolení.
V priebehu rokov nastávajú aj v týchto normách správania zmeny a hlavne v poslednom období
smerujú k zániku.
Mnoho zvykov bolo spojených s narodením dieťaťa. Zákazy sa týkali tehotenstva. Tehotná žena
sa nesmela pozerať na mrzákov a žobrákov, aby sa to, čo videla, neprenieslo na dieťa. Platili aj zákazy racionálnej povahy - zákaz pitia alkoholu, fajčenia a tiež sa znervozňovať. Tehotná žena pracovala až do poslednej chvíle. Stalo sa, že žena porodila v poli. Bolo bežné, že rodiny mali viac detí
a bezdetnosť sa považovala za nešťastie.
Aj v minulosti sa snažili predpovedať pohlavie dieťaťa. Ak bola žena počas tehotenstva pekná
v tvári, mal sa narodiť chlapec. Rovnako to malo byť, ak tehotná žena uprednostňovala kyslé jedlá.
Fľaky na tvári, alebo pálenie záhy boli predzvesťou, že sa narodí dievča. V minulosti (do 60-tych
rokov) ženy rodili doma. Asistovala pri tom babica a ženy z príbuzenstva a susedstva. V dávnejšej
minulosti bolo zvykom dávať do prvého kúpeľa peniaz a bylinky. Vodu z prvého kúpeľa vylievali
na dvor. Povinnosti v domácnosti si v minulosti neraz vynútili, že žena musela vstať už na druhý
deň po pôrode. Do normálneho života však ženu zaradil až cirkevný úvod.
Veľmi dôležitou udalosťou bol krst. Medzi narodením a krstom nemal byť dlhý čas, aby v prípade úmrtia dieťa nezomrelo nepokrstené. Na krst dieťa niesla krstná mama. Verilo sa, že cestou na
krst je dieťa vystavené vplyvu zlých síl. Po krste sa konala krstinová zábava - krštiny.
Významnou súčasťou rodinného zvykoslovia je svadba. Bola to vždy udalosť pre celú dedinu,
rovnako príťažlivá pre dospelých i pre deti.
Pri výbere partnera bolo aj v Kline v minulosti dôležité, aby bol tunajší a v popredí boli majetkové pomery.
Pred rokom 1989 sa v obci konávali dva obrady. "Civilný" sa konával obyčajne vo štvrtok na
MNV v Zubrohlave, za účasti neve1kého počtu ľudí. Po ňom v sobotu býval cirkevný sobáš
v miestnom kostole.
Prípravy na svadbu trvali aj v minulosti niekolko týždňov. Svadby preto nebývali v čase najväčších poľnohospodárskych prác, ani v období cirkevného adventu a pôstu. Najčastejšie sa konávali počas fašiangov a v čase pred velkou nocou.
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V súčasnej dobe sa uprednostňujú teplejšie mesiace v roku, ale dátum svadby určujú aj iné
okolnosti.
V minulosti sa pohostenie konávalo v dome nevesty a len večer sa išlo tancovať do "Orlovne" .
Hostí na svadbu pozývala nevesta so ženíchom po prečítaní prvej ohlášky v kostole. Pozvaní
hostia zo ženíchovej strany sa schádzali v dome jeho rodičov a nevestini tiež v rodičovskom dome.
Po malom občerstvení sa sprievod odobral so spevom po nevestu. Aj v súčasnej dobe sa ešte
spievajú pesničky:
Chodíme, chodíme hore po dedine, nejednej mamicKe dcéru zobudíme.
Zobudí, zobudí kohútik jarabý, až poletí Z hriady.
Kohútik Z hriady letí, veselo si spieva, vstávaj milá hore už sa rozvidnieva.
Vstávaj milá hore, námlúvať ťa prišli, horňania, dolňania chlapci vŕškovania.
Chlapci vŕškovania majú kone vrané, košielenky tenké striebrom vyšívané.
Košielenka tenká, šila ju panenka, šila ju hodvábom pod zeleným hájom..
Keďju vyšívala, veselo sa smiala, keď mu ju dávala, horko zaplakala.
Načo ti môj milý tá košielka bude, keďpôjdeš na vojnu, kto ju nosiť bude.
Keďpôjdem na vojnu, vezmem si ju sebou, budem sa s ňou tešiť ako milá s tebou.
Alebo:
Vydala mamička najkrajšiu dcérecKu, vydala ju cez pole.
Keďju vydávala tak jej povedala - nechoď dcéra viac ku mne.
Ja sa stanem vtáčkom, vtáčkom jarabácKom, zaletím k svojej mamicKe.
Sadnem na lavicKu pred svoju mamičku, na šípovú ruŽicKu.
Dobre ti sestrička u svojej mamicKy v perinách sa válati,
ale mne je horšie, bože najmilejšf po svete sa túlati.
Po príchode pred dom nevesty sa čakalo na jej vyvedenie. Zo zahalených postáv musel ženích
tú pravú.
Odtiaľ potom sa svadobný sprievod pobral d<? kostola. Potom už nasledovalo poho·stenie a zábava. V minulosti toto financovali rodičia nevesty·~
Spievali sa piesne:
Ako by nám nebolo u....... veselo,
majú v peci húsku, dajú nám po kúsku.
Ako by nám nebolo u....... veselo,
majú v peci teľa, dajú nám po veľa.

uhádnuť

Alebo:
Pejme pieseň okolo, okolo stola,
pejme piese"í krásne, Jano nám ju začne.
A Jano:
Kto sa v januári narodil - povstaň, povstaň, povstaň.
Uchop sa svojej sklenicKy a vypi obsah celučký do dna, do dna.
Zábava trvala do rána a pre najbližších pokračovala "popraveninami" na druhý

deň.
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Zo svadby v minulosti

Ročný kalendárny cyklus v Kline začínal tak ako aj v iných ~egiónoch na Slo~ensku - v deň Kataríny (25. novembra). V tento deň sa konávala posledná zábava pred Adventom. Až do Vianoc sa
nekonala v obci žiadna spoločenská zábava. Rešpektoval sa cirkvou predpísaný pôst rušných zábav.
Sviatok Ondreja bol aj v Kline sprevádzaný mnohými hlavne ľúbostnými úkonmi. Varili sa halušky, topilo sa olovo, starší informátori si pamätajú trasenie plotov a prenášali sa veci.
Halušky varili naraz viaceré dievčatá - kamarátky v niektorom dome. Tu so sebou priniesli múku a drevo, ktoré museli vziať v dome, v ktorom býval mládenec. Pripravené halušky, obsahujúce
lístky s menami im blízkych mládencov, hádzali do vriacej vody. Dievka, ktorej haluška vyplávala
prvá zvody, sa mala vydať za mládenca, ktorého meno bolo napísané na lístku.
Budúceho ženícha si dievčatá zisťovali aj liatím olova. Kúsky olova si roztopili (v lyžičke)
a vliali do studenej vody. Z tvaru ttuhnutého olova veštili svoj ďalší osud. Olovo sa tiež muselo
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topiť na ukradnutom dreve z domu, v ktorom býval mládenec. Staršou obyčajou bolo v tento deň aj
trasenie plotov, na ktoré si už dnes žijúci ľudia ani nepamätajú. V noci sa im malo potom snívať
o svojom budúcom ženíchovi.
V ten deň zvykli mládenci prenášať veci na nezvyklé miesta - voz na strechu domu, drevenú latrinu pred vchodové dvere, bránu na strom atď. Tieto činnosti väčšinou praktizovali menej
obľúbeným obyvateľom obce alebo "namysleným dievkam".
Viac sviatočných priležitostí bolo v pred vianočnom a vianočnom čase. Po sv. Ondrejovi nasledoval deň sv. Mikuláša (6. december). Tento deň v Kline začal zohrávať významnejšiu úlohu až po
druhej svetovej vojne. Po dedine chodil Mikuláš v biskupskom odeve s palicou s anjelom a čertom.
V navštívených domoch Mikuláš kázal deťom modliť sa a skúšal ich z katechizmu. Anjel deti odmeňoval a čert strašil. V 50-tych rokoch bola z ideologických dôvodov zavedená aj tradícia Deda
Mráza. Podobne ho maskovali ako Mikuláša. Aj tu bolo zvykom si dávať do okna vyčistené
topánky.
Vo sviatok sv. Lucie (13. decembra) dominovali hlavne ochranné praktiky proti bosorkám. Verilo sa, že v tento deň majú bosorky najväčšiu moc. Veraje dveri na stajniach sa natierali cesnakom,
ktorý mal zabrániť vsupu bosoriek a narobeniu škôd na dobytku. Často sa kravám dával cesnak aj
zožrať. Bosorky mal odstrašovať aj klinec zabitý do prahu maštale. Okrem týchto praktík gazdovia
sledovali ráz počasia od Lucie. Strúh~ luciiné stolčeky a dievčatá očakávali rozkvitnutie čerešňo
vých vetvičiek.
Osobitne si zapisovali priebeh počasia v dňoch od Lucie do Štedrého dňa. Tieto dni mali byť
odrazom prislušného mesiaca nasledujúceho roka.
Najobľúbenejším časom aj v Kline bol čas Vianoc. K tomuto obdobiu sa viazali rôzne úkony,
~oré mali sprijemniť sviatočnú atmosféru tých dní. Ludské túžby a radosti boli koncentrované do
Stedrého dňa. Jeho hlavnými symbolmi sa stali betlehem a stromček. V starších časoch aj v Kline
stromček visel z povaly a ozdobený bol papierovými ozdobami, jabíčkami i sviečkami. Kedysi sa
stromček dával aj do maštale. Bol menší a neozdobený. Betlehem sa rozkladal pod stromček, alebo
sa umiestňoval na stolíKU.
Na sviatočný stôl sa pod obrus dávala hrsť obilia, peniaze a pod stôl reťaz. Na stole mal miesto
hlavne chlieb.
Z každého pripraveného jedla sa na osobitný tanier odkladalo jedlo aj pre dobytok.
Celý Štedrý deň sa zachovával pôst. Večeralo sa za jedným stolom a kedysi aj z jednej misy.
Večera sa musela začínať modlitbou. Gazdiná rozdala oblátky s medom a postupne servírovala pripravené jedlá. Rodinnú súdržnosť malo v dávnej minulosti zachovať jedenie z jednej hlinenej misy
drevenými lyžicami.
Štedrá večera v Kline sa skladala zo všetkých jedál, ktoré sa jedli počas roka. Večera sa ukonči
la modlitbou a dievky rýchlo pozametali izbu, aby mohli so smeťami utekať von a počúvať, z ktorej
strany breše pes - tým smerom sa mali vydať. Potom, pred svätou omšou išli mládenci aj dievčatá
po dedine (susedia navzájom) zaspievať pod oblokom.
Božie narodenie - nasledujúci deň prežívali obyvatelia Klina v rodinnom kruhu. Platil zákaz
návštev a zákaz pracovať.
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Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) dávali všetky vekové kategórie na známosť svoju radosť
z narodenia Ježiša Krista - všetko bolo na nohách. Deti, mládenci ale aj dospelí chodili po spievaní
po domoch. V dávnejšej dobe chodili po obci skupiny mládencov s hviezdou - od domu k domu
a skupiny dievčat spievali pod oknami domov, v ktorých bývali mládenci.
Obdobie medzi zimným slnovratom a jarnou rovnodennosťou tvoria fašiangy - obdobie od
Troch kráľov do Popolcovej stredy. Posledné tri dni pred Popolcovou stredou sa konali tancovačky.
Po pochovaní basy sa začínalo velkopôstne obdobie, charakterizované bezmäsitou stravou.
Vo Veľký piatok sa chodili ľudia umývať do potoka. Na "kúpací pondelok" chodili deti aj mládenci po kúpaní. Večer bývala tanečná zábava.
V dávnejších dobách sa v obci stavali máje na nižších žŕdkach. Boli ozdobené farebnými stužkami. V 20. storočí sa začali stavať vysoké máje. Stavali ich mládenci v noci na 1. mája a skladali v posledný májový deň. Do polovice 60-tych rokov bývali aj majálesy - tanečné zábavy na
ihrisku.
Ludia verili, že moc bosoriek kuhninuje na Jána. Na vyvýšených miestach sa pálili ohne. Mládež už týždeň dopredu pripravovala drevo.
Ročný kolobeh kalendárnych obradov a obyčajov sa uzatváral vo sviatok Všetkých svätých.
V tieto dni sa rodina stretávala, aby navštívili hroby, zapálili sviečky a pomodlili sa.

Drevený kríž
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V čase, ked' bola založená obec Klin, sa na Orave šírili myšlienky reformácie. Zásluhu na tom
mali zemepáni na Oravskom hrade - Thurzovci. Spočiatku obec cirkevne patrila k fare v Lokci.
V roku 1612 bola pričlenená k novozriadenej fare v Námestove, kde patrili aj obce: Bobrov, Slanica, Zubrohlava, Vavrečka, Jasenica, Polhora a Rabča. Od roku 1656 patrili aj obyvatelia Klina - katolíci k novozriadenej fare v Rabčiciach a neskôr opäť k námestovskej fare.
Ve1kú aktivitu pre zriadenie samostatnej farnosti vyvíjala obec Zubrohlava. V roku 1761 si tu
postavili murovaný kostol a v roku 1763 sa uchádzali o založenie farnosti . Tieto želania sa im splnili v roku 1770. O 21 rokov neskôr (1791) sa k tejto farnosti pričlenila aj obec Klin. Jej obyvatelia
s tým spočiatku nesúhlasili. Obávali sa, že budú musieť prispievať na kostol, školu a faru v Zubrohlave, ale aj na prestavbu kostola v Námestove. Odporcov viedol richtár Lukáš Skyčák. Tento spor
trval štyri roky a zanechal určité stopy na susedských vzťahoch medzi obcami.
V kanonickej vizitácii biskupa Jána Révaya vykonanej 2. júla 1794 sa o kostole v Zubrohlave
okrem iného uvádza: "Postavený bol roku 1761 samými zubrohlavcami na počesť sv. Petra a Pavla.
Je požehnaný a nekonsekrovaný. Má tri oltáre ozdobené troma plachtami a troma prenosnými hodnovernými oltármi. Sakrestiu má Z evanjeliovej strany smerom na sever nie vlhkú, nie temnú, je
však trocha úzka, V nej je jedna skriňa, kde je kostolné rúcho. Má dva nenatreté stoly a skrinku,
kde sa prechovávajú rozličné malicKosti. Je tam aj skrinka pre občanov.
Chór je murovaný a má organ s desiatimi mutáciami. Na chór chodia mládenci a muži.
Sviatosť oltárna sa prechováva vo svätostánku hlavného oltára v cibóriu, pod ktorým je ~istý
korporál a na vrchnák cibória sa dáva čisté plátenko. Večné svetlo nemá, pretože nieto peňazí. Len
cez nedele a sviatky sa .zapaľuje. Cibórium sa obnovuje každý týždeň, kľúč od svätostánku je vždy
uložený v sakrestii.
Keď sa ide k chorému, sviatosť oltárna sa vloží do pixidy, zatvorí sa uzáverom a položí do burzy. Kňaz ide v superpelícii, na veži sa nedáva znak zvona. Pred kňazom ide kantor so svetlom a so
zvončekami. Veriaci s nimi nejdú, ani baldachýn.
Sviatosť oltárna býva vyložená v prvý deň velkonočný, turičný, v deň Narodenia Pána, v odpustový deň, deň posvätenia chrámu, v deň božieho tela a to cez oktávu. V cibóriu sa vykladá vtedy,
keď to biskup predpísal.
V sakrestii sa prechovávajú relikvie sv. Petra a Pavla a na ich sviatok sa predkladajú k úctivému pobozkaniu.
Pápež Pius Vl. pre zubrohlavský kostol dal plnomocné odpustky pre veriacich opravdivých kajúcnikov, ktorí sa vyspovedajú a príjmu sviatosť oltárnu a od podvečera sviatku sv. Petra a Pavla
až do západu slnka tohoto sviatku nábože navštívia tento kostol a pomodlia sa za svornosť medzi
kresťanskými panovníkmi, za vykorenenie bludárov a za povýšenie matky Cirkvi ... "
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Citáciu o kostole uvádzame z toho dôvodu, re tento kostol už navštevovali aj obyvatelia obce
Klin. Do Zubrohlavy dochádzali za každého počasia. V cirkevnej kronike sa zas dozvedáme:" Klin
od Zubro hlavy je vzdialený 7 štvriín, teda cesta tam trvala hodinu a trištvrte. Často tam treba ísť
cez búrlivé vody. Na prvú adventnú nedeľu 2. d~cembra 1804 som bol ráno (pisateľ kroniky Anton
Habiniak) zaopatriť zomierajúcu starenku Žófiu Budovú. Kone sa mi však zľakli, pretože vo vode
boli brvná. Ešte horšie to bolo 13. decembra, keď som bol zavolaný zaopatriť dcéru Žófiu. Teraz to
však bolo nešťastnejšie, lebo som sa vyvalil do vody. "
Zachovaná cirkevná kronika je skutočne hodnotným a vzácnym dokladom o vtedajšej dobe.
V zápise o roku 1812 sa píše: "Roku 1812, 22. júna sa v Zubrohlave a v Kline stalo čosi neslýchaného. Bola zrážka mračien, velká povodeň. Ohrady okolo riecKy zobrala alebo vyvrátila voda. Vyvrátila tiež polovicu farskej záhrady.
Po Turíciach sa zišli "zákonníci a farizeji" do panskej krčmy, potom vyhnali a rozptýlili hromadu l'udí. Medzi pohármi sa poradili a v noci o jedenástej sa dohodli, že mne miestnemu farárovi na
odpustový obed nič nedajú. Zubrohlavský starosta Imrich Hiroš, ktorý je Z rodiny "scribarov - zákonnľkov" bol navedený Jánom Tomaščíkom, ktorý je Z nich najlepší faršík. Bol tam Bencúr, Bobrovský a Jozef Heretfk.
Ôsmeho augusta polhorská rieka Z veľkého dažďa odtrhla jedno jutro Z farského poľa a poškodila tiežfarské schody. Potom víchor pri kostole vyvrátil kríž, bol to kríž Ignáca Tomaščíka.
Koncom septembra napadol sneh. Zakryl ovos, ktorý už bol čiastočne v snopoch a tiež zeleninu
·a kapustu. "
Z cirkevnej kroniky sa dozvedáme aj o potrebe zriadenia školy v obci Klin. V svedectve pre súd
sa uvádza: "Podpísaní hodnoverne svedčíme, že Klin pri Námestove pre veľkú diaľku vyše poldruhej
hodiny je cez doliny roztiahnutá, ďaleká, pre nevhodnosť postavenia nedostupná obec. Deti do školy prichádzajú cez vodopády aj skaly Z mlyna, často lavice zoberie voda, je ťažké prejsť aj peši. Potom s,!-ojich 70 detí. do zubrohlavskej školy so strachom prevádzame, aby sa predišlo nebezpečen
stvu. Ziadame tiež učiteľa, aby deti vyučoval v rodnej reči. My učiteľa zaplatíme. "
Potreba zriadenia školy i výstavby kostola v Kline sa stávala z roka na rok aktuálnejšou. K snahám obyvateľov obce riešiť situáGiu sa pridal aj kňaz Jozef Gerbery, ktorý prišiel do Zubrohlavy 18.
februára 1819 (pôsobil vo Veličnej, v Chyžnom, v Zákamennom a v Lokci). Jozef Gerbery sa však
snažil v prvom rade riešiť cestu do Klina, hlavne výstavbu mostov. Napísal list aj biskupovi a generálnemu vikárovi. Okrem iného v ňom uvádza: "Asi 1 000 duší sa v nedeľu a vo sviatky veľmi často
neukáže. Školská mládež, ktorá má chodiť do zubrohlavskej školy, kde je dobrý učiteľ, je teraz zanedbaná. To som spozoroval a je to aj na škodJ.t štátu. Je to dosť velká vzdialenosť a bývajú tiež
chorí. Keď je horší čas, tak ich nepustia, lebo býva rozvodnená rieka a môžu dostať závrat na
lavičkách.

Je tam ťažké zaopatrovať, najmä v noci. Vašu jasnosť prosím, nakoľko aj potoky mi sťažujú príchod, bolo by dobré postaviť mosty. "
14. septembra1820 vykonal v zubrohlavskej farnosti kanonickú vizitáciu Ján Vladislav Pyrker.
V zubrohlavskej škole v tomto roku nemali riadneho učiteľa. Jeho úlohu plnil organista. Vyučoval
čítanie a písanie v jazyku latinskom, slovenskom, maďarskom, nemeckom. Aritmetiku a náboženstvo vyučoval po slovensky, a to v stredu a sobotu v ranných hodinách. za každé dieťa dostával 2
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StÍp sv. Jána Nepomuckého

zl. Vo farnosti v uvedenom roku žilo 733 dospelých a 163 detí, vo filiálke 620 dospelých a 125 detí. V Zubrohlave žilo 10 židov, v Kline 4 židia a 10 evanjelikov.
Aj v tejto kanonickej vizitácii sa môžeme dočítať o potrebe výstavby pevného mosta ,do Klina.
Po odchode Jozefa Gerberyho do Zázrivej prišiel do Zubrohlavy (roku 1826) Pavol Vitkay.
V roku 1828 bolo v Zubrohlave 173 domova 1 007 obyvateľov. V Kline 138 domova 822 obyvatdov.
V rokoch 1830-1848 zubrohlavskú farnosť spravoval Ignác Šperlák a po ňom Anton Kršák, rodák z Námestova. V roku 1872 mal na starosti 987 katolíkov (v Zubrohlave a v Kline). Okrem nich
žilo v Zubrohlave 12 evanjelikov a II židov. V Kline žil len jeden evanjelik a traja židia. V obci sa
nachádzal kostol sv. Antona.
2. apríla 1880 napísali veriaci z Klina svojmu biskupovi list, v ktorom prosili o súhlas na zriadenie kňazského miesta. Vzhľadom na množstvo faktografických údajov (hlavne o kostole), uvádzame tu jeho podstatnú časť - zdôvodnenie potreby miestneho kňaza:
1. Obec naša Klin ad Námeszto počituje više 900 duší, pomedzy tychto je 12 israelitského vyznaňié a ostatny sú všetci katolíci.
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2. Táže Obec vo svojej usilovnosti vystavila sebe. v roku 1826 murovany a dobre ozdobeny kostol a zo svojich hmotnych síl si ho udržuje, a tak pre seba dostatočni kostol má.
3. Byvanie pre Kňaza sa samá Obec postára s príslušními službami a stálym okurívom.
4. Poneváč do terajšiého času v našom Kostole v ňeďelu a vo svjátok v obetovaňí službách božích v úžitku sme, v ktorom úžitku si ostávať žiadame, aby sme účasť v modlitbách dia možnosti
každodenňe zotrvať mohli, - a to len vtedi obšáhneme, keď locálneho Kňaza stastlive obdržíme.
Medzitím ale i v tej účasti ktoru sme ňedeľnne a sviatočňe poživali často sme zbaveny, lebo
v jame, zimne, jäsenne a take dňi, keďtajchy (vodné nádrže na splavovanie dreva, poz. P.H.) puštane byvaju - a je voda velká na Rjeke pohoránka pres ktoru sa z Klina do Zubrohlavi a na opak do
celá preíst ňemože, - sa take pády stali jako dna 28. Novembra roku 1879 ked Pán velkomožny katolicky Dozorca Škuol Alois Kovács počas príchodu pres spomenutu Rjeku s koňmy sa utonul
a zamrznuť bár aj zapomenutá Obec pomocou prispela, - na dokaz toho furmaňi sa vrátiť miseli, a tak aj dňa 29. a 30. Marca r. l. sa vjác vozou vtej voďe zo slufjeb Božích navracajúcich sa s 100mi prevrhlo, - a tak ňielen skodu materiálnu na vise 100 zl. r. č. rátanu utrpeli, ale aj ťelesnému
ňešťastíu vydaní boli, - takýchto pádou sa už vjác stalo pre ktoré 2 i 3 tídňe više lud súčasniť sa nemohol v pobožnosťiách. - ba aj jestvujúce lavicew pri obci Zubrohlava každí rok dva tri krát zpomenutá Rjeka zabere - ako sa to i toho roku prihodilo ktere es áš podňes ňejestvujú, následkom Z vis udatých príčin aí ňemocní richie svjátosťou zaopatrení byť ňemoŽu. Tuto okolostojnosť
v páde potreby ai susedne obce doznať možu - v takýchto okolostojnosťiach stojíme aj s Námestovom.
Následkom tychto - pobožnosťi a modlitieb zamerajúcích príčin Obec vrucne žiáda locálneho
Kňaza, o ktorého do našej Obcí Jeho Osvietenosť povoleňie prosíme
Ostávame v pevnej nádeji, že naša prosba vyslišaná bude.
V Kline dňa 2ho Apríla 188Ó.
najponíženejší služebňíci

Pod pečaťou Klina (košatá lipa s koreňmi) sú podpísaní:
Stefán Klinovszký m. p. Richtár, Ján Skitsák, Jano Pjontek prísažný, Georg Vlošák, okr. notár,
Alois Szecsányi učiteľ Skitsák, Matias Bonko, Paulus Szkitsák, Jozef Skunega, Jozef Szkitsák, stefan
Mišek, JozefRentka, Jozef Cservený a Melitsior Bukovsky.
V odpovedi biskupa' sa uvádza:
Ctihodnd obec, drahé v Kristu Deti!
(Synovia a Dcéry!)
Prosba Vaša, ktorú ste 2. apríla toho roku ku mne podali, mne sa páči preto, že si túžobne žiadate miestneho kňaza, aby ste jeho prítomnosťou napomáhaní na Vašom spasení bez prekážky bezpečnejšej pracovať, každodenne svätú omšu poslúchať, a takto účinnejšie k šťastlivej večnosti sa
pripravovať mohli. Ťažký prístup Z Klina do Zubrohlavy je silná pohnútka a vážny dôvod Vašej
prosby, lež vyplneniu Vašej žiadosti nie malé na odpor stoja ťažkosti.
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Hlavný kríž na cintoríne pred kostolom
Aby miestny kňaz, jakkolvek by on menovaný bol, povolaniu svojeho stavu, svojim povinnostiam
mohol, musí byť časnými vecmi, zemskými dôchodkami dostatočne opatrený aby svetských starostí pozbavený jedine Bohu, svojmu a svojich sebe zverených duší spaseniu žiť, a jak vo
svätých tak aj v svetských umeniach ďalej pokračovať a prospievať mohol. Terajší vek veľa od kňaza očakáva a požaduje.
K tomu cieľu, aby miestny kňaz dostatočnými dôchodkami opatrený bol, niekde viac obce v jednu sú spojené faru, aby to, čo jedna nemôže, spojenými silami dosiahnuté byť mohlo.
Pravdepodobné je, že aj dedina Klin pri Námestove preto s obcou Zubrohlava v jednu faru spojená je, aby duchovný pastier zubrohlavský dostatočnými dôchodkami opatrený byť mohol, poneváč
dôchodky jeho tak sú usporiadané, že keby mu Z nich odpadlo to čo Z Klina a Z ohľadu na Klin dostáva a má, sotva by mohol svojmu stavu priemerne žiť a obstáť, z čoho pochádza, že, keby Klin od
dosť učiniť

I
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fary zubrohlavskej odtrhnutý svojeho
miestneho kňaza dostal, nielen duchovný
pastier kUnovský ale aj duchovný pastier
zubrohlavský musel by byť svojmu povolaniu primerane dôchodkami opatrený.
Odkiaľ ale že vezmem tie potrebné dôchodky? ZO Základiny náboženskej,
Z ktorej veľa kňazov a farou opatrených
je, niet čo úfať, lebo jej terajšie výdavky
sú väčšie ako príjmy. Ja Vám vášeho
kňaza nemôžem potrebnými dôchodkami
obdariť, poneváč starajúc sa o celé moje
stádo, ktoré v troch stoliciach rozšírené
je, nestačím, nemôžem všetkým požiadavkám a potrebám svojho stáda vyhovieť, tak, že museli obce k tomu privedené byť, aby svojho kňaza potrebnou výzivou opatrili.
Takto, ked chcete mať vášho miestneho kňaza: Vy ho si musíte potrebnými
budonkami a dôchodkami zaopatriť, ja
by mohol len právo što ly od fary zubrohlavskej odlúčiť, a ho k právam vášho
budúceho miestneho kňaza privteliť,
k tomu, lebo potom už by nebol v Zubrohlave Kaplán potrebný: mohol by som aj
plat Kaplána zubrohlavského miestnemu
Kňazovi klinovskému pri Základine náboženskej vydobiť. Tamtými potrebnými
Reliéf Panny Márie Bolestnej na drieku
vecami musela by obec v Kline svojho
hlavného kríža na cintoríne
duchovného pastiera zaopatriť
To rozvážujúc ja Vám len pod tou výnimkou tým spôsobom miestneho duchovného pastiera povolím, keď sa písomne na spôsob zmluvy zaviažete, že vášmu duchovnému pastierovi dáte:
1. Každý rok 300 zlatých v hotových peniazoch.
2. Každý rok 20 siah (látov) dreva.
3. Keď mu dáte na vždy 15 jutár rolí, lúk, pašu a keď ku príbytku farskému, ktorý v prosbopise
sľubujete, postavíte hospodárske budovy.
Rozvážte si tehdy, či to je možné, a nakoľko (ako ďaleko) možné, ajestli Vaša vôľa ktorou by ste
si miestneho kňaza žiadali v to silné predsavzatie dozneje, že si miestneho kňaza aj potrebnými vecami zaopatríte: píšte mi list, a ja ešte iné, čo potrebné bude učiním, aby žiadosť Vaša k väčšiemu
Vášmu prospechu sa vyplnila.
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Keď ale budete chcieť zostať
pri starom poriadku, nezostáva
iný spôsob k zpomoženiu v tej
potrebe, ako by beh rieky Polhoranka, pre ktorú trpíte, na vzdialenosť viac metrov opravený,
(regulovaný) dobrými brehmi,
aby sa rieka vylievať a rozlievať
nemohla, opatrený bol, aby tak
potom prez tu rieku bezpečný
most postavil, a prístup k Zubrohlave usnadnil, alebo aj tak ča
som dalo by sa tej potrebe dopomôcť, keby Klin k fare námestovskej a Slanica k fare zubrohlavskej privtelená bola, čo tiež be2
nových ťažkostí nebude možno
previesť.

Porúčajúc sa do Vaších modlitieb zostávam s mojou srdečnou
priazňou.

Vám oddaný v Kristu Otec
Jozef
biskup spišský
Socha Panny Márie v bráne cintorína

Vtedajší obyvatelia Klina urveľmi vážne prehodnotili
svoje možnosti a ustúpili od požiadavky miestneho kňaza. Situácia sa nezmenila ani v ďalších desaťročiach, ba až do súčasnej doby, keď sa táto otázka opäť stáva aktuálnou.
čite

Od roku 1880 do roku 1996 sa na fare v Zubrohlave vystriedali nasledovní farári:
Vavrinec Banyík (1880-1892).
Ondrej Jablonský (1892).
Ján Munn (1892-1901). za jeho účinkovania bolo v Kline 834 katoh1cov, 15 židov a 105
žiakov.
Roman Gngef (1901-1947). V roku 1903 bolo v Kline 891 katoh1cova 16 židov. V roku 1924
bolo v Kline 906 katoh1cov a 4 židia. Dvojtriedku navštevovalo 93 žiakov. Učiteľom bol František
Mereš. V roku 1940 v Kline žilo 1 145 katoh1cov, dvaja evanjelici a traja židia. V škole učili štyria
učitelia - Anton Naništa, Valéria Setteyová, Justína Kozmelová, Alexander Knížacký. Školu navševovalo 184 žiakov. V roku 1944 žilo v Kline 1 145 katoh1cov a dvaja evanjelici.
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Jozef Likavčan (1947-1951).
Dr. Ján Briššák (1951-1973).
Jozef Tavel (1973). V Kline dal opraviť kostolnú vežu, plot okolo cintorína a zväčšiť v kostole
chór.
Ján Bernolák (1989-1990).
Štefan Piták Za jeho pôsobenia sa podarilo v Zubrohlave postaviť novú faru, opraviť vnútrajšok
kostola. V Kline sa začalo s prácami na rozšírení kostola a prístavbe fary ku kostolu. Týmto by sa
mal Klin stať samostatnou farnosťou.

'!"
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Pamätné fotografie na sv. prijímanie
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Na prístavbe kostola

V kostolnej veži sa nachádzajú štyd~vony. Najstarší zvon bol odliaty v roku 1879 v Budapešti.
Má priemer 83 cm. Znázornená je na ňom postava sv. Antona. Najväčší zvon je zasvätený P. Márii~
priemer zvona je l m. Odliaty bol v roku 1923 v Brne z vďaky za prežitie I. svetovej vojny. Pod postavou Panny Márie je nápis: Pod ochranu tvoju sa utiekame. V strede zvona je nápis13. IX. 1916
obidvaja s nevôľou sme išli do svetovej vojny na rozkaz veriacich Klinianskych mocnejší sme sa
s radosťou vrátili v r. p. 1923.
Tretí zvon - Ján bol odliaty v roku 1923. Najmenší zvon dala odliať v roku 1926 Jozefína
Skyčáková.
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Pri monografickom spracúvaní hospodársko-spoločenských otázok mesta či dediny treba vždy
kladne vyzdvihnúť úsilie nezabudnúť ani na jazyk skúmanej lokality. Výnimkou nie je ani obec
Klin, ktorej venujeme pozornosť v tejto monografii. Počin na spracovanie nárečia Klina je viac.
Jedna z nich je aj tá, že všimnúť si jazyk tejto obce najmä v súvislosti s ostatnými hornooravskými
obcami je priam našou záväznou povinnosťou.
V hornooravskej oblasti nastal v druhej polovici tohto storočia výrazný hospodársko-spoločen- .
ský pohyb obyvateľstva, ktorý spôsobila najmä stavba vodnej nádrže máma pod názvom Oravská
priehrada. S ňou súvisí nielen zánik piatich "zátopových osád", ale aj mačné miešanie obyvateľstva
vo všetkých obciach v okolí Námestova. Tento pohyb zanechal výrazné stopy aj v jazyku jednotlivých obcí, a tak údaje zo zaniknutých i terajších obcí nadobúdajú z jazykového aspektu dokumentárny charakter. Z tejto počiny sa chceme venovať aj jazyku obce Klin, a to na základe viacerých
výskumov, ktoré sme aj v tejto obci vykonávali v rokoch po druhej svetovej vojne pri viacerých explorátorských akciách, najmä však pri výskumoch pre Atlas slovenského jazyka, pre Slovenský jazykový atlas, aj pri výskumoch pre monografické ·spracovanie oravských nárečí a ich lexikálneho
fondu.
Už pri charakteristike nárečí obcí oravskej doliny v monografii Oravské nárečia (1965) sme uvádzali, že ani nárečia hornej Oravy nie sú jednotné a že sa v tejto oblasti vyskytujú väčšie i menšie
nárečové rozdiely. Na základe jazykových osobitostí sa vyčleňujú najmä goralské nárečia v naj severnejšej časti Oravy. V okolí Námesto~a je však skupina obcí s viacerými spoločnými znakmi, ale
odlišnými nielen od susedných goralských nárečí, ale aj od obcí na strednej a dolnej Orave. Podľa
mesta Námestova sme ich pomenovali námestovské nárečia, ku ktorému patrili spomenuté zatopené
obce, a tiež obce Klin, Bobrov, Zubrohlava a mesto Námestovo .
.J azykové údaje z Námestova a jeho okolia získané na základe výskumov v rokoch po druhej
svetovej vojne zreteľne poukazujú na jednot~ý charakter obcí tejto nárečovej skupiny. Možno pripomenúť, že v časoch vtedajších výskumov sme zistili medzi jednotlivými obcami iba nepatrné rozdiely. Dôležité bolo aj zistenie, že vo všetkých obciach prevládal stredoslovenský nárečový stav.
Vo vzťahu k ostatným obciam oravskej doliny treba uviesť aj to, že sa v nich vyskytujú aj viaceré,
ale menej dôležité odchýlky, ktoré však súvisia s okrajovým polo žením tohto nárečia. A tak v zhode s inými jazykovými bádateľmi hodnotíme túto nárečovú skupinu ako okrajové stredoslovenské
nárečie (tak aj E. Pauliny, 1947, s. 88).
Pre nárečie Námestova a okolitých obcí sú charakteristické viaceré hláskoslovné a tvaroslovné
osobitosti, ktoré sa v iných nárečiach na Slovensku vyskytujú zriedkavejšie, alebo sa vôbec nevyskytujú. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj slovná zásoba, najmä lexikálno-sémantické zvláštnosti,
ktoré sa viazali na charakter a spôsob zamestnania mámeho, alebo dnes už celkom zaniknutého zamestnania, akým bolo niekdajšie plátenníctvo. Na tieto črty nárečovej skupiny v okolí Námestova
chceme upozorniť v ďalšej časti tejto práce.
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Pri charakteristike nárečia obce Klin treba na prvom mieste poukázať na viaceré jazykové znaky, ktoré majú stredoslovenský charakter i pôvod. Medzi také patria striednice za praslovanské jerové hlásky a tzv. vkladné hlásky, ktoré sa v tomto nárečí vyskytujú v takom rozsahu ako aj v susedných stredooravských nárečiach. V Kline sa hovori bočka ,"súdok na kapustu", do bočki, iďem
von, iba vo dňe robiľi, vonka i vonku, višla navňivoč, moch, odišla zo sinom, zo sestrom "so sestrou", čmok "zmoknuté kurča, čo vraj donáša peniaze" (spis. zmok). Hlásku o sme zaznamenali aj
v slovách ako obor, orol, popol, kostol, smotana, šomrať.
Zhodne so stredoslovenskými nárečiami sa vyslovuje hláska o aj v tvaroch minulého času
v pripadoch ako vezol "viezol", ňiesol na chrpťe, trasol sa ot strachu, pľetol košiki, stretol i stretnul
znameho ap.
.
V súvislosti so striednicami za praslovanské jerové hlásky i ako vkladné hlásky treba uviesť, že
sa v tomto nárečí používajú aj znenia s hláskou -e- v pripadoch ako deska, pať desek "päť dosiek",
koň zdechnul, zdechľina, to ňe maso, aľe zdechľina, kečka "štica" (strsl. käčka). Znenia se sú aj
v pripadoch ako oves, ocet, buben, po sei, ňechet a v slovách zakončených na -ok, napr. svatek, patek "piatok", zamek, statek, sipki piesek, moj kmoter, tento uterek "utorok".
O stredoslovenskom pôvode tohto nárečia svedčia aj dvojhlásky, a to aj napriek tomu, že sa vyskytujú vo veľmi obmedzenom rozsahu. Najčastejšie sa v tomto nárečí stretávame s nimi v postaveniach po perniciach, najmä však s dvojhláskou ie v pripadoch; ňeviem spievať, ňidž ňevie, aňi ňe
povie, hviezdi svieťiľi, ot Poľskej dul vieter, tra to pomiešať. Dvojhláska ie je častá aj pri deminutívach v slovách ako pekní kvietek, dobri remienek, puknul bubienek. Dvojhláska ie sa vyskytuje aj
pri slovách zakončených na -ier ako ďumbier, papier, gacopier "netopier", piľier, haľier i haľer.
. ~ednotlivo sme dvojhlásku ie zaznamenali aj v slovách ako chrbiet, kierňička "dbanka", zvier
1 ZVIera.
Všeobecne o dvojhláskach v nárečí Klina a obciach námestovskej skupiny možno povedať, že
sú pre ne charakteristické isté nepravidelnosti. Zistili sme ich aj pri dvojhláske ia. Zaznamenali sme
ju po pemiciach v slovách ako viači "väčší", viačinof "väčšmi", piatek (ale pať, paďesat, pacto
"päťsto"), pamiatam, na pamiatku (ale aj na pamatku), zaviazať si topanku, priviazať ku vozu, oňi
ždi takto robia, Inlade žrebia, kupila semiaňa, daľi mu miadu "medu", miadovňiki , piata "päta".
Znenia s ie sme zistili aj pri slovách zakončených na -an, -ak v pripadoch ako Bubrovian
"Bobrovan", Leskovian, Čimhovian; Janoviak a v tvaroch podst. mien mužského rodu v množnom
čísle v slovách ako naši ocovia, naši praďedovia, Usťaňa ňeboľi dobri gazdovia, dvaja sinovia; dvojhláska ia je v pripone -ovia aj v priezviskách typu Krupovia, Adamcovia.
Jednotlivo sme zaznačili znenia s -ia- aj v postavení po velárach v slovách giati "gate", kiadiť
"dymiť sa", kiačka "štica". Dvojhláska ô sa v nárečí Klina prakticky ani nevyskytuje, známe sú však
znenia s v + o v slovách ako bvop, ľvoňik (na voze), tvoňa, chvodza, do dvonofku, dostava
dvochodek, robili zme f šlvoge , do škvol, dluška dva cvoľe, davaľi zvosip. Tieto a podobné znenia
však do nárečia tejto skupiny prenikli zo susedných stredoslovenských nárečí.
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Namiesto dvojhlások ia, ie, uo (vo), ktoré v tomto nárečí ani nie sú dvojhláskami, ale ide o spojenia i + a, i + e, v + o, vyslovujú sa v obci Klin iba samohlásky a, e, o. Ide tu o výslovnosť ako
napr.: idu fašangi, zaprahli koňe, ňemali peňaze, tri mesace, boli štira, "štyria" , najčisťejša pana, ňe
šlo mu do spaňa, došli Usťaňa, ňema aňi grajcar; moje defča, dobre mľeko, smechoti zrne robili,
obľečem si kabat.
Výrazným stredoslovenským znakom nárečia Klina sú znenia s počiatočnou skupinou -rat, -lat
v slovách ako ražďa, raždí na, raľa "väčšia časť poľa jedného gazdu" , raľňik "príslušník rale", rásporek, rakita, rakitoví kvet, rakiťina, lakeť, laňi "vlani", lanski sňech, rasol "rôsol", ale resca "rasca",
v tej podobe ako v obciach strednej Oravy (zo staršieho räsca).
Stredoslovenský charakter Klina sa v nárečí najvýraznejšie prejavuje výslovnosťou mäkkých
spoluhlások ď, ť, ň, ľ v takom rozsahu ako aj v súčasnom spisovnom jazyku a v iných stredoslovenských nárečiach. V Kline sa hovorí, "mäkko", napr.: Chodí li zrne z ďedíni do ďedíni; bolí zrne
v mesťe; hajňici nam poradílí; ňeviem aňi poveďeť pekňe bi valo f polí; pastir ňespaval f posťelí;
ľeži na pričňi; ľuďa ho ňeľutovalí, plaťeňici sa ňičeho ňebalí.
Charakteristickým znakom stredoslovenskej proveniencie sú aj pod st. mená stredného rodu zakončené na -a (dolnooravské ä, -a'1, napr. tvary slovesných podst. mien ako piťa "pitie", koseňa, vareňa, mlaťeňa, same trapeňa. Takto sa končia aj viaceré podst. mená označujúce názvy miesta i zemepisné názvy: zakľuča, zavoďa, podbuča, Zaskaľa, Medzibroďa, Usťa.
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Najvýraznejším znakom nárečia Klina a okolia je strata dlhých samohlások. Ako v ostatných
obciach aj v Kline sa hovori "kratko", t . j. nevyslovujú sa dlhé samohlásky a dvojhlásky iba v naznačenom a obmedzenom rozsahu, napr. : Prave zrne šli do Veseleho; pastira nam ukazali to mesto;
ak predaťe, kupime; každi kcel pri sť ku dobriin volom; bivali i hrobe jarmaki; trsťenski ~rnčari
predavalí f Kubiňe na pľaci, tovar bol šlíňejaki, aľe dobri.
Nápadná je aj výslovnosť hlásky a v postaveniach, v ktorých je na dolnej Orave hláska ä, a to aj
po perný ch spoluhláskach, napr. slovách ako maso, pať, paďesat, zarabať (dolnoor. zarábät), maki
"mäkký", ďevať, pamať ap.
Od nárečia na strednej a dolnej Orave sa toto nárečia zreteľne odlišuje výslovnosťou slabičného
l, Í s tzv. sprievodnou samohláskou, t. j. známa je výslovnosť ako dluhi, dlužen, dlužoba, dluhočiz
na cesta, f kluboch "v kÍboch", klupko ňiťi, tlu cť "tÍd", tlučem "tlčiem", tlusti, potlukli šetek ľan,
žlutko ňejedli, otrhňi si jablučko .
Tak ako vo väčšine ostatných homooravských obcí aj v Kline sa používa znenie viľk, viľki namiesto vlk, vlci. Jednotlivo sme si všimli aj kolísanie vo výslovnosti slova polt, pult "plť". Z údajov vidno, že vo všetkých prípadoch prevládajú znenia so samohláskou u. Odchýlky sa dotýkajú iba
jednotlivých slov. Pri slovách so slabičným r je však už v plnom rozsahu stredoslovenský stav; hovorí sa hrdlo, štrbavi, hrbati, chrbiet, krf. Namiesto prv sa používa slovo drej. Dlhé slabičné ŕ sa
vyslovuje dôsledne krátko, t.j. vrba, veľki krďeľ, mali vršek, vošla do trňa, husto trňa"husté tŕnie".
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Za vhodné pokladáme upozorniť na výslovnosť skupiny šť/Šč. Pre staršiu generáciu bola skôr
príznačná výslovnosť šč, t.j. znenia ako idem do Pešče, ešče že je tak, puščafi sa vosIep, predavafi
aj okolo Šaščina, boli na naščive, kapusta zo suda viačinof treščala (t.j. rýcho sa míňala). U mladšej
generácie však už prevláda výslovnosť so skupinou šť.
Na rozdiel od dolnej a strednej Oravy sa v Kline a na okolí zachováva a vyslovuje skupina dl aj
slovách ako sadlo, midlo, ťažadlo, cedí dio , močidlo, vidli i vidlički (na dolnej Orave a v stredoslovenských nárečiach prevláda výslovnosť typu salo; močilo ap.). V Kline sa hláska l vlyslovuje aj
v tzv. l-ovom particípiu a hovorí chodU na zaľeti, robil v majňe, pisal listi, rubal f šľvoge, odbijal
hruški, sekal haluzi. Pri slovesách vzoru minúť a padnúť je pravidlom výslovnosť typu minul, zahinul v Amerike, padnul do jami, sadnul si na lavičku, ňičeho sa nezIaknul.
V Kline sa vyslovuje aj skupina str v slovách ako streda, stretnuťsa, strebro í streblo.
Výrazným znakom tohto nárečia je aj výslovnosť hlásky v ako f vovnútri slova i na jeho konci
po samohláske, t. j. známa je výslovnosť charakteristická pre celú hornú Oravu, napr. v prípadoch
ako kafki ľeťeli, trhali zrne slifki, dobra poľetka, konski ščaf, svinski chľef, pIana obuf, ťekla mu krf.
Osobitnou, v stredoslovenských nárečiach neznámou zvláštnosťou sú v 7. páde jednotného čísla
ženského rodu tvary s príponou -om. Ako v niekolkých obciach na okolí Námestova aj v Kline sa
hovorí: šla som hore ďedinom (t.j. hore dedinou), z našom maťerom, prikriia som sa šatkom, polti
ťenuli dolu vodom, preťisnul som sa sparom.
V Kline a na okolí sú rozšírené v 2. a 4. páde množného čísla pri podst. menách mužského rodu
tvary na -och, -of, napr.: Tu bolo hodňe plaťeňikoch; ďedina ma malo gazdoch, služiia som u panoch; ale aj mala dvoch chlapcof; žandarof sa spitovali, dala viučiť šetkich sinof. Tvary na -och, -of
sa používajú vedľa seba ako rovnocenné. Takéto tvary sú známe aj v niektorých nárečiach na východnom Slovensku. Predpokladáme, že na Oravu prenikli z východoslovenského jazykového uzemia prostredníctvom kolonistov v 16. a 17. storočí.
Z tvaroslovného hľadiska je pozoruhodný aj vokatív bez prípony pri krstných menách ženského
rodu, napr. v takýchto prípadoch: Jusťln (od Justína), hibaj!, Maríš, zavolaj ma., Heľen, ňigďe ňe
chon, Teres, príď zaras!, Poľuš (od Poľuša), aľeže sa pohňi!, Margit, nože si merkuj!
Ako vkladná hláska v 2. páde množného čísla je pravidlom hláska -e-: ňema sester, teľo pIetek,
narubaľi tresek, zopar desek spiľime, ňemala topanek, ďeväď hlavek, seďem kitek ranu ostalo. Keď
sa kmeň podst. mena končí na jednu spoluhlásku, najčastejšie sa tvorí druhý pád bez prípony, napr.
ruka - ruk, koruna - korun, nohavice - do nohavic ap. Častý však je 2. pád množného čísla s príponou -och, napr. : Chlapi ňenosiľi čižmoch; ftedi tag ňebolo bankoch; nasadila ogurkoch. V 6. páde
je pravidlom iba prípona -och: V našich horoch (t.j. horách), dostal od dvoh ďetkoch, robiľi zme vo
fabrikoch. Menej rozšírená je v takýchto prípadoch prípona -of, ale je známa. Zaznamenali sme
znenie ako: bola som fčera v Oravicof pri ďetkof sa zľe držal, zastal pri ženof (t.j. pri ženách).
Zvláštnosťou tohto nárečia sú aj tvary od podst. mien vzoru dub a meč, pri ktorých sa v 2. páde
množného čísla prípona -ov nahrádza príponou -i, napr. zaplatHa fen šez grajcari (popri tvare grajcarof), ňema vlasi aňi jeden, za paďesad haľeri, tra kupiť seďem kusí (popri kusof).
Na rozdiel od strednej a dolnej Oravy používajú sa v Kline a na hornej Orave od zámen môj,
tvoj, svoj genitívne a datívne tvary v podobe mojeho, tvojeho, svojeho, vašeho a tak isto aj
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mojemu, tvojemu, svojemu, vašemu. Známe sú aj tvary v podobe mojho, tvojho atď., ale tie sú
prevzaté zo susedných stredooravských nárečí.
Pre túto skupinu nárečia je príznačný druhý a tretí stupeň prísloviek na -ej, -šej ako dobre,
ľepšej a najľepšej, tak isto aj zle, horšej, najhoršej; uviaž tukšej!, priť čosi ňeskoršej ! , vedno nam
buďe veselšej .
V nárečí Klina a okolia sme si všimli časté používanie 2. osoby jednotného čísla slovesa mať vo
význame "niet", napr. v prípadoch ako: Tu ňemaš takih ľudí; tu ňičeho ňemaš iba chudobu; f tom
dome ňemaš groša. Z morfologického hľadiska je zvláštnosťou od číslovky dva v 2. a 6. páde podoba dvuch popri dvoch: Dvuh mlaďencoch ftedi zajali, vošli do dvuh domoch, ale aj paropci od
dvoch rokoch.
Na rozdiel od strednej a dolnej Oravy nepoužívajú sa v tejto skupine nárečí tvary príd. mien na
-uo, typu dobruo dieťa. V Kline sa hovorí dobre i dobro decko, mavali zrne slatko mľeko, čo si tako
sprosto, chlapče?, ale aj chovame mlade ťeľa, take mlade žrebia.
Zámená koľký, toľký majú v tomto nárečí podobu keli, teli a tak isto aj keľo, teľo: Keli z nas
tam pojdu?, teli mlaďenci sa zišli, keľože za te voli?, za teľo ňedam, teľo si ňezaslužil.
Jedným z pozoruhodných znakov námestovského nárečia je zachovávanie rozdielu v slovesách
v minulom čase množ. čísla, t, j. rozlišovanie tvaru pre muž. živ. podst. mená (chlapi kosili) či pre
muž. neživ. podst. mená a podst. mená ž~n. a stred. rodu (sňehi sa topili; ženi hrabali, ďeťiska
ričali).

Ako v iných obciach na Orave ani v Kline sa nevyužíva tzv. pasívna fonna. Časté sú však slovesné prídavné mená utvorené tak od dokonavých ako aj nedokonavých slovies, napr.: To ňebolo tu
zrobene, aľe kúpene; tu su ľuďa miešani; skočil do vodi ňeosmeľeni; plaťeňik bol pekňe zaobľečeni
i zaoďeti; ňe som tuna roďeni; takí tovar lacno kupeni, ten oľtar bol s Poľska noseni.
Namiesto spojenia treba bolo je pre obce námestovskej skupiny a celú hornú Oravu charakteristické spojenie tra bolo; ňetra bolo: Tra sa ťi už bud'e ženiť, tra sa mu tak trapiť?, ňetra sa dať
zvodlikať, ňetra sa mu bolo tak zmiatať.

Poznámky k slovnej zásobe
O nárečí Klina sme povedali, že zachováva stredoslovenský nárečový charakter, najmä z hláskoslovného a tvaroslovného hľadiska. Ale takýto charakter má aj slovná zásoba, a to napriek tomu,
že cudziemu vplyvu podlieha skôr ako hláskoslovná a tvaroslovná oblasť. Vyskytujú sa však aj lexikálne osobitosti, ktorými sa námestovská skupina odlišuje od stavu v iných obciach oravskej doliny. Na ilustráciu uviedierne aspoň niekoľko dokladov. V tejto skupine sa vyskytujú názvy ako repa (na dolnej Orave švápka), kiernÍčka "nádoba na mútenie mlieka" (dolnoor. dbanka), ščur
"potkan", ďedo "starý otec"~ bapka "stará mať", stajňa "maštaľ', vocki "liace, opraty", pohrotka
"podstena", ščeťina" napadané ihličie zo stromu (dolnoor. črťeňa''), jutro "zajtra", drej "prv, skôr",
prez "cez", hef, hefka "sem, semka", barzo "veľmi", bunki "ovady", nanaizba "pôjd", čmaňa
"raždie".
Pozoruhodné je zistenie, že aj napriek bezprostrednej blízkosti goralských nárečí sa ich vplyv
na nárečie Klina výraznejšie neprejavil. V lexikálnom fonde nárečia Klina je viac slov, ktoré sú
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známe aj v susedných goralských nárečiach, ale sú to zväčša slová rozšírené aj na iných miestach
Slovenska, najmä však v oblasti tzv. karpatského oblúka, resp. na tých miestach, kde sa stretáva
slovensko-poľská jazyková oblasť. Na ilustráciu uvedieme aspoň niekoIko slov ako sú napr. grip,
gribek "hríb, hríbik", ďat "žobrák" (gor. džod), gľedňak "hlinený hrniec," namlaviať "nahovárať si
dievča", namluvini "vohľady , nahováranie", ňiežik "nátcha", kupeňizna "kúpené veci", kaňak
"klobúk", hoďas i choťas "hoc, hoci", latka "lavica", panšťizna "panské spôsoby, panstvo v správaní", pľacotka "miesto na stavanie", počtuvač "štváč", osuti "rozsypaný" (o nitiach na návoji), odropki "odropiny ", plokať "plákať" (o šatoch), skvora "kôra zo stromu", setňak "mrzák, kripel", pojesť
si "zajesť si", mladi pan "mladoženích", klocki "kúsky dreva", kvačka "palica na podopieranie",
podzemki "poIné jahody", dinerka "nádoba na nosenie jedla pri práci v poli", rachunek "účet", vargi
"pery".
Z lexikálno-sémantického aspektu si osobitne zasluhuje pozornosť bohato rozvinutá plátennícka
terminológia a frazeológia. Zistili sme ju vo všetkých obciach, kde bol známy predaj textilného tovaru na trhoch a jannokoch v rokoch do druhej svetovej vojny. Zvláštnosťou tejto skupiny obcí bola aj tzv. "plátennícka reč", ako si ju nazvali sami plátenníci či príslušníci niekdajšej zaniknutej profesie. Niektorým zvláštnostiam tejto reči a frazeológie venujeme pozornosť v osobitnom príspevku.

K otázke pôvodu

nárečia

Klina

Pri opise a charakteristike nárečia obce Klin nemožno obísť otázku pôvodu tohto nárečia, a to
vo vzťahu tohoto nárečia k ostatným nárečiam oravskej doliny.
V doterajších prácach o pôvode oravských obcí a ich nárečí sme pripomínali, že najväčší počet
novozaložených obcí v oravskej doline sa vzťahuje na 16. storočie. V tomto období dovtedajšia kolonizačná stagnácia prestáva a na území Oravy sa znova zakladá (najmä na strednej a hornej Orave
i na slovensko-polskom pohraničí) značné množstvo osád, ktoré sa dovtedy ako obce ešte nespomínali.
Na rozprúdení kolonizačných úmyslov zaľudniť oravskú dolinu novými osadníkmi mali hlavnú
zásluhu Thurzovci, ktorí sa od roku 1556 stávaj u pánmi celej Oravskej stolice so sídlom na Oravskom zámku. Jadro kolonizačnej vlny utvárali obyvatelia valaského pôvodu, ktorí postupovali po
svahoch Karpát z východného Slovenska cez Spiš a Liptov aj do oravskej doliny. Druhý prúd prechádzal poza Vysoké Tatry až do oblasti Beskýd a Babej hory. Osídlovanie strednej a hornej Oravy
prebiehalo dvoma smermi: jeden z nich prenikol poza chrbát Oravskej Magury do údolia Hruštínky,
kde roku 1564 vzniká pri sútoku tohto potoka a Bielej Oravy obec Lokca, ktorá sa stala zárovveň východiskom pre osídľovanie ďalších obcí. Druhý valaský prúd sa usadil pri sútoku Bielej a Ciernej
Oravy. Na tejto oblasti vznikol celý rad obcí, podla A. Kavuljaka (Miestopis, 1955) - v takomto
poradí: Ústie (1550), Námestovo (1557), Bobrov 1564), Slanica (1564), Klin (1580), Jasenica
(1582) a Zubrohlava (1588).
Aj napriek tomu, že o osídľovaní tejto oblasti nemáme dostatok historických údajov, dá sa predpokladať, že aj horná Orava (a teda aj obec Klin) boli prv osídlené, ako to udávajú niektoré historické pramene. V tzv. thurzovskom období išlo už skôr o hustejšie zaľudňovanie nielen strednej , ale
najmä hornej Oravy a celého slovensko-poľského pomedzia.
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V časoch Thurzovcov najhustejšie bola osídlená dolná Orava a práve tá sa stala neskôr aj východiskom pri zakladaní osád na ostatnej oblasti Oravskej stolice. Takto sa stredoslovenský nárečo
vý živel rozšíril aj do najseverenejšej oblasti Slovenska. Tento stredoslovenský charakter obcí sa na
strednej a hornej Orave neskôr čiastočne porušuje príchodom kolonistov nestredoslovenského pôvodu. Thurzovci totiž nepremiestňovali iba obyvateľov z obcí oravského panstva, ale aj z iných
panstiev, najmä z tých, s ktorými boli v hospodárskom vzťahu (Spiš, Liptov, Banská Bystrica, Zvolen, Krakov).
Ako ukazuje historický a jazykový materiál, značná časť obyvateľov strednej a hornej Oravy
musela pochádzať aj z horného Trenčína, kde Thurzovci mali rozsiahle majetky. Hospodárske vzťa
hy medzi Oravou a horným Trenčínom boli už pred Thurzovcami, ale za ich panstva na Orave sa
ešte viac zintenzívnili.
Obe panstvá sa spravovali aj podľa rovnakých hospodárskych zásad a od roku 1626 mali spoločný direktoriát. Na jednotlivých panstvách sa vzájomne vymieňalo nielen úradníctvo so služobníctvQJTI, ale aj poddaný ľud. Vplyv jazyka z niekdajšej hornotrenčianskej oblasti je preukazný najmä na strednej Orave, ale aj v niektorých obciach hornej Oravy na sever od Trstenej (Liesek, Čim
hová, Vitanová, Brezovica). Do hornooravskej oblasti zas v širšom rozsahu prenikalo obyvateľstvo
tzv. valaskej proveniencie. O tejto vrstve obyvateľov je známe, že prenikli na stredné Slovensko
z východoslovenského územia, a to cez Spiš.
Ich jazyk po prechode cez toto územie bol silne premiešaný východoslovenskými nárečovými
prvkami. Z jazykových prvkov rozšírených na strednom Slovensku prostredníctvom Valachov sú
tieto východoslovenské prvky z pochopiteľných príčin najpočetnejšie.
Pri rozbore nárečia námestovskej skupiny (a, pravdaže, aj nárečia Klina) srne zistili, že sú to osobitosti, ktoré možno lokalizovať predovšetkým do oblasti Spiša a Šariša. Nevylučújeme však ani
vplyv susedných goralských nárečí. V oblasti hláskoslovia a tvaroslovia sú však najmenej preukazné, ba z tohto aspektu ani nemožno hovoriť o ich vplyve na jazyk obcí v okolí Námestova.
Na túto východoslovenskú provenienciu zretefne poukazuje napr. stav jerových striednic za praslovanské hlásky (tzv. tvrdý a mäkký jer), ktorý sa nápadne zhoduje tak so stavom na úzenú Oravy
ako aj spišských a šarišských nárečí (napr. znenia von, vo dne, moch, ale deska, statek), stav striednic za praslovanské nosové s (výslovnosť typu maso, pať, viazať) alebo aj strata dlhých samohlások
(výslovnosť typu mam "mám", luka "lúka"). Aj tvary 7. pádu podstatných mien ženského rodu
v jednotnom čísle typu hore ďedinom "hore dedinou" charakteristické pre námestovskú skupinu sú
známe nielen v susedných goralských nárečiach, ale aj na prechode Liptova a Spiša (tzv. prechodné
liptovsko-spišské nárečie), i vo viacerých (i keď iba jednotlivo sa vyskytujúcich) východoslovenských obciach.
Ťažko však jednoznačne vymedziť všetky osobitosti, ktoré prenikli na Oravu prostredníctvom
valaskej vlny, najmä preto, že kolonistov prichádzajúcich od východu nemožno vždy spájať s Valachmi a valaskou kolonizáciou. Isté je však, že Valasi zasiahli do hospodárskeho a spoločenského
života Oravy a že sa ich príchod do dedín oravskej doliny odrazil aj na niektorých nárečových
zvláštnostiach. Podstatný podiel na utváraní nárečí aj v tejto hornooravskej oblasti však nemali.
O tom, čo srne práve vyslovili, preukazne svedčí aj nárečie námestovskej skupiny obcí (vrátane
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Klina), ktorá si stredoslovenský nárečový charakter zachovala aj v tejto najsevernejšej oblasti
stredného Slovenska a udržiava si ho aj do dnešných čias. Vývin nárečia námestovskej skupiny sa
neskôr uberal po vlastných cestách, na ktorý pô~obili v minulosti najrozmanitejšie činitele. Výskdkom tohto vývinového procesu je súčasný stav, na ktorý dnes v silnejúcom rozsahu najpreukaznejšie vplýva ako hlavný činiteI spisovný jazyk. Tento nový stav si však zasluhuje pozornosť s uplatnenÍln pracovných metód, ktoré sa stali súčasťou explorátorských postupov sociolingvistiky.

Klin ., február 1955

Tuna plaťeňictvo svet provadíl
Tak bolo, tuna plaťeňictvo svet barzo provadil. Moc som poskusoval, keť som chodieval s tovarom.
Keť som ras šel z Mikulaša, iše1 som sam. Ňemal som pomocňika, aňi tovaru som ňemal moc,
malo som ho mal, teTo do vršku, kelo mi koň vladal uťahnuť. Pomocňici ftedi tovar zobrali a išli
na druhe jannaki. Chodíľi po Žilinach, po Ružomberkach aj s tovarom. Dobre sa mi ftedi šlo, len
hore Prislopom, tam na cesťe do Podzámku som mal strach. Taka stnna cesta to je, tom horom sa
ťaško šlo. Afe som mal brolink pri sebe. Bes teho sa ňigďe ňešlo, musel si sa pripraviť, že buďe tra
streľať. Dakedi som aj streIil, aTe najprf tak do ľuftu, aj som sa rozprával sam so sebom, abi si druhi
misTel, že nas je vacej. Hej, tak som sa rozpraval, jako bi zrne bolí dvaja.
Tam hore Prislopom sa mohlo tšelíňečo stať, sam bi si si tam ňedal radi. Afe preca som šťastlive
prišel, afe som hodňe vistal. Pravdu poviem, že som sa bal tom horom.
Druhi raz zrne išlí z Rapče z jannaku a barzo pršalo, aj sňach pusťilo. Tuna zrne mali prejsť prez
vodu. Obidvaja zrne sa zo smrťom pasovalí vo voďe. Keď zme prišli ku voďe, chiťilí zrne sa a traja
za ruki a tag zme nohami lupkali, či sa ňepre10mi Tat pod nami. Ale sa ňeprelomil i opovažiIí zrne
sa isť z vozom na saňach. Chiťili zme saňe z jednej strani, druhí z druhej strani a jeden fum1aňil.
Prišlí zme naposred vodi, fat sa ulomil a mi s krikom zme sa ňesli dolu vodom. Začalo nas podnašať. Ale potim sa to znova zlamalo a mi hup zo šetkim do vodi. Voz aj tovar plavaľi.
To bolo to najhorše, čo sa mohlo stať. Keď varn tovar padňe do vodi, to ho uš potim fachko ňe
predaťe. Tovar sa zmača, pusťi farbu. Nuš sa zmačalo aj nam, afe vos sa na šťesťa ňeprevalil. A mi
po pas každ i vo voďe. Ledva zme višli stamotaf. No veď zme sa vidrapalí na brech aj z vozom, afe
ten tovar zme museli šeteg viberaf s tich saňi.
Keď zme prišli domof, gazda Janeček sa vadil s nami. Veď aj mal prečo, škoda bola ve1ka, aj roboti moc. Šatki sa museli viberať zo saňi, hodbabne šatki sušiť po izbach a tovar vešať po dvore. No
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veť sa predal aj taIci tovar, afe si ho musel pusťiď lacňejšej, keď bol poškodeni. Afe sa fen predal, čo
že bi si s ňim robil.
Aj inokedi sa mohlo fachko do ňešťesťa prisť. Dakedi prišli zl o d'eja, skovali sa v hore Tebo d'einde a čakali, ch to pojde. A ke( si šd sam, mohli ta napadnuť. lnokedi zas potajomk.i prišli ku vozu
a virezali tovar rovno z voza. Jeden ftedi pohaňal vos a dvaja spali na voze. A keť prišli rano na
pfac, chceli vikladat a ftedi zvedeli, že im zlodej virezal tovar.
Kradeš sa dala žandarom, afe to sa už ňenašlo, ďeže bi sa našiel, vacej aňi stopi ňebolo po ňom.
Kefo razi plaťeňig barzo zfe obišel.
Afe po jannakoch sa aj zarabalo, dachteri boli aj bohači. Dalo sa aj zarobif, afe to musel vedeť
opehodovať, šaďe davať pozor, merkovať, oči mať jako ten jastrap. Kel' si ňemerkoval, nerozmišlal,
Iachko si prišel o šetko. Takí plaťňik moc skusil za celi ži vot.

Rozprával Matej Lašák, nar. 1893 v Kline
Klin, február 1955
Išľi

zrne z Ružomberka zjarmaku

Išli zme z Ružomberka z jannaku a ten kamarat bol pri mňe teš a sa mi opil. No i kef som odišd, obozrd som sa na vos, na saňe i chlapa ňebolo. A bol tam v bunde obľečení. A f Kňažej sa tak
stalo. Ako štreka ide popod most, ja som stanul s koňami i pozeram:
"Ďe je ten chlap'!" No a koňe ~om ňehal tak, a to bolo sprosto, že som tag urobil, febo som mal
koňe uviazať a ňeuviazal som.
!šel potim vlak, koňe sa mi zfakli a hibaj koňe bez vrch do Bzin zo saňami. No koňe tam pošli,
vi valili saňe s tovarom. A on prave uš ftedi prichodil a uťekali zme za ňimi. No i potim šľi zo Bzin
do kostola na rorati do Kňažej i pital som sa chlapoch:
"Pomošfe nam zdvihnuť!" Chlapi pomohľi zdvihnuť i hibaj potim nazat.
Ras som zaz išd druhi ras z Mikulaša a ten pacholek, čo bol u švagra, u gazdi funnaňil na koňach. A ja som bol na vrchu, na voze a tovaru bolo na štiri metre visoko za coehami, eš po žrtki, čo
zme prikrivali. A povedeI som mu:
"Daj pozor, ke( pojďeme dolu vrškom, že bi som ňezadremal!"
A on ma ňeprebudil, ňepoved'el mi ňič. Ňehal ma spať. A ja som sa potim zbudíl a koňe už držali parhamami vos. A ja som fen skočil ku pobočku a ťahal som čo som zašfajfoval. I tak som dolu
tim vrchom zišel. Kebi som ňeboI bi val skočil ku pobočku i mňa zmarňi i voz zmarňi.
A ke( som už zišel dolu, koňe som si prikril a čakal som na teho pacholka, kim pride. Potom uš
prišel a pital som sa ho, že d'e bol. On mi poved'el, stratil bič a že ho hfadal. A tak pre takuto vec
zme mohli prisť ftedi do ve1keho ňešťasťa. To tag dakedi bivalo pri predaji.

Rozprával Matej Lašák, nar. 1893 v Kline
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Tak sa predavalo
No veď hej, tak sa preda valo. Rozložila som si tovar, šater to volali, polkusi. A te žeňički uš
prišli, bolo ich sedem-osem aj viacej. No a potom si pitali vibrať. Dala som jeden kus, druhi, treťi aj
pati . A ona zas povedala: "Daj mi ten!" A ja som jej dala. A to sa miseli ždi pekňe zložiť ako f kňi
he ťolije . Ona si zaz vi brala jeden. A som jej ho rozložila a žeňička sa pita:
"Kefo za ten tovar?" Ja-som poveďela:
"No osem korun". A ona obecala štiri koruni, a f to ma ňehala tak. A zas prišla druha." Kefo že
za to?" No som im povedela, že osem korun a oňi:
"Aľe ďe tam, štiri, peť!" nuš taki bolopchot.
A mali zrne ohromne latki: baršom, potom šafol, štofi trojake, štvorake, krepi, delín, buki zefirove, fajnove tlačeňini, turčaňina, muske latki, batizi, šeľem batis, ťenulínki hodvap, taki jak ta pavačina. Muske štofi sa predavafi, kangari, haboše. Potom bola aj jeľeňina, čerstva koža, cajchi, aksamet, štruksi. Tih bolo tež vac. Moc šetkeho bolo.
A ťtedi musellaskať ženu a musel aj chvalíť, čo i zle bolo.
"Nože, ňech sa pači, najľepši tovar, husto. Veď ľen kupťe, to varn dam lacno. I dobre odmeram.
Dachto yam ešťe o meter odbere. Veď yam dobre odmeram i pripusťim!"
A veru som ňemohla pripusťiť, ďeže bi človeg višel, kebi si pripuščal. A keď žena odišla, to si
skladaj šetko dovedna. A paľce ťi zima, a skrucaj. A dachtora ľen chodila a hľadela ukradnuť a ňe
kupiť. Najprf sa pitala:
"Ukašťe m s teho zefiru!" A jeden kuseg uš chcela ťah aď rukom aľebo si šatkom oďevačku prikrila a kcela ťahať ku sebe. I tak! A druha zas prišla, pitala si a ja som jej poveďela:
"No tu maš! Viber si chtereho chceš! Tu maš na štrafiki, na kocki. "A ona, že keľo pitam za meter. No poveďela som:
"Osem korun!" A ona ini davala šesť. Ja som jej spusťiia, na seďem korun i pol. A keď mi už
davala sedem korun, tak som už aj odmerala. A uš som jej aj merala peť, šesť metrof a ona potim
ňehala tak, že ňema teľo peňazi . Pitala sa ma, že keľo za šecko. A keť som povedela, ona poveďela,
že ňema teľo peňazí. No i čo s ňom urobiš, čo s takom ženom? Pojďeš po žandaroch či čo. Iba teľo
povie, že ňema peňazi a to chce, abi jej dal človeg lacno.
Ftedi sa jednalo i jednalo, muselo sa jednať, to bi si prez jednaňa ňepredal aňi len ňitku.
A ľepšej bolo pitaď vacej apotim spusťiť. Žena bola rada, že ujednala, že plaťiia meňej ako sa pitalo.
Ale to si dakedi zjednal, dakedi ňt:. Joj, keľo tih reči bolo pot šatrami ! Pot každim šatrom sa jednalo, vichvaľovalo, že aki dobri tovar. No veď hej, bol dobri, husti tovar, ale aj taki poplanši. I taki
bolo tra predaL Nuš sa jednalo.
A pot šatrom sa aj varilo. Ďeže bi si zarobil, keby si še} kupovať každo jeďeňa. Mali zrne taku
mašinku, taki pecik. Doňho sa dali kuščiki dreva a to horelo. Dobri gufaž vedeli plaťeňici variť, to
už malí skusenosťi. Vibralí dobre maso, načisťifi repi, pokrajafi cebuľu a varili, varifi . To pot každim šatrom okolo obeda aj voňalo. Ten gulaš sa ľach ko uvaril a dobri bol. No veď dobre zdobrim
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sa ňepok-azi. Ždi sa šetko zedlo. Pre troch sa najčasťejšej varievalo. Traja boli: gazda z gazdinom a
pacholek. Traja choďili z vozom, dakedi aj štira. Kefo gazda vladal zaplaťiť pomocňikom. Dakedi
ňevidoľel, ňemohol si ponajimať, kdo bi chcel. Joj, kdo som sa to nachodíla, najednala pot šatrom!

Rozprávala Paulina La~áková, nar. 1893 v Kline

Klin, máj 1961

SvetadIisko sa prevafovalo,

feťelo

za nami

Starši fuďa z opce nam ďeťom rospravali, že keď ňeskoro na večer prídeme do domu, afebo že
sa buďeme kaďe-tade potlukať, že nas chtosi vezňe. Tag nas strašili:
"Len behaj, ťa svetadlisko vezňe do hor!"
Že z boru u naz vichadza take sveťelko , čo zmaťe človeka a že ho zveďe aj ftedi, keď iďe po pravej cesťe. A to vieťe, u nas su take rašeliňiska, a to otaf vichodili ždi te svetadliska. Take sveťelko
vi šlo, ukazovalo cesti a keť si šel za ňim, zavedlo ťa do janu afebo do mačaríni , do potoka ťa zašikovalo, ras si potim ňevedeI , de ideš.
Boli zrne raz v Michalove. Hej , z Michalofcami zme šli s kravami a to svetadlísko sa
prevaľovalo, feťelo za nami, aňÍ čobi od nas čosi chcelo. A te kravi sa tag hnali a mi tež eš ku samej
cesťe. Ňe žebi som tara la, to božechraň! Z Michalova išlo to svetlo, no to svetadlísko, tag zme ho tu
volali, tam od Namestova uhaňalo. V Michalove zme malí aj lub, akurat tam, ďe aj to svetadlísko
vichodievalo.
.
Apotim zme zas chodevali poza Vahanof. Po horách sa hrabalo, poza smrekami. Aj na jafuri
zrne šlí, aj na hubi. Rano o štvrtej zme stanu li a šli . Dakedi aj o treťej zme šli, afe ftedi ňebolo teho
svetadlíska, ftedi ho ňig ňestretnul, aňÍ ho ňezazrel, čo bi si jako chcel, to ľen večer. Neskoršej večer, keď dachto bludíl, to mu svetadlisko zmatlo cestu. To už fu ďa veďelí.
To tag bivalo, že te svetadliska zaras pribehli, keď zbadali človeka, ňedali mu pokoj. To ňebolo
ňič dobre, to miselí bisť take zle duchi.

keť

Rozprávala Antónia Adamčíková, nar. 1897 v Kline
Klin, máj 1961
Maťe

voli na predaj?

Chodili zrne voli kupovať po ďedinach. Starše sa predali, mlače sa potom kupili. Zarobilo sa na
ňich. No a išlo sa do Lomnej, do Veseleho zme šlí, ďe človek cit'il, že voli jest. Po domoh zrne

chodili, na jarmakach zrne s~ vipitovalí. Chodífi zme aj po stajňach, na hoľu zrne šli, ďe sa voli
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pasli, pastira nam ukazali, chtere voli možu biď na predaj. Povedali nam, chtere čije voli, dali nam
atresi z domu, prezviska a išlo sa na d'edinu rovno ku gazdovi. No a jak sa zjednal, pojal voli zo sebom, ak ňe, tak ňe. Zjednali zrne sa ako sa dalo, vizvedaIi zrne sa:
"Mafe voli na predaj? Kupime ... " Ak poveďel, že hej, hňeď že jaka cena za ňe. No a lapiIi si ruki, začali ťapkaď na ruku,no!
.
"KeIože za ňe , kefa sa hodni te voli?"
Jako ďe sa jednali. Daďe sa dojednavali dluho a nakoňec sa ňekupilo zhola ňič. Ňekcel popusiiť
ten, čo predaval a ten druhi zaz ňekcel dodať. Nuž ňedodal, keď vedel, že na to ňevinďe. A tak si ešče pomisIel:
".l a pojd'em za runu dva arebo tri dňi a možno, že ich predam na jarmaku. "
Na voloh zme ždi pozerali to, že jaki mal chteri vol gazdunek, jako sa o ňe staral gazda. Keď
bol pekní gazdunek, mal pekne rohi, peknu hlafku i kosť taka pekna šetka na bokoch, okruhli chrbiet a ňe plochi, čiste nohi. Dachteren bol krchňavi na no hi aIebo mal na ňích taku hrčku, chrome
boli take voli. A keď prišli na jarrnak, to si viberali gazdovia. Každi kcel dobre voli, šak? Chodil
som po Polhore za tinu volmi, po Babej hore, tam sa kupilo najkrajše voli, najparadňejše voli to
boli. Tam bivali pekne, ďe bola dobra paša a dobre seno, gazda dobri. Aj pan ski hajňici nam
poradili.
Robili zrne potim oldomaš, kef sa voli kupiIi. Ako de, tag bivalo. Kupilo sa pafenki, dachteren
gazda paľenku ňepil, ľen vino. Aj tra bolo zajesť. Človek vih Iadnu l, kim sa zjednalo. Kefo razi ňe
a ňe dojsť konca.
.
V Lokci bivali dobre jannaki na voli. Tam gazda predal i kupid· mohol, keť kcel. Hrube jannaki
to bivali, chodevalí tam aj zo Sučan, s Turca, z dolnej Oravi i z Liptova. F celom namestofskom okrese najľepše jarrnaki bivali v Lokci. Sedem jarmakoh mala Lokca do roka, to radi prišli na te jarmaki. Na Ondreja bivaIi, po Turicach, potom bol hrubi jannak na Jakuba, na mena Ježiš po Novom
roku, potom po Smrtnej ňedeli f pondelek. V ňed'efu ňesmel biť jannak.
Ftedi na jarrnakoh i tovar predavali i st.atek. Plaťeňici predavali matariju, kabati, pekne šatki na
hlavu žen am, šustri doňesli topanki doma robene, trsfenski hrnčari gIaďňaki na mIeko, take hrnce
hIiňene. F Trsťenej ich palíli, naši Orafci ich kupovali radí.
Namestovo bolo mesto a bi valo tam meňej jannakoch, v Namestove štiri a v Lokci seďern. AIe
Namestove ňeboli jarrnaki na statek, iba na iní tovar.
Ať Trsťenej bivaIi trhi, každi druhi ponďelek bol trch, aj tam sa dalo kaďečo kupif, Ienže trhi tež
ňebi vali na statek.
Afe gazda ždí ·naj račej šel dade tam, de boli jannaki na statek. Či šel kupovaď aľebo ňe, to ho
tam ťahalo. Keel ved'eť, jako idu ceni na statek.
Dad'e bivali trhi každi štvrtek, od Hvod ež do Velkej noci sa chodilo kupovať. Dobre pamatam
te jarrnaki.

Rozprával Matej Lašák, nar. 1893 v Kline
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Mlade

ďefčata choďíľi

pera parať

Pokaľ som sa ňevidala, chodila som na parački po opci. Tu bol taki zvi k, po večinom mlade
defčata chodíli pera parať, aľe i stare ženi. Aľe jako mlade defčata zrne ňevidržali bes figľoch. Cho-

dili zrne po domach deťi strašiť, a tež aj mladeneoch a ďefčata zrne strašili.
R~z zrne sa preoboľekli za maski a hibaj hore ďedinom. Ale nas sretla jedna žena, čo si hľadala
sina. Neprišel f ten večer do domu. A misľela si, že je to on pozberani za tu masku a hibaj do nas.
Ja i moja kamaratka zrne dostali dobre paľicom po križoch. I potim dva, ľebo tri tižňe som sa za te
maski ňezberala, bo som dobre ňemohla chodiť.
A to uš, ked zrne išli po maškarstve, jako mi ďefki, hladeli zrne ždi čo-to viviesť. Jednemu ujovi
zrne fajku šturili do marmeladi a v jednom dome zaz mlaďeňec spal jako zabiti. Tak tuho spal! Tag
zrne ho potom namaľovali. Fuzi načerveno a ostatňo na čic:rno. Tag vizeral ako ancikrist. Keť sa potom do zrkadla pozrel, sam seba sa zIakol.
V jednom dome zaz bol stari opiti a brblal do nas. Len sa motal i motal jako bez rozumu P5) kuchiňi. Mi zrne zaľi klobuk, nabrali doňho vodi a ch fast šetko potim na hlavu. No uťekli zrne. Neča
kali zrne, čo buďe ďalej.
A keď zrne chodili po tom maškarstvc:, mali jedni taki domčc:k a zaďňc: stavi pritom. Tam maľi
aj jednu kravu. I zme tu kravu viprovadíli zo stajňe a ľedvo-prefedvo zrne hu fťisli do izbi, de
spavaľi. A ešťe v ňej šeci spali. A oťec kričÍ:
"Joj, veť tu mata, tu su rohi akesi !"
"Aľe, tato, vet" to ňe rohi, afe naša krava!" poveda sino
A tag bolo, bo to bola ich krava. No smechoti zrne robili.

Rozprávala Paula Jatielová, nar. 1937 v Kline

Klin, máj 1971

Strovu za strovu zrne

vimieňaIi

Pred vojnom si ňekupil tak strovu ako teras. Ftedi r skľepoch ňebolo, fen kedi-tedi si čosi
dostal. Naž oťec chodil po murovaňi, murovať chodU do Poľska. To zrne tše do Dunajca zavezľi repi. Tam zrne hu vimeňiľi za muku, za riskašu, no strovu za strovu zme vimieňali, hej, v Dunajci na
poľskej straňe. Tra bolo zamieňať za to, čo zrne doma ňemaľi. Cesta trvala dluhe časi. Keď zrne išľi
zafčaz rana, tag na obed zrne tam zašľi na koňi. Afe za jeden ďeň zme to ždi obišli. Aj do Zakopaneho zrne zašľi za jeden ďeň, aľe to ždi na koru. Fšeľiňečo zrne tam kupovaľi.
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Cukru ňebolo, a tam hej. Tamto nam dali cukru. No afe to aj revidovali, čo ňeseme. Išla som do
kancelárije s tim cukrom, pitali sa ma, čo ňesem.
"Afe jeďeňa, pozriťe, handri mam," povedala som, no a smali sa do mňa, poslali ma preč . To
ňepovedali ňič , keď ňesol strovu.
No a raz zrne boli v Jablonke na habi, to zrn~ išli zo Šťefunkom. A keď zrne šli nazat, Šťefunka
začal utekaL A já mu ftedi:
"A čo uťekaš, veď zrne ňič ňepokradIi? Financi ťa možu zastreIiť." A boli bi strefali, keb i ňezas
tal. A on utekal do pofa a ja mu povedam: "Ňič sa ňeboj!" Ja som potom sedela vo voze a sa ma
spitali:
"A čo tam mate vo voze? "
"Ale ňech sa pači pozreť!" l pozreli i ňehaIi tak, ňepovedali ňič, ruče zme šctko dovezli do domu. Tag zme chodili . Ale aj iní choďevali do Pofskej, to sa nam viplatilo. Čo zme ňcmohli doma
dostať, to na druhej straňe bolo. Veď aj PoTaci ku nam dochodili. Jeden tam a druhi zas ku nam. Ftedi ňeboIi take hraňice ako teras, ftedi to bolo inakše.

Rozprávala Antónia Adamčíková, nar. 1897 v Kline
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V našej odbornej, ale aj inej literatúre sa niekedy pripomína,
Slovensko bolo kedysi
"dielňou Uhorska" a nie sme iba národom pastierov a roľníkov ako by sa to mohlo zdať z našich literárnych die1. 46 Zároveň sa poukázalo na viacerých miestach našej literatúry na remeslá a rozmanité
profesie, ktoré sa u nás udomácnili od dávnejších i veľmi dávnych čias. Medzi zamestnania s osobitnými zvláštnosťami patrí aj hornooravské plátenníctvo. O niekdajších plátenníkoch, resp. o týchto zaujímavých obchodníkoch s plátnom a neskôr aj s textilným tovarom, máme doteraz najpodrobnejšie údaje v prácach A. Polonca. 41 Autor štúdie okrem podrobného opisu tejto profesie upozorňuje
aj na "tajnú", či skôr tzv. "plátennícku reč", pomocou ktorej sa plátenníci dorozumievali pri predaji
a zároveň si aj pomáhali pri oznamovaní obchodných tajomstiev. 48 Na niektoré zvláštnosti tejto
49
"reči" upozornil aj J. Felix.
Vzhľadom na to, že sme pri našich explorátorských záujmoch pri výskume hornooravských nárečí venovali pozornosť aj tejto problematike, chceme na tomto mieste uviesť niekoIko výsledkov
nášho pozorovania, a to na základe výskumov, ktoré sme získali metódou priameho výskumu v ča
se po druhej svetovej vojne. V rámci nárečových výskumov zameraných na charakter hornooravského nárečia i na výskum tzv. plátenníckej terminológie sme si zaznamenali aj niekoIko dokladov
tzv. "plátenníckej reči" - tak ju nazývali príslušníci niekdajšej plátenníckej profesie - a zároveň sme
sa pokúsili aj o čiastočnú analýzu tohto materiálu. Výskum na tieto ciele sme vykonávali v okolí
Námestova (a to v obciach Klin, Vavrečka, Oravská Jasenica, Bobrov, Zubrohlava) a v tzv.
"zátopových osadách", ktorých obyvatelia boli pre výstavbu Oravskej priehrady premiestnení na iné
miesta. Oravskí plátenníci z hornooravských obcí i z obce Klin používali plátennícky slang a frazeológiu v jednotnej podobe. Poznali ho aj plátenníci z obce Klin, preto mu venujeme pozornosť
v tejto práci.
Dnešný retrospektívny pohľad do minulosti ukazuje, že tzv. "plátennícka reč" (v súčasnej jazykovednej terminológii skôr plátennícky slang a neskôr z neho vyvinutý argot) je dokladom tajného
jazyka skupiny, ktorý popri svojej základnej funkcii ( tajné dorozumievanie) bol aj znakom príslušnosti k profesijnej skupine. Na utvorenie tohto typu jazykovej komunikácie bol potrebný, pravdaže,
istý čas, lebo takýto jazykový útvar nemohol vzniknúť naraz a ani nemal vždy jednotnú podobu.
Plátennícky slang, ako ho napokon nazývame, prekonal naisto dlhodobý vývin, aj keď o jeho zrode a rozvoji vieme iba málo alebo takmer nič. Známe je však, že si ho v minulosti osvojil iba veľmi
úzky okruh ľudí, a to iba obchodníci s plátnom a ich pomocníci. Tí potom "plátennícku reč" používali na cestách ako dorozumievací prostriedok pri svojej obchodnej činnosti.
Prv však ako by .sme uviedli viaceré jazykové doklady, dotkneme sa aspoň niekoIkými poznámkami genézy plátenníckej profesie v rámci života ostatných obyvateľov homooravského regiónu.
Z historických prameňov sa dozvedáme, že pôvodným zamestnaním obyvateľov na hornej Orave bolo pastierstvo. Neskôr sa však obyvateľstvo začalo zaoberať aj poľnohospodárstvom. Pasenie
statku a oviec postupne ustupovalo poľnohospodárskym kultúram, ba sa napokon pristúpilo aj
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k pestovaniu ľanu, o čom máme doklady už z roku 1619. V opise Oravského panstva z roku 1712
sa uvádzajú aj tkáči. 50
Historické doklady potom ukazujú, že sa obyvatelia hornej Oravy už v 18. storočí popri
poľnohospodárstve hromadne zaoberali tkaním plátna a že muži ho chodili predávať po celej krajine. Týchto predavačov plátna volali potom plátenníci. Ale pojem plátenník sa prakticky chápal širšie; možno napokon konštatovať, že sa vzťahoval l. na veIkoplátenníkov, ktorí vlastnili mangle, farbiarne i tlačiarne, 2. na podomových kupcov závislých od veIkoplátenníkov a 3. na plátenníkov,
ktorí sa postupne osamostatnili a stali sa nezávislými obchodníkmi. 5 )
Plátenníci nosievali pôvodne tovar na sebe, neskoršie ho už vozievali aj na plátenníckych vo. zoch po celej Rakúsko-uhorskej monarchii, potom aj do Rumunska, Srbska, ba aj na Krym, a dokonca aj do Egypta..52
Charakter oravského plátenníctva a obchodného života plátenníkov sa teda menili. Z niekdajších výrobcov plátna a tkanín sa nakoniec stali kupci a predavači, ktorí obchodovali s textilom
nakúpeným v továrni. Vznik tohto nového a pre slovenské pomery dosť nezvyčajného zamestnania
mal bezprostredný vplyv aj na celý spoločenský život hornooravského kraja. Osobitný spôsob života oravských plátenníkov a ich každodenný styk s Iuďmi rozličného pôvodu i jazyka zanechal stopy
aj na ich prejavoch. Plátenníci si osvojili osobitnú plátennícku terminológiu a ovládali viaceré jazy53
ky, najmä však jazyk tých národností, medzi ktorými sa venovali predaju svojho tovaru. Viaceré
prvky plátenníckej tenninológie i prvky domáceho nárečia a tých jazykov, ktoré používali v obchodnom živote na dorozumievanie, napokon vzájomne miešali, až ich upotrebovali aj v každodennom živote ako súčasť obchodnej komunikácie. Takto vznikal plátennícky slang, ktorému mohli
rozumieť pre špecifickú slovnú zásobu (presnejšie vari pre špecifickú slovnú zásobu a terminológiu)
iba príslušníci tohto zamestnania. Ostatní ľudia, dokonca aj niektorí členovia ich najvlastnejších rodín (napr. manželky plátenníkov) mu nemali venovať pozornosť.
Dnes už ťažko jednoznačne odpovedať na otázku, aké boli pravé príčiny vzniku plátenníckeho
slangu, a to pre nedostatok spoľahlivých dokladov. Vefrrú chýba preukazný materiál nielen zo staršieho obdobia, ale už aj z 19. storočia, keď sa tento slang využíval v plnom rozsahu. Z tohto obdobia máme iba niekoIko dokladov na to, že "plátennícka reč" bol vlastne len čiastočne pozmenený
a svojsky upravený súbor jazykových prostriedkov, ktorými sa jeho používatelia v istej miere odlišovali od ostatného prostredia. Jazykové osobitosti sa vzťahovali najmä na slovnú zásobu a frazeologické zvláštnosti. Neskôr zámerným vnášaním cudzích lexikálnych prvkov sa postupne ustálila
skupina prvkov slovnej zásoby, ktorá sa využívala aj ako tajná reč plátenníkov, pre kupujúcich
nezrozumiteľná. V tomto štádiu vývinu plátennícky slang nadobúdal už aj zreteľne argotický charakter. 54
Cieľom tohto neskoršieho plátenníckeho argotu bolo jazykovými prostriedkami zakrývať obchodné tajnosti pred kupujúcimi a pred ľuďmi, medzi ktorými sa plátenníci pohybovali. Bola to akási osobitná obchodná reč, vefrrú zriedkavý i nezvyčainý spôsob jazykovej komunikácie a pre slovenského človeka a jeho psychiku aj necharakteristický, i keď nie celkom ojedinelý. Ako je známe,
s týmto cieľom využívali isté iazykové prostriedky na zakrytie obchodných postupov aj turčianski
šafraníci a kysuckí drotári. 55
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Slang hornooravských plátenníkov mal však zreteľne odlišný charakter (napr. pre bohatší a rozmanitejší charakter slovnej zásoby i frazeológie).
Plátennícky slang vyústil po prvej svetovej vojne napokon v argot, ktorý bol rozšírený na hornej Orave medzi šmelinársko-pašeráckymi skupinami. Jeho zvyšky sa udržali ešte aj v časoch po
druhej svetovej vojne. Ťažko však určiť hranicu, kde sa končil plátennícky slang a kde sa už začínal
argot jednak preto, že sa utváral v tom istom prostredí, no aj preto, že plátennícky slang obsahoval
prvky, ktoré jednoznačne svedčia o jeho argotickom charaktere. Slang hornooravských plátenníkov
charakterizujú viaceré zvláštnosti. Jedna z nich je aj tá, že sa dôsledne tvoril na základe domáceho
nárečia, t. j. , že z hláskoslovného a tvaroslovného aspektu zachovával znaky domácich hornooravských nárečí, a to aj vtedy, keď sa preberali slová cudzieho pôvodu. Aj z morfologického hľadiska
zachovával plátennícky slang všetky hlavné črty hornooravských nárečí, a to aj v takých prípadoch,
keď sa v reči používali nezvyčajné a z rozmanitého cudzojazyčného prostredia prevzaté slová. Takéto slová sa potom aj skloňovali a časovali, ako by to boli slová domáceho lexikálneho fondu. Tak
napr. vo vete kazivaj krentu! ("rozkáž doniesť víno!") sa utvoril imperatívny tvar od slovesa prevzatého zo srbochorvátčiny celkom tak, akoby to bolo slovo domáceho pôvodu. Aj sa časuje ako iné
slová z domáceho nárečia, t. j. ako slovesá vzoru volať. Aj genitívny tvar kren tu sa využil tak, akoby to bolo slovo z domácej slovnej zásoby a ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub. Vo vete hibaj do
čampi! ("poď do krčmy!") sa skloňuje slovo čampa "krčma" ako podstatné meno vzoru žena.
I rozbor slovnej zásoby plátenníckeho slangu ukázal, že základom pre tento jazykový útvar boli
slová známe v domácom rodinnom nárečí, resp. v nárečiach blízkeho okolia. Zmenou významu
však nadobúdali nový význam. Takýmito slovami boli napr. slovesá ako brojiť vo význame "platiť
hotovými peniazmi", ďubať "jesť", kľepať "tak počítať peniaze, aby kupujúci dostal o jeden peniaz
menej", lapiť "zarobiť". Z hornooravských nárečí sa"v slangu využívali aj početné slová, ktoré pre
iné nárečia už neboli charakteristické, napr. slová ako gziť sa "splašiť sa", frunga "rozpiadená palica", porvať "ukradnúť", obnova "koleno potoka" a iné slová. Využívali sa aj všeobecne známe slová, dával sa im však iný význam. Tak napr. slovo hužva bol názov "mäsa", skala názov dÍžkovej
miery (obyčajný meter) a plachtou sa pomenúvala "bankovka a vôbec papierový peniaz" . Táto skupina lexikálnych zvláštností v plátenníckom slangu bola vlastne aj najpočetnejšia. Svedčia o tom aj
ďalšie doklady, ako napr. slová bijareň "krčma", biela "slama na stohu na dolnej zemi", brijiť
"počítať", čara "hranica", chvost "jeden kus dobytka", ďubnúť si "vypiť si v krčme" , hlava "koruna",
lanšťak "žandár", lapiť "zarobiť", lojňik "jeden deciliter", obIečka "čistý , hodnotrtý tovar" , prhľava
"pijatika" a i.
Repertoár slovnej zásoby hornooravského slangu sa získaval aj tvorením nových slov. Mali
však podobu, aká v.domácom prostredí nebola rozšírená a využívali sa aj v inom význame.
Mužské podstatné mená sa tvorili najmä príponami ar, ak, aI, ef, napr. drobizgar "obchodník
s drobným tovarom", čampar "krčmár" (z maď. csámpás, "čaptavý, čapták") , hrubiznar "obchodník
s tzv. hrubým, kvalitným "tovarom", kopar "sedliak", mrokar "cigán" pa1íčkar "richtár" (podľa tzv.
richtárskej palice, ktorá bola symbolom jeho hodnosti), perkar i perkaľ "žandár" (podIa pierka, ktoré
nosievali žandári na čiapke) , važičkar "žandár" (podIa čiapky vysokého tvaru); hrašak ," sedliak",
rendeľ "policajt (z maď. rend vo význame "poriadok"). Príponou -ak sa tvorili aj mená viacerých
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reálií, n~r. názvy ako malínak "tabak", mlíňak "chlieb", špirak "špiritus, pálenka", končiťak
"ovos" . Zenské podstatné mená sa tvorili najčastejšie príponami -ka, -ufa, -ava, -iereň, -areň, napr.
koparka "plátenníkova žena", čamparka "krčmárka" , trundžalka "pijatika"; smreku Ia "statná súca
žena", ďadula "slabá, chorľavá žena" (od slova ďad vo význame "žobrák"); brbľava "pálenka horkej
kvality", klínčava "peniaze" (od slova klinec používaného aj vo význame peniaz), prhfava "kvalitný
silný nápoj", šudiereň "prudký lejak" , bijareň "krčma, hostinec" .
Z dokladov vidief, že pri tvorení slov slangového charakteru sa využívajú slovotvorné postupy
a prípony známe aj v domácom nárečí. Slovotvorné zvláštnosti charakteristické pre iné nárečia alebo jazyky sme v lexikálnom fonde plátenníckeho slangu nezistili. Aj pri tvorení slovies sa využívajú prípony, ktoré sú zo slovotvorného aspektu aj v domácom prostredí najproduktívnejšie. Sú to
slovesá a, s príponou - ovať ako gančovať "haniť" (od slova ganča "úder") , diľovať ,"spaf" ( od slova
diľe "mostiny v maštali, na ktorých často spávali na cestách"), keťasovať "obchodovať bez povolenia" (od slova keťas), kefovať "biť, mlátiť" ( od slova kefa); b, priponou -iť, napr. brindziť "zabávať
sa", dimiť "uteka!''' , dubiť "platiť hodnotnou valutou" (od slova dub) , lajňif "utekať cvalom", očmí
ňiť "oklamaf' (od slova čmina vo význame zlá, nehodná vec), skaliť "meraf" (od slova skala známe
vo význame meter) .
Značná časť slov v plátenníckom slangu bola cudzej proveniencie, najmä však slová, ktoré plátenníci dobre poznali na svojich obchodných cestách, t. j. slová známe zo stykov s príslušníkmi jednotlivých národov. Takýmito slovami boli viaceré zvláštnosti prevzaté z maďarčiny; aj takýmto slovám sa dával zvyčajne nový význam.
Na maďarský pôvod poukazujú slová ako čampar "krčmár" i čampa "krčma" a čamparka
"krčmárka" (všetko od csampás "krivý, čapták"), ipar "krycí názov na povolenie predávať tovar"
(z maď. ipar "živnosf", "remeslo"), legeň i ľegiň "plátennícky sluha, paholok i pomocník" (z maď.
legény "mládenec, parobok"), poň va "Velká plachta na zakrytie šiatra" (z maď. ponyva "plachta),
kerest "kamarát, priateľ' (vzájomné oslovenie dvoch pašerákov, z maď. kereszt "kríž"), rendeľovať
"robiť poriadok" (z maď. rend "poriadok"), viďás! "daj pozor, idú nepovolaní ľudia!" (z maď. vigyáz! "pozor!").
Nemeckého pôvodu sú slová ako šmirovať "dobre platiť" (z nem. schmieren "podplácať"); známe sú aj iné slová utvorené pomocou predpôn ako našmírovať "vyplatif", zašmírovaf "zaplatiť,"
pošmírovať "podplatiť". Na nemeckú provenienciu poukazujú aj slová ako kunštábel "policajt"
(z nem. Kundstaatsbeamter) , keťas "obchodník bez živnostenského preukazu" (z nem. Kettenhandler prostredníctvom češtiny, od tohto slova je aj kefasiť a kefasovaf "obchodovať bez povolenia") ,
ciment "alkoholický nápoj" (z nem. Zement a to z lat. caementum), soldat "richtár" (z nem. Soldat).
Z jazykov rozšírených na Balkáne prenikli do plátenníckeho slangu najmä slová zo srbochorvátčiny. Sú to slová ako uzimať "kúpiť" (srb. chorv. uzimati), kazivať vo význame rozkázať (srb. chorv.
kazivati), reduša "plátenníkova žena" (srb. chorv. reduša), knniak "sedliak" (srb. chorv. krmak
"brav"), badavo "lacno" (srb. chorv. badavo "nadarmo, márne"), jeftin "lacný".
Z jazykových zvláštností rumunskej proveniencie sme zistili slová ako buna "dobre" (z rum.
bun "dobrý"); No buna kazivaj krent! "Dobre rozkáž doniesť víno!" Spojenie una džos znamenalo,
"oklam o jeden meter" (porov. rum. jos), žos, "dolu", t. j. odmeraj z predanej látky o jeden meter

131

~-

menej! Pri preberaní slov cudzieho pôvodu sa kládol osobitný dôraz na ich výber s ohľadom na
prostredie, v ktorom sa plátenníci dorozumievali. V maďarskom prostredí sa používatelia plátenníckeho slangu vyhýbali slovám madarskej proveniencie a na Balkáne slovám známym v jednotlivých
balkánskych jazykoch. Pre plátennícky slang boli osobitne pozoruhodné a veľmi frekventované frazeologické prostriedky a rozmanité ustálené spojenia. Súviseli s predajom, kvalitou tovaru i s postojom ku kupujúcim. Napr. predať ancug z dubľa značilo "dať do rúk osobitne dobrý oblek", dať
košeľu znamenalo "tak predať vyblednutý koniec látky, aby to kupujúci nezbadal". Ak: gazda povedal choď dať chvostom, to znamenalo "iď nakŕmiť kone!". Má handru značilo, že "kupujúci má pri
sebe bankovku" a že si ho treba všímať. Vyplatiť handrami malo význam "platiť papierovými peniazmi, bankovkami". Hrnul skali sa povedalo, ak "niekto nezákonne prenášal tovar cez hranice". Pozor, jama! bol signál gazdu pomocníkovi, ktorý takto upozorňoval, že "teraz treba dať pri meraní
pozor, lebo nasleduje chybný alebo prederavený tovar". Prehodiť jamu značilo "tak odmerať látku,
aby kupujúci nezbadal chybné, znehodnotené miesto". Ak: niekto šmikal latku, znamenalo, že
"tovar meral riadnym metrom". Spojením zorvať šatku sa dalo na vedomie, že "sa pri predaji zarobilo". A zorval si šatku? značilo "si zarobil?" No zorval... "Áno, zarobil som". Lapiť šatku znamenalo "zarobiť sto korún". Ak: niekto oznamoval, že v tom kraji ďaru muku rosipalí, znamenalo, že je
to "biedny, neúrodný kraj, kraj pre žobrákov".
Rozmanité frazeologické spojenia sa používali aj vo chvíľach, keď si bolo treba dávať pozor
pred policajnými orgánmi, alebo aj fudini, ktorí plátennľkom nežičili, príp. im mohli škodiť. Signál
duje vietor značilo, že z istého miesta "hrozí nebezpečenstvo". Hrnú pľti bolo znamenľm, že sa
"blľžia ľudia, pred ktorými sa treba mať na pozore". Pahuj, bo važičkari idu, značilo, že "radšej odíď, lebo prídu k nám žandári". výzvou Viďas, kmotre, vietor duje znamenalo "pozor, kamarát, hrozí nebezpečenstvo od žandárov".
.
Aj na pitie alkoholických nápojov ana jedlá sa vzťahovala rozmanitá frazeológia, napr.: Hoťe si
po dekaňe, značilo "vypite si po poldeci", dri snuť si frundžalki malo význam "vypiť pálenku". Ak
niekto postavillampaš, už sa vedelo, že niekto "objednal fľašu pálenky". Kmotre, volaj dva lojňiki,
bola výzva kamarátovi, aby "doniesol dva deci na stôl".
Lexikálne zvláštnosti v plátenníckom slangu mali rozmanitý charakter a vzťahovali sa na viaceré osoby, veci i na deje a činnosti, s ktorými súvisel život homooravského plátenníka. Zaujímavé
boli napr. pomenovania osôb, s ktorými boli plátennľci v styku. Takýmito boli slangové názvy ako
cap "žid" (podľa toho, že židia nosievali briadku) , čampar "krčmár", reverendar "kňaz, farár"
(podľa charakteristického oblečenia), kopar "gazda, plátenník", krmiak "sedliak", smrek
"plátennícky gazda", smrekufa "gazdova žena", paličkar "richtár", hrubinar "'obchodnľk s kvalitným druhom hrubých látok", pantaľon "úradnľk, pán (podľa charakteristického dobového
oblečenia).

Svojrázne pomenúvali plátenníci aj bezpečnostné orgány - žandári a policajti. Na tých sa vzťa
hovali slangové výrazy ako čaykaš (viďas, idu čapkaši ! "pozor, idú žandári! ") lanšťak, kunštabeľ
i kunkštabeľ, rendeľ, važičkar. Spagar bol "miestny obchodnľk, ktorý kontroloval, či sa nepredáva
nedovolený tovar". Početné boli aj výrazy, ktoré sa vzťahovali na názvy tovaru a na jeho predaj. Takýmito slovami v plátenníckom slangu boli schojer "textilný tovar", faska "nástroj na meranie
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dÍžk:y", skala "meter"; daj na skalu značilo "podaj mi meter na meranie". Známe bolo aj sloveso ockaliť vo význame "odmerať". No ockaľ s tej materije bol rozkaz, aby "pomocník odmeral zjednanú
látku". Sloveso odhrnuť malo význam "odmerať tovar po zjednaní" . V tomto význame sa používalo
aj sloveso odvaliť. Už ma odvaľeno znamenalo, že "mu už odmerali zjednaný tovar". Hrubina bol
"kvalitný textilný tovar, obyčajne hrubé látky na zimu", drobisk bol "drobný tovar, napr. na šatkyašatky vôbec", obľečka bol "bezchybný, riadny textil".
Početné boli slangové názvy, ktoré sa používali na označenie alkoholických nápojov a na ich
konzumáciu. Takýmito výrazmi boli napr. slová ako brbľava" pálenka", dekan "deciliter" poldekan
"poldeci", chľasnuť si "s chuťou vypiť", drot "pálenka", špirak "pálenka z liehu privezeného spoza
hraníc", lampaš "fľaška páleného". Postaviť lampaš znamenalo "objednať fľašku alkoholického nápoja". Názov lojňik sa vzťahoval na deci. Ak sa niekto vyjadril, že si chľasTi po dva lojňiki znamenalo, že vypili po dva deci. Oheň bol názov "silnej, tuhej pálenky", prhľava bola "pijatika vôbec",
alebo trundžalka. Krent bol názov vína a kazivať krentu značilo "objednať víno na stôl".
Aj peniaze ako jeden zo základných činiteľov v obchodníckom živote homooravských plátenníkov mali viaceré osobitné názvy. Možno spomenúť biele "šestáky alebo dvadsatbalierniky", červene
"staré grajciare", handra "papierový peniaz, bankovka", lďinčava "peniaze", alebo aj moni . Vo vete
krmiak remamoni sa dávalo na vedomie, že "s kupujúcim sa nehodno rozprávať, lebo nemá peniaze". Na peniaz sa vzťahovali aj slová ako okrúhle "doláre", plachta "tisícka", šatka "stovka". Ak sa
niekto pochválil, že zorval šatku na schojeri, to značilo, že "na tovare zarobil stovku". Stovka sa
pome~úvala aj slovom žofija. Ak sa predávalo za tvrde, to znamenalo, že "sa platilo zlatými peniazmi". Spina, hmyz a nečistota sa signalizovala slovami er. Výzva ňechoť tam, maju er! znamenala,
že "v tom dome by si nemal spať, lebo sa v ňom vyskytuje hmyz". Aj hostincom sa vyhýbali, ak
niekto dal znamenie, že sa v ňom nachodí er (t. j. "nečistota, hmyz").
Rozhovor pomocou tzv. "plátenníckej reči" viedli plátenníci medzi sebou tak, ako by bol ich
vlastný rodný jazyk, ktorý možno zužitkovať pri najrozmanitejších príležitostiach. Bol známy
iba z dialógov (nijaký písomný záznam sme nezistili), ako ich možno priblížiť aj z týchto
záznamov:
Diľoval si neska? "Spal si dnes?"
Ňe, ňedalo sa, mali er. Ňedalo sa diľovať. "Nie, dnes som nespal, lebo v dome mali vši."
A keľos zdubil na jarmaku? "Kolko si zarobil na jarmoku?"
Aľe lapil som iba šatku. "Zarobil som stovku."
No iť tam do hrašaka a kazivaj mu, či neuzime schojera za jeftinu ! "No iť ku gazdovi a povedz
mu, či nevezme tovar lacno".
Viďas, krmiak visok pojimaje! "Pozor, ten sedliak je inteligentný, všetko rozumie"!
Nože prešmikňi na ľatku! "Chytro premeraj tovar!"
A u si dal končitého chvostom? "Už si nakŕmil kone ovsom?"
Ňeska ňelapil aňi červeni! "Dnes nezarobil ani grajciar!"
A preca som ňeska zorval šatku! "Zarobil som stovku."
Súčasťou"plátenníckej reči" boli aj posunky a či skôr pohyby, ktoré možno nazvať posunkovou
rečou. Pomocou pohybov jednotlivých častí tela, najmä však pomocou rúk i mimikou tváre si
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podávali plátenníci dôležité infonnácie, ktoré iní obyvatelia nemali porozumieť. Tak napr. na otázku: Ako ide obchod? opýtaný seknutím ruky do polovice ľavice v priestore lakťa dával na vedomie,
že predaj ide zle alebo aspoň neuspokojivo. Keď však opýtaný sekol rukou na plece, to už znamenalo, že je s predajom tovaru spokojný. Ak sa pri predaji a obchodnej činnosti dostali do bezprostrednej blízkosti nežiadúce osoby, napr. zlodeji, bitkári alebo osoby, ktoré nemali záujem kupovať tovar, posunok celou dlaňou ruky vedľa tela signalizoval, že sa plátenník, obchodník alebo predavač
má tej osoby čo najskôr zbaviť. Táto posunková reč vo viacerých prípadoch uľahčovala dorozumievanie a bola akýmsi doplnkom jazykových vyjadrovacích prostriedkov. Pri štúdiu lexikálneho
fondu a frazém používaných v hornooravskom plátenníckom slangu sme si všimli aj podaktoré iné
zv láštnosti, ktoré si však vyžadujú osobitnú analýzu. Veľmi pozoruhodné a z estetického aspektu
dôležité je napr. zistenie, že v tejto "plátenníckej reči" sa pomerne málo využívali hrubé, resp. vulgárne slová a tzv. inhonesta, príznačné často pre iné slangy. Nestretávali sme sa ani so slovotvornými postupmi, ktoré by neboli charakteristické pre hornooravské nárečia. V hornooravskom slangu
sa nevyskytovali ani tzv. skrátené tvary, ktoré sú jednoznačné pre iné slangy. Slová typu špirak
"denaturovaný lieh, pálenka" boli už príznačné skôr pre šmelinársko-pašerácky argot rozmáhajúci.
sa až v čase zániku plátenníckej profesie, a sú novšieho pôvodu.
Aj pre plátennícky slang je charakteristické menšie využitie expresivity, ako by sa očakávalo,
zato je však bohato zastúpená metafora, metonymia a frazeologické zvláštnosti. Z jazykového rozboru materiálu, ktorý sa viaže na plátennícky slang, napokon vyplýva, že tento útvar nemohol
vzniknúť naraz a že prekonával dlhodobý vývin. Podkladom pre jeho vznik a potom aj pre jeho rozvoj bola bohato rozvinutá terminológia i frazeológia súvisiaca s pestovaním ranu už od 16. storočia.
Na jeho rozvoj mal naisto silný vplyv aj predaj plátna a ľanových výrobkov podomovým spôsobom, neskôr aj predaj rozmanitého textilu, ktorý sa dovážal na trhy a jarmoky. Slangový spôsob
vyjadrovania, či sporrúnaná "plátennícka reč" sa nehodnotila ako záporná črta plátennľkov, ale skôr
ako jeden z príznačných znakov obchodnícko-spoločenského života plátenníka. Jeho cieľom bolo
čiastočne odlišnými jazykovými prostriedkami demonštrovať sociálnu alebo skupinovú odlišnosť
plátenníkov. Plátennícky slang z h9rnej Oravy je názorným dokladom toho, že jazykové vyjednávanie závisľ aj od povahy zamestnania, intelektuálnych schopnostľ, psychiky a najmä podmienok,
56
v ktorých žijú istí nositelia jazyka. Plátennícky slang vyústil nakoniec v plátennícky argot. Bol
to jazyk s lexikálnymi prvkami a frazeologickými zvratmi, ktoré mali byť zrozumiteľné iba samotným plátennľkom, nie už však ľuďom, ktorí od nich kupovali tovar. Nebol to samoúčelný útvar,
ale mal vyhranený cieľ: vedome a úmyselne zatajiť pred nepovolanými osobami istú infonnáciu.
V tejto fáze vývinu už nadobúdal negatívny charakter, t. j. klamať, dopúšťať sa zla voči druhej osobe, teda boli v ňom argotické prvky. V čase druhej svetovej vojny apo nej sa stal napokon súčasťou
šmelinársko-pašeráckeho argotu, ktorý bol známy už len veľmi úzkemu okruhu ľudí. Postupné devalvovanie "plátennícke j reči" na plátennícky slang a napokon na argot bol vlastne dôsledok úpadku nižších sociálnych vrstiev v niekdajšom kapitalistickom období. To však neznižuje morálny profil tejto profesionálnej skupiny hornej Oravy.
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PLÁTENNÍCKA PIESEŇ
Anton Habovštiak

Návrat plátenm1<:ov
Dvanásťročný Vendo bol v cudzom svete ako vtáča, čo vypadlo z hniezda, ale nezahynulo. Trpko bolo veru nedorastenému chlapcovi trápiť sa ďaleko od rodného domu, myseľ mu ťažila clivota,
lenže plakať sa ustavične nedalo. Vendo časom stvrdol na tele i na duši, naučil sa mať pred očami
skôr jasné, teplejšie dni, na neradostné chvíle radšej nemyslel.
Ako každého človeka v plátenníckom remesle, aj Venda hriala myšlienka na návrat domov. Plátennícke vozy, rozpŕchnuté ako mravce po Dolnej zemi, obracali sa na konci roka ta, odkiaľ prišli:
k rodnej dedine. Bolo to vždy pred Vianocami. Máloktorý z plátenníkov vtedy ostával v cudzine, aj
najtvrdšie srdce mäklo, čím sa blížila vidina štedrovečerného stola.
Plátennícke vozy sa zrazu pohli ako srieň pred jarou na hladine rieky, nezadržateľne plynuli do
náručia rodného kraja. Lebo Vianoce boli každoročne najvyšším vrcholom v epopeji ich života. Ani
jeden plátenník, vo všetkom inak chladný, stelesnený rozum, nerozmýšľal: ísť, či nie. Ostať na Vianoce v cudzine značilo nemať domova, rodiny, príbuzných ani priateľov. Nejsť domov, to akoby si
strácal z dohľadu vlasť, utápal sa v cudzej barine, kde už človek nemôže ani plávať.
Nuž preto mal každý plátenru1c už od Martina v dobrej pamäti každý ubehnutý týždeň a rátal
dni, ba od Lucie už aj hodiny a minúty. A tak zamierili pred Vianocami takmer všetky vozy k Babej hore.
Aj Vendo Adamča sa tešil na príchod do rodnej dediny, jasalo mu srdce, horela mu hlava i telo
od túžby pritúliť sa k materi. Veď bol ešte iba chlapčiatko, matere si takéto deti pohládzajú po vlasoch i tvárach, v noci zakrývajú perinou, keď sa skopali pri planých snoch. Aj on mal pred. sebou tie
radostné chvíle očakávania. Preto rátal mesiace, spočítaval týždne, príjemne ho znepokojovali krátiace sa dni. Vendovi hmýrili myšlienky v hlave, ako to bolo v dedine pred Vianocami, ked' sa vracali plátenníci.
Zato aj doma počítali dni na prstoch, kedy sa vráti nenahraditeľný otec, vždy nezbedný brat
i veselý sused a pre ženy tak túžobne očakávaný muž. Ech, ako to len bolo~ Dych im zastavovalo
od dojatia, ked' zazreli prvý voz vchádzať do lJstia. Ani zajačik by tak neprebehol cestu ako chlapec,
čo zvýskol od radosti: "U ž idú ~ Idú plátenníci ~"
A naozaj prichádzali naraz viacerí. Osamote sa nevracali, celé karavány tiahli oravskou dolinou.
Vedno sa museli neraz ratovať po cestách pred ľudskou zlobou, neraz sa už poučili, že sú na svete aj
ničomníci. Na vozoch pre svojich doma kadečo viezli, preto sa museli brániť spoločnými silami.
A na ulici znova radostný výkrik:
"Idú Bobrovčania~ Pajdušák, Vlošákovci, Beniak i Koštialikovci ... Idú, idú plátenníci~"
Pred večerom sa priam prehnali Ústím Osadčania, Kliňania a Hámorníci. Kone vyčistené,
pomaľované vozy ana nich fakle. Svietili si už po ceste a zvončeky na konských chomútoch
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prekrásne cingotali. Jakživ sa ich tenulinké hlasy nedotýkali tak hÍbky duše ako teraz pri návrate na
Vianoce.
"Galoš trieli... Krupovci ... Osadčania sa vždy náhlia." Naozaj sa ponáhľali, veď aj ich predkovia
takí boli. "Osadníci, hips do štítu!" pokrikovali za nimi detiská. Aj na koňoch bolo vidieť, že rovnomerne cupkali po celej ceste, akoby nemali chuť nikde sa zastavovať
"Idú naši. Naši idú, naši!" ozval sa najprenikavejší .výkrik, aký kto počul v tieto dni.
"Koválikovci, Jano i Ondro Bulla, Habiňák i Kohútovci, Dafčík, všetci Grígľovci ... Prišli naši. Prišli!" ozývalo sa dedinou, plakalo sa od radosti, stískali sa ruky, bozkávalo sa dlho na ulici, vrúcne
po dedinsky a bez okúňania. Priliepali sa bozky na čelá i ústa, cmukalo sa na líca. Oj, bozkávalo sa
šialene, do omdletia, sťaby chcel každý vpiť do seba kúsok z milovanej bytosti.
A potom nasl~ovali prvé reči. Plátenník sa napochytre povy:zvedal, ~o sa kto cíti, či dakto nebodaj neochorel pred Vianocami, či je ešte živý starý zvonár, či tetka zo Žabinca chodí na nohu, čo
si zlomila pred rokom, keď kopali rašelinu. I vypytovali sa, či voda nezaliala ovce medzi Mostiskami, či ľadovec nezmlátil ten kúsok jačmeňa, čo si boli zasiali, a či bolo dosť švábky tejto jesene.
Medzitým sa už ťahali hore briežkom Námestovčania a Vavrečania. Už bolo celkom tma, ale fakle
na bokoch vozov ich tak osvecovali, že ich bolo možno poznať.
"Krušinský a Tichôňovci idú, Čiernik a Bugan z Vavrečky ..." oznamoval ktosi na ulici.
A potom sa už vykladalo z voza. Plátenníci dobre vedeli, čo sa slabo rodilo pod Babou horou,
čo studené vetry od Poľskej hned' zjari v zemi udúšali. Koľko stravy taký plátenník vtedy doviezol.
Z voza sa vynášala biela, bielulinká múka, vrecia kukurice, súdky vína i sladké presladké ovocie,
ktoré slnko v tomto kraji pod vršiskami nikdy takto nedosladí. Lenže aj iné balíčky stravy sa priviezli. Fazuľa, hrach, šošovica, všetky strukoviny, vlašské orechy, flašky parádnejšej pijatiky, aká
sa v krčme nemohla kúpiť. Vykrúcal sa z bahKov listový tabak, rozvešali sa vence cesnaku i cibule.
Veď budú zabíjačky. No v poniektorých vozoch rozvoniavala aj slanina, masť, údeniny .. .
Oj, doniesli v tom voze kadečo, z čoho sa na Orave oblizovali prsty, oj, doviezli ... Lenže neraz
sa s tým muselo potom vydržať celý rok, málo sa už prikupovalo, muselo sa šianať.
Z -vozov sa vypakúvali aj dary pre blízkU i vzdialenú rodinu, oči si šli na nich fudja vyočiť.
Dievčatá, čo sa mali práve vydávať, výskali v dojatí, ked' im plátenník, budúci snúbenec a muž, pripínal brošňu, alebo zavesil hýrivý náhrdelník rovno na krk. Aj látku doniesli ženám na teplé kabáty,
svetre na zimu a starenkám i starcom teplé papuče. Nezabudli ani na učiteľa, kostolníka, farára i starých svákov. Títo sa potom často chválili, akú krásnu fajku im doniesol plátenník. Z čistej morskej
peny bola. A ako sa z nej dobre ťahalo, bafkalo pri peci.
Takto, hľa, dumal aj Vendo Adamča okolo Martina, ked' už cez úsťanskú Roveň poletoval sniežik. Aj on počítal dni, sporil grajciariky, aby za ne dačo doniesol materi i ostatným doma.
Preto utískal filieriky, odtrbal si od úst, čo mu dal plátennícky gazda na chlieb a oškvarky.
A tak sa pomaly dočkal paholček Vendo u Šimalčíka chvíle, ked' sa aj ich plátennícky voz roztočil
smerom k Babej hore. Tou istou Gestou sa vracali nazad, ako šli po nej takmer pred rokom. Od Debrecína a Nyiregyházy cez Košice cupkali koníky na Spiš a poza Vysoké Tatry do Nového Targu.
Odtiaľ už bol iba skok cez Jablonku domov. Ako len búšilo Vendovo srdce, keď po dlhej ceste zazrel v diaľke znova reťaz vrchov, ktoré dobre poznal. Aká horúčava ho zaliala, keď sa voz vydriapal
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na vrch Hálečkovej a potom už zazrel ako na dlani celý svoj rodný kraj, čo s takým bôľom opúšťal
pred viac ako desiatimi mesiacmi.
Hľa, už sú tu Bôry, kde sa kopala rašelina a kde sa dvíhali ponad zem večné pary a mátožili
hmly. A tam je zas Kamenný diel, Kratiny , Felčiarka, Profantiska a Rudniská, polia, lúky, vrchy ...
Oj, hory, hory! Lenivô, Bobrovec, Pálenica i Poľana no a potok Lipniak, skadiaľ odpradávna
vychodili vodníci. Všetko bolo prikryté snehom, ani čo by ktosi prehodil na celý kraj odievačku
z bieleho cibelínu. Polia, hory, vršiská, domce, kry i stromy, všetko sa to už babušilo do snehu. "Tak je tu ako vtedy ... Nič sa nezmenilo," šepkal Vendo a dychtivo čakal, kedy zbehnú do
dediny.
"Simalčík ide, Simalčík a za ním ostatní!" zvolal Z celého hrdla akýsi chlapec a hned' nato:
"Tetka, aj váš Vendo prišiel ľaľa, ako uteká."
A naozaj. Vendo zoskočil z voza pred dedinou. Zažiadalo sa mu byť doma čo najskôr, mater
chcel prekvapiť, vbehnúť do kuchyne, aby sa zľakla od radosti. Ale mať už stála na dolnom konci,
ešte kým ta došli. Už ho čakala, aj ho skôr zočila ako on ju medzi ženami. A ako tak utekal k dedine, zastala mu cestu, schytila ho do náručia, pritískala k hrudi.
"Syn môj, synček! Čo som sa ťa načakala, rátala dni i nOCi! Aký si mi už velký, syn môj
radostný!
Vendo nevládal prevravieť, veľmi bol dojatý, ako ho všetci tu vítali. Keď si ho už mať do chuti
usHskala, chytila ho potom za ruku a viedla domov. Skoro nič po ceste nevraveli, iba tí malí ustavične štebotali, dobiedzali do Venda.
Vendo s materou došiel napokon pod rodnú strechu, zacítil vôňu izby. Pomaly si sadol k stolu
a prebehol dookola očami. Takmer všetko tu bolo po starom, nič sa naoko nezmenilo, len sa mu
zdalo, že sa tá izbietka akoby zúžila, steny sa mu pred očami zmenšovali. Ale to iba na chvíľočku.
Hned' nato mu začalo byť všetko ešte bližšie i nesmieme vzácne - najdrahšie na svete. Cítil to v celom tele, že prišiel domov k žriedlu či skôr k studni lásky, aby sa tu ovlažil po dlhej ceste suchoty.
Kolko len z tohto prameňa načerpá, naberie síl, ovlaží si myseľ! Tak veľmi by chcel, aby táto chvíľa
trvala dlho, veľmi dlho, večnosť... No mať ho vyrušila z myšlienok:
.
"Chlapček, veď si mi hladný! Ktohovie, kedy si jedol?"
"Nie, nebudem ešte jesť, pokrútil hlavou a pobral sa k dverám. Idem ku gazdovi, zaraz sa vrátim. Dačo som vám priniesoL" Pokým ho matka stihla zadržať, už bol na ceste. Darmo ho zastavovali viaceri kamaráti i tetky, ponáhľal sa k Šimalčíkovi. A naozaj sa odtiaľ nevracal naprázdno.
V jednej ruke niesol kufnK a druhou gúľal na snehu v papieri zabalený velikánsky peceň chleba.
Keď ho potom rozpakoval naprostred pitvora, mať zhíkla:
"Vendko, väčší som ani nevidela. Celé sviatky nám vydrží." Potom vytiahol z bahKa šatku
.a dával ju materi so slovami:
"Musíte ju nosiť, zodrať. Na takto rok vám donesiem druhú, možno krajšiu ... "
Mať si šatku pritisla na prsia, dotkla sa jej perami. Bol to pre ňu vzácny dar, cennejší ešte nedostala. Bude si ho šianať, nesmie ju zaraz ošúchať. A naozaj, roky na ňu dávala pozor. Keď sa mať
pomi'itula, Vendo medzi jej šatami našiel aj svoj prvý dar z plátenníckej cesty. Šatka bola i po rokoch ako nová.
v
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Plátenníci, kupci,

:;

čo

po vás ostane?

Bola už sychravá jeseň, bezmála všetko lístie opŕchlo, ked' sa Vendov voz pohol nahor od Debrecína ku Košiciam. A za ním ťahali svoje náklady aj Hrubcove a Orčíkove kone. Vykladať budú
spoločne na okolí Košíc a potom už pôjdu domov, veď sú z jedného hniezda a o mesiac budú Via" noce. Na Venda bude čakať nielen Verona, ale aj štvorročná dcérka Margita a ustavične veselá Elenka. Tá bude už pomaly behať.
Keď niekolko dní pred odchodom domov vykladali na týždennom trhu v Košiciach, pochytila
ich dobrá vôľa. Všetkým trom sa po skončení predaja zažiadalo povravieť si.
"Podine si dakde na chvílku posedieť," vravel Vendo.
Hrubcovi a Orčíkovi akoby bol čítal z myšlienok. Vošli do reštaurácie na námestí, posadali si
za stôl, a keď si zhlboka vydýchli, hneď si aj rozkázali:
"Doneste nám dačo pod zub. Najlepšie bude mäso, guláš alebo perkelt, ale "nech je mäkké."
"Aj dajaký lampáš," nadložil Ondriš.
Čašník mu hneď nerozumel, nuž mu Vendo vysvetlil:
"No, fľašku vína, ale rúčeho, čo iskrí!"
Čašm1c sa poklonil a náhlivo zabočil do kuchyne. Všetci traja sedeli ticho, plátenník s plátenníkom sprvoti málo vravia. Zato keď dačo povedia, merajú reč ako plátno pod šiatrom: vyslovené slovo musí mať mieru i strih, reč rozumného plátenníka bola ako odev z dobrej, hustej látky, ušitý skúseným krajčírom .
. "Na zdravie," zažičil Vendo Ondriškovi a Jožovi, prv ako začali jesť.
"Nech nám slúži," pridal Jožo Orčík a zadíval sa na pohárik, z ktorého si však upil iba kvapku,
ani čo by mu nechutilo. No medzi jedlom si popíjali, v jedení sa nenáhlili, veď už bolo po jarmoku
a zajtra hneď zrána z mesta neodídu.
.
Len čo sa trochu zvečerilo, v kaviarni sa ozvala muzika, cigáni zatiahli piesne. Vendo, Ondriš
Hrubec aj Jožo Orčík poznali tie nôty, kolko ráz ich počuli doma i v cudzine.
"Pamätáš sa, túto nám hrali tam dakde pri Kološvári. Ked' sme došli do mesta, končili sa práve
fašíangy," zaspomínal Vendo.
"Mne na tej ceste skoro vyrezali tovar. Takmer o všetko by som bol prišiel, keby nie môj paholček," vzdychol si Orčík.
Cigánske husle kvílili, krájali ich duše. Každá nôta čosi v nich odkryla, privolávala myšlienky
živé i dávno kdesi v mysli zasunuté. Tak bolo dozaista aj s Jendrašákom z Bobrova, čo tiež sedel
v jedálni ned'aleko nich. Lebo Vendo, Ondriš a Jožo začuli zrazu jeho známy hlas:
"Ej, cigán, a teraz tú našu starú, plátennícku! Kolko ráz si ju už hral, ked'tu boli jarmoky!"
Cigáni pretiahli hned' sláčikmi po strunách a tichá, smutná melódia sa rozliala po miestnosti,
nebadane sa blížila k stolom a krúžila okolo hláv, kde-tu podopretých dlaňami. Iba Jendrašák nesedel, pomaly vstal, pohol sa k muzikantom a príjemným trasľavým hlasom pustil sa spievať:
Plátennícka pieseň tam od Babej hory
či v lete, či v zime, vždy po svete chodí ...

~-
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Orava, Orava, zostávaj mi zdravá,
keď nemáš vychovať svojich synov sama!
Musíme sa trápiť po ďalekom svete,

svoj chlieb vyhľadávať jak v zime, tak v lete.
Plátenníci, kupci, čo po vás ostane?
Slepé kone, chromé vozy dolámané.
Jendrašák akoby bol vyslovil v tom speve všetko, čo mu ležalo na srdci. No po chvíľočke ticha
ešte nebadane naznačil primášovi, aby hral ďalej, že ešte nedospieval. A naozaj, ticho, tichúčko, so
stiahnutým obočím potom ešte opakoval:
Plátenníci, kupci, čo po vás ostane?
Vozy dolámané, po cestách koľaje ...
Posledný verš obzvlášť hlboko preciťoval, mocoval sa s ním až kdesi v hrdle. Naostatok sa poobzeral po miestnosti, azda zvedavý, či ho dakto počúval. Keď začul potlesk, ani čo by sa bol prebudil, zaraz otvoril oči a sadol si za stôl. A potom si utopil hlavu v dlaniach a sedel za stolom, sedel, hľadel kamsi do prázdna, akoby chcel dovidieť koniec tých svojich ďalekých ciest.
"Počuli ste? " ozval sa prvý Orčík.
"Všetko, aj porozumeli ... " prikývol Ondriš a hneď sa aj priznával: "Tú pieseň som pocítil v celom tele. Zimomriavky mi z nej idú po chrbte, krv stúpa do hlavy ako voda zjari, keď sa topia snehy pod Babou horou. Koľko ráz som ju už počul, na ďalekých cestách pohundrával sám sebe. Obracal jej slová, presviedčal sa, že tieto iba pesnička, že si ju ktosi vymyslel, že to nemusí byť pravda."
"ó. je, však?" skočil mu do reči OrČík. "Taká pesnička sa nevymyslí iba tak, pre špás ... človek
pri nej cíti, že vyviera z hÍbky ako voda v studni. A drží ťa tá pieseň, obehúva dookola, zatína do živého, presviedča ťa, že je to pravda pravdúca ... "
Ondriš Hrubec dopil medzitým zvyšok vína z pohára, nalial ostatným doplna a ponáhľal sa vyhodiť zo seba, čo aj jemu sedelo na dne duše:
"Ech, nie, nie je to hocaká pesnička. Keď sa nad ňou zamyslíš, priblíži ti dávne časy, zjavia sa ti
pred očami dni, keď sme začínali. Všetko vidíš v nej ako na dlani." A nato, sťaby preglgnúc najhorkejšiu slinu, vypľul blen pravdy: "Tá pieseň, kamaráti, zreteľnými, priam prorockými slovami
odhaľuje, aká je naša budúcnosť."
Vendo vnímavo počúval Joža i Ondriša, cítil sa pri ich slovách, ani čo by rúbali doňho sekerou.
Trpko, oj, trpko mu bolo v duši. veď koľko ráz sa stretol s takýmito rečami, koJko ráz ich začul doma i v cudzine, prežúval tie otázky, ako tvrdú kožku zo slaniny a sám si aj dával na ne odpovede.
Lenže všetko v tom sa nedalo rozmotať, v ich plátenníckom živote ostávalo a vŕšilo sa veľa, priveľa
neistôt. ..
A Jožo Orčík hádzal ďalej na stôl ťažké slová:
"Viete, koľko ráz som sa už nad tým zamyslel, či sme nemali dačo iné robiť? Hádam by bolo
lepšie dorábať chlieb na jednom mieste, nie sa takto ustavične túlať svetom. Oj, koJko síl sme takto
premárnili! A tí naši ľudia! Kde je ich um, čo vložili do takého života? Čo sa tí od samého malič
ka natrpeli na cestách, ako mrzli za studených nocí aj za dňa po jarmokoch! Poznáte tie strašné
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hodiny, keď ti spánok reže oči ako nožom, a ty nie a nie spať, lebo sa ti treba brániť proti ničomní
kom. Plátenní'k sa vyspí pokojne iba doma, na cestách zabárajú doňho pazúry kadejaké príšery, zuby naňho ceria dravce a nadovšetko zlí ľudia."
Vendo a Ondriš prikyvovali, sami už všetko sto ráz prežili, čo vravel Orčík. Chceli aj k tomu
čosi pridať, ale ten sa nedal zastaviť:
"Ako naši otcovia, aj my sme museli ustavične rozum žmýkať, aby nás svet neoklamal.
Veľkokupci by nás najradšej zodreli aj z deviatej kože, nikdy sa nechceli nad nami zľutovať. Tí, čo
majú mnoho, chceli by ešte viac, a plátenník s tou troškou tovaru vo voze mohol vyjsť hoci aj na
mizinu, nikde nemal pomoc i nik sa ho nezastal." Nato zmrštil čelo, zaťal päsť a tresol ňou na stôl,
čo plátennícky gazda nemával inak vo zvyku, a pokračoval: "Päť, šesť, najviac sedem percent odmeny nám dávajú magnáši za predaný tovar, a oni zarábajú na každom metre viac ako polovicu. Zhŕ
ňali peniaze od našich otcov a teraz hrabú aj naše. A naši ľudia sa trápia, driapu sa po plátenníc~om
rebríčku a padajú dolu ako mravce s pri veľkou ťarchou. A niet nikoho, kto by nám podal ruku. Ubožiaci boli naši dedovia, aj my sme len takí ... "
Vendo bol dosiaľ ticho, iba počúval výlevy oboch krajanov. Áno, kusisko pravdy vyslovili. No
nezdržal sá, aby sa nezamiešal aj on do reči:
"Tak je, ako vravíte, ale sme tu a 'zmáhame sa. Máme tovar, chodíme po svete, človek si predsa
len vždy ešte čosi nadobudne. Živíme rodiny i seba, ináč sa nedá."
"Lenže teraz je všetkému koniec! Ktosi nám už navždy zrátal roky plátenníckeho žIvota," zosmutnel Orčík a zmÍkol.
Vendo len v tejto chvíli plne pochopil, čo chcel Orčík domyslieť, dopovedal. Áno, ich pokolenie, oni čosi v tej veľkej plátenníckej rodine pokazili, zameškali, a tú chybu im neodpustia ich deti,
dlho im ju budú pripomínať... Pochytil ho zrazu srd a pomaly, pomaličky šli z neho neradostné
úvahy:
"V~ru, tuším sme predsa len pokazili robotu našich predkov. Veď čo my teraz robíme? Kupujeme, čo nám kto podhodí pod ruku, núkame po svete handričky, skôr vari kadejaké handriská pcháme ľuďom pod nos. Naše staré matere by si to nevzali na seba, hanbili by sa chodiť v takom odeve,
prstami by sa nedotkli tých našich harabúrd. "
"A čo, vari máme znova vytiahnuť naše starodávne krosná, rozkrútiť kolovrátky, priasť a tkať
ako kedysi?" zabŕdol Ondriš Hrubec. Vendo mu nato skočil do reči, vzbÍk10 v ňom čosi ako oheň:
"Hej, treba nám priasť, mali by vo dne v noci hrmieť bidlá na našich oravských krosnách. Lenže
dnes sa musí tkať už rýchlejšie a viac... Mohla stáť u nás továreň, textilka. Všetok náš um sme mali
vložiť do tej roboty, všetok náš cit mal sa zatkať do tých fabrických látok, ktorých krásou sa mohol
zaodievať svet."
Hrubec a Orčík iba prikyvovali, dopíjali poháriky. Nakoniec sa jeden z nich spýtal:
"Teda je naozaj všetko stratené?"
Vendo odpovedal bez dlhšieho premýšľania:
.
"Nie, naša plátennícka púť sa ešte nekončí. Budeme živiť rodiny i seba, lebo inak sa nedá. Ale
ustavične musíme dávať svetu na vedomie, že sme tu, a ak aj načas poklesneme, že začneme znova.
Azda nastanú časy, čo zasa pozdvihnú náš stav."
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Chcel sa ešte rozhovoriť aj o inom, ale v jedálni boli už skoro sami, prichodilo im odísť. Vychodiac na ulicu, hlesol ešte obom kamarátom:
"Plané časy idú byť... Ľahko sa môže strhnúť vojna. Učiteľ Stolárik mi naposledy v pivnici všeličo povedal. Ktohovie, ako bude ďalej."
Potom si podali ruky a rozišli sa. Každý svojou stranou a so svojimi myšlienkami.

~

M. Racskay - Sviatočný odev plátennfkov a kupcov v roku 1840

--
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Skyčák (l~: s~~r~č~~)~ ~~~~~d-'

Franti§ek
vylúčili pre panslavizmus zo všetkých škôl v uník s plátnom a poľnohospodárskymi strojmi, horsku. Aktívne pracoval aj v Prahe v spolku
zaslúžil sa o výstavbu kúpeľov pri liečivých pra- Detvan.
meňoch na Slanej .vode v roku 1863; v roku
Do politiky vstúpil v roku 1894 - angažoval
1886 vydal Zprávu lučbársko-lekársku o liečivej sav v Zičiho Katolíckej ľudovej strane. V roku
vode kúpeľov na Polhore. Propagoval (v časopi 1905 za túto stranu kandidoval v bobrovskom
se Obzor) zakladanie hospodárskych spolkov a . volebnom obvode do uhorského parlamentu.
modernejšie obrábanie pôdy. V Slovenskom le- Hoci vo volbách zvíťazil, v roku 1905 zo strany
topise v roku 1876 uverejnil darovaciu listinu vystúpil (odmietol požiadavku strany verejne sa
grófa Gašpara Ilešháziho, týkajúcu sa Oravské- dištancovať od národnostného programu a spoho panstva. Patril medzi zakladateľov Matice lupráce so slovenskými politikmi). V uhorskom
slovenskej. V chotári obce Oravská Polhora na- parlamente sa pridal k Snemovej národnej strašiel cenné archeologické nálezy z doby b~~nzo ne, ktorej členom bol aj M. Hodža. František
vej a roku 1873 i~h daroval Slovenskému národ- Skyčák sa spolu s F. Jurigom stal hlavným ininému múzeu v Martine. 57
ciátorom založenia Slovenskej národnej strany.
V roku 1910 bol opäť zvolený ' do uhorského
Franti§ek Skyčák (15. 5. 1870 Klin - 9. 4. snemu. V rokoch 1911-1914 bol redaktorom
1953 Pohranice) - politik a podnikateľ. Otec Ig- Slovenských ľudových novín.
nác Skyčák, matka Terézia, rodená Kršáková,
Po vzniku prvej ČSR sa podieľal na znovumanželka Gizela, rodená Skyčáková, syn Franti- založení Slovenskej ľudovej strany. Bol členom
šek (1899-1945).
jej výkonného výboru. Po prijatí Deklarácie
Ludovú školu navštevoval v Kline, potom v Martine na jeseň roku 1918 založil s Dr. FloGymnázium v Ružomberku a Obchodnú akadé- riánom Kovalíkom, Floriánom Hrkeľom, Romamiu v Prahe. Po skončení štúdií pracoval v Ta- nom Kubicom ' a ďalšími Národnú radu v Nátrabanke v Martine a vo filiálke Ú vernej banky mestove. Ako predseda Okresnej starostlivosti
v Trstenej. V roku 1899 sa vrátil do rodného o mládež zorganizoval v rokoch 1933-1946 pre
Klina a spravoval otcov obchod. Podieľal sa na chudobné oravské rodiny množstvo podporných
založení družstva oravských plátenníkov a tká- akcií. Po celý čas sa snažilo postavenie Okresčov, v roku 1902 založil pobočku Ludovej ban- ného detského domu pre siroty, postihn!lté a oky v Námestove a stal sa jej riaditeľom. V ro- pustené deti. Pre nedostatok finančných proskoch 1918-1924 vykonával funkciu hlavného triedkov sa nepodarilo realizovať túto humánnu
slúžneho v Námestove.
myšlienku. Prispieval do Slováka a Pera.
V roku 1933 založil a do roku 1936 aj vieAktívnym bol už počas štúdií v Levoči.
S Vavrom Šrobárom a ďalšími študentami zalo- dol (bol zodpovedným redaktorom) nepolitocký
žil študentský spolok. Po jeho prezradení ho mesačník NAŠA ORAVA. Uverejnil tu
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množstvo rozsiahlych článkov, v ktorých sa snažil prispieť k riešeniu závažných problémov tej
doby.
V NAŠEJ ORAVE z l. októbra 1934 uverejnil napn1dad článok s názvom Práca medzi

a spoluprácou. Ľud treba privykat: aby činne
zúčastnil sa svojho riadenia a tiež prác organizačných a aby sa nepridržiaval toho zlozvyku, že
nie verejne do očí zhromaždených prehovorí,
ale po kútoch nadáva na všetko.
ľudom.
Poučenie má dvíhať úroveň ľudu ohľadom
- Píše sa v ňom:
jeho mravnosti a zdravotníctva, čistoty v do Jeseň je tu, zima sa bUb a s ňou pamätať mácnosti, úprave, stravovaní a obliekaní sa
máme na naše národné osvetové povinnosti. a týkať sa musí aj jeho povmesenia hmotného.
Môž byť krajší a svetejší cieľ životný, ako praco- Za týmto účelom sú vítane prednášky pre
vať za povmensenie tohoto liulu, Z ktorého sme roľ1llKOV ako má účelne hospodáriť, ako sa má
vzišli? Vzdelanie je kapitál, ktorý je len vtedy o- dochovať statok. Tiež prospešnou vecou je nausožný, keď s ním narábame a obraciame ho. Tak čiť ľud ovocinárstvu a včelárstvu, a tiež najmä
je to aj so vzdelaním. Len vtedy je činorodé, keď v zime prevádzať sa majúcemu domácemu prierozširuje osvetu. Povinnosťou každého vzdelané- myslu, Z ktorého by mal ďalší prameň k výžive.
ho (.~loveka a tým viac Slováka je, aby vo svojom S takouto ušľachtilou prácou nech sa zaoberá
povolaní i súkromné svoje vedomosti nadobud- naša inteligencia medzi ľudom a nie navštevovanuté v školách a sebavzdelaním rozširoval me- ním hostíncov, hraním karát a iných zábav. Náš
dzi ľudom, medzi ktorým žije. Takto sa vďačí ľud rád vypočuje rozumné a poučné prednášky
svojmu ľudu Z neho pochodiaci vzdelanec. Toto ačpráve je nedôverčivý a ťažko prístupný. Osoje pohnútkou k práci medzi ľudom a ďalšou poh- bitnou kapitolou je učinkovanie medzi dorastanútkou nech je rodoláska, láska k svojmu ľudu. júcou mládežou. Mládež nesmieme ponechať saPri práci medzi ľudom chrániť sa treba pocitu motnú, keď ona svoj voľný čas rozpustilostiami,
povýšenosti. Musíme do povahy vziať duševný zdržovaním sa v hostinci hraním karát a t. p .. vystav ľudu, jeho myšlienkový svet a prispôsobiť plňuje a nie sošľachťujúcou poučnou zábavou
sa k tejto základni duchovnej, na ktorej miluje a vzdelávaním sa. ZO strany vedúcej inteligencie
svoje dietky a má mať v jednej ruke koláč a v s velkou trpezlivosťou a láskou treba pristúpiť
druhej ruke korbáč, tak aj my nesmieme ľudu li- k mládeži a mládež má prejaviť oddanosť, dôveru a presvedčenie, že práca starších bude im
chotiť a všetky jeho poklesky schvaľovať. Naopak, naša práca musí byť kritická, prísna. Pri- slúžiť v budúcnosti v ich dobro.
U nás slúži Osvetový zväz takémuto cielil
rodzene vlastným przKladom životn.ým podložená. Podľa mámeho príslovia vodu kázať a víno a preto sa musíme zapriahnuť do služby tejto,
piť, nemoŽ!lo úspech docieliť. Naša práca ne- aby našim vplyvom a našim kresťanským
smie byť podľa vzoru bolševického štvavá a svetonáhľadom zodpovedné prednášky dostaly
mepokojujúca. Poučenie ľudu o jeho právach sa k ľudu. Najmä kňazi a učitelia majú mOŽ!losť
občianskych má byť spojené s poukázaním na touto cestou sväzu vniknúť do intímneho života
povinnosti občianske bez zámeru nejakého stra- ľudu. Takýmto postupom môžeme obsiahnuť to,
níckeho úmyslu. U ľudu treba vzbudiť pocit se- čo opravdový litdomil žiada od nášho litdu.
Ďalšou povinnosťou vzdelanca je pracovať
bavedomia, že je slobodným národom, ktorý
aj
v
širšom smysle. Zveľad'ovať, dvíhať národsám rozhoduje nad svojim osudom, ktorá
nadobudnutými
vedomosťami
vo všetkých
okolnosť
je
spojená so zodpovednosťou
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lIInbolDjllti, DI .alolII primitlnoJII livob,t1 11& nlAej ulilonoati •• pori,olti DUho rudu. Tito etllo.e .Ulao rah DIo.rob.dlllje vllk TlldllJcb ;ll.ltdev, .by
.1 d. ..tllmlll ••by ab pri '.oci61nli
a Itilllej podpore l\cbi,II.II, .• ko 10
Dllna!!I... v cIa1101II llbh ',Ah l.
uI.f,Orn,e pOlllih;;.· ' .
. "

NAŠA ORAVA zO 7. februára 1934,
článok Františka Skyčáka st.

P.kr~va.I.,

odvetviach národného života. Pred
prevratom učení Slováci dávali svoj
rozum na poli cirkve na poli osvetovom a hospodárskom cudziemu národu. Teraz keď obsiahli sme našu národnú slobodu a štátnu samostatnosť
ZJlásobnene musíme sa vzdelávať, aby
sme náš národ podvihli medzi rady in.ých vzdelaných národo\'. Táto úloha,
tento cieľ má pred očima naša mladá
slovenská generácia. slovensko ich osvetovú prácu potrebuje. Nuž neváhajte, zanechajte vašu slovenskú nevšímavosť a priložte ruky k práci. Rozširujte osvetu zo všetkej sily vašej, píšte
podľa vaších vloh či učené články či
ľahšie do novín. Tešte sa Z našej vlastnej ušľachtilej práce, aby sme boli
hodní mzdy, ktorú povZJlesenosť
a velkosť slovenského liuiu poskytne
v budúcnosti.
Národ na vašu prácu čaká!
Franti~ek Skyčák - syn predošlého (17. 2. 1899 Klin - 5. 1. 1945 Spišské
Podhradie-Spišská
Kapitula)
pseud. Syn zôr - publicista, rektor seminára. Vyštudoval teológiu na univerzite v Budapešti a na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil ako kaplán
v Zázrivej a od roku 1921 ako profesor filozofie, v rokoch 1922-27 i študijný prefekt, od roku 1934 ako vicerektor a · od roku 1938 ako rektor bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule; 1940 pápežský komorník. Redigoval Svätú rodinu, písal články do
periodík Kultúra, Svorad, Slovák,
Svetlo, Obroda, Slovenské pohfady,
Rozvoj, Verbum, Pero, Slovo a v roku
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Pokračovanie článku v NAŠEJ ORA VE

zO 7. marca 1934
1924 knižne vyšla jeho divadelná hra
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PavolOlexík, lekár, botanik, meteorológ
(6. 1. 1801 Klin - 10. 10. 1878 Brno).
Po štúdiách pôsobil od roku 1827 ako sekundárny lekár interného oddelenia všeobecnej
nemocnice vo Viedni, kde sa špecializoval
predovšetkým na výskum infekčných chorôb.
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V rokoch 1828-1829 pobudol 9 mesiacov
v Rusku, kde sa zameriaval na spôsoby liečenia
a prevencie cholery. Od roku 1831 pôsobil ako
vládny exp~rt pre tlmenie cholerovej nákazy
v Rakúsku, Cechách, na Morave a od roku 1832
mestský lekár a riaditeľ Všeobecného nemocnič
ného a ošetrovacieho ústavu. Od roku 1836 vykonával funkciu primára interného oddelenia
Zemskej nemocnice sv. Anny v Brne.
Značné množstvo svojho času venoval výskumom v oblasti biológie a meteorológie.
Možno ho pokladať za priekopníka botanickej
genetiky, priatelil sa a spolupracoval s J. G.
Mendelom. Venoval sa aj šľachteniu a pestovaniu nových odrôd (niekolko vyšľachtených kulti varov nesie jeho meno). V rokoch 1844-1877
vykonával meteorologické pozorovania, v ktorých sledoval vzťah vplyvu počasia na úrodu
jednotlivých druhov ovocia a ich výsledky uverejňoval v novinách
Brunner Zeitung. Okrem teplôt a zrážok denne meral tlak a vlhkosť
vzduchu. Od roku 1851 tieto údaje posielal Ústrednému ústavu pre meteorológiu a geodynamiku do Viedne a do Hydrometeorologického
ústavu v Prahe. V roku 1853 zriadil aj v Brne
meteorologickú stanicu.
Od roku 1867 vykonával funkciu cisárskeho
radcu. Od roku 1850 bol riadnym členom Moravskosliezskej hospodárskej spoločnosti a predsedom ovocinársko-vinohradníckej a záhradnÍCkej sekcie.
Za prácu v botanike bol odmenený čestnými
diplomami,
bronzovými
a
striebornými
medailami.
Je autorom diela Dissertatio inauguralis
medica de atrophia oculi, ktoré vyšlo vo Viedni v roku 1826.
Záujemcom, ktorí sa chcú viac dozvedieť o
živote a diele Pavla Olexíka doporučujeme nasledovnú literatúru:

Jubilejné 10. Dni družby. Bratislava 1973,
str. 4-9;
Vávra, M.: Slovenský biológ Dr. PavelOlextk, pNtel a spolupracovnlk Gregora Mendela.
In: Zbornz'k Slov. nár múzea, Prírodné vedy 19,
1974, str. 185-196;
Petráš, M.: Z dejín meteorológie na Slovensku do roku 1918, In: Z dejín vied a techniky na
Slovensku 7, Bratislava 1974, str. 192;
Biografické články:
Potnohospodárstvo, 11, 1965, str. 568-570;
Domová pokladnica 1983, str. 67-68;
Bratislavské lekárske listy, 85, str. 714-722;
Zdravie, 42, 1986, Č. 7, Tibenský 1. str. 479;
Pyramída 126, str. 4021.

V monografii
obce si určite zaslúži pozornosť aj Ján
Gromada,
ktorý
vykonáva ffilSljne
poslanie v Paraguaji. Uvádzame tu jeho fotografiu a časť
listu, ktorý poslal
ešte v roku 1981.

Hao .

.JtlaQ

Gro•• tU

Vo FaCl•• 15

• 001.810 PaU. .
)~
R18'Ool x. .... /!I.o ••
Aq.DU,..

!loji

~

.ui

.,,~t.

1981

rr1ot.~1 ••

Sr4.Čo. vá. "atk;'cb 'PO&4raYU.J" a _

"etJr:7t:h _l .Uo .poe{u.

::o:.,.~1:k~o=-::1~:!":~"!:l:~i.~r:r!:~;Q~e\l24~:~ .:k~vá.

ao. pri.ltal ,do t_3to . ..t"~ kraji.,. J\ai •• j A. . rlk;J. ~ Velkov .000" bol

-:.i:-::::.·.i::I:r!::PC:.r

;..:.~~:; :~:;::.:~l..!rr!~·~\l;': ;:!! :::
;:~: ~::{~:-c:~:~ o:oi:!~~l~.b!~; ~~ :!~~~:CJ::- .;d!e:!o a:e6
b~~

o•• ~u proc•• la, .... tOo! pvtuju pos4nvtt Paall Mariu 'att..iN. 61é.Do.t ••
koM. YOU. pred "•• OItOO P. PMrl• • trNie P.et1er1kal . Do obeda •• kOMju
~;:;:;'1:, :.:v.,;~::~ ~90rtoYe pod\lJ. tl. . Vi.tko 4obr. 4ope.41l) , lebo bol

146

POZNÁMKY
1. Podobne prví šoltýsi Erdúdky (dnes O. Lesnej) Mutnienski z Mutného prijali prímenie Erdúcki,
v Ú stí Ustianski, v Lokci Lokčianski, alebo Pámickí, Bielopotockí, Leštinskí, Bobrovskí, Trstenskí
atď.

2. Kavuljak, A.: Historický miestopis Oravy. Bratislava 1955, str. 123.
3. ŠOKA DK, Geburova pozostalosť, Listiny k dejinám obcí hornej Oravy, heslo Klin.
4. Semkowicz, W. : Materjaly zrodlowe do dziejów osadnictwa Gornej Orawy. Zák:opané 1932, str.
28-30.
5. ŠOKA DK, Geburova pozostalosť, Klin mal podobný osud vo svojich počiatkoch ako Rabča, dedina dvakrát založená. Opustenie dediny v prvom desaťročí 17. storočia spôsobili náboženské boje.
6. Tamže.
7. Tamže..
8. Kušík, M.-Marsina, R.: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. Bratislava 1959, Urbár Oravského panstva, dedina Klin pri Namestove.
9. ŠOKA DK, Geburova pozostalosť, pri obci Klin je fotografia odtlačku obecnej pečate, ktorá sa
nachádza aj v ŠOBA Bytča na prenájomných zmluvách medzi obcou a panstvom na pasienky z rokov 1774-1778.
10. Semkowicz, W. c.d. str. 93.
ll. Tamže str. 142.
12. Janek, J.: Literárno-historický cestopis Oravy. Dolný Kubín 1991, str. 100.
Ferko Skyčák: spoluzakladal Slovenskú ľudovú stranu s Hodžom a Hlinkom a pôsobil vo ·vedení.
V roku 1926 odišiel roztrpčený nad Tukovými výrokmi voči Hlinkovi.
13. ŠOKA DK, Školský inšpektorát, protokol 1893.
14. Tamže, protokol 1894.
15. ŠOKA DK, Spolok bývalých urbarialistov obce Klin, zápisnice obecného zastupiteľstva
1909-1945 vo fonde Ob NÚ Bobrov, OÚ Námestovo - Lesné oddelenie 1935-1945, OÚ Námestovo 1932/1927 adm., 4251/1927 adm.
16. ŠOKA DK, Ob NÚ Bobrov, zápisnice obce Klin 1909-1945.
17. ŠOKA DK, OÚ Námestovo, evidencia spolkov.
18. Tamže, 4383/1928 adm.
19. Tamže, evidencia pasov zápisnice obce 1909-1945 vo fonde Ob NÚ Bobrov.
20. Tamže, Okresné živnostenské spoločenstvo Námestovo, register živností.
21. Tamže, OÚ Námestovo veterinárne oddelenie štatistické prehľady.
22. ŠOKA DK, ONV Námestovo 425/45.
23. ŠOKA DK, zápisnice MNV Klin 1947.
24. ŠOKA DK, zápisnice MNV Klin 1957.
25. ŠOKA DK, zápisnice MNV Klin 1960.
26~ ŠOKA DK, zápisnice MNV Klin 1980.
27. ŠOKA DK, zápisnice MNV Klin 1987.
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28. Semkowicz, W.: Materjaly zrodlowe do dziejów osadnictwa Gornej Orawy. Zakopané 1932,
s. 121-127.
29. Kavujak, A.: Historický miestopis Oravy. Bratislava 1955, s.121.
30. Feriancová, A.: Vysťahovalectvo z Oravy v rokoch 1867-1918 so zameraním na obce hornej Oravy . Oravské múzeum 2/82, s. 12.
31. Hromádka, J.: Zemepis Oravy. Praha 1934, s. 232-233.
32. Králi ko vá, E.: Inventár hospodárskeho dvora na Orave v 18. storočí vo svetle archívnych dokumentov. Zborník SNM, LXVII, Etnografia 14,1973.
33. Marsina, R. - Kušík, M.: Urbáre feudánych panstiev na Slovensku. SAV, Bratislava 1959, s.
168,191.
34. Informátorka majiteIka krosien Margita Pšenáková, Bobrov, č. 242.
35 . Klinovský bol kráľom Leopoldom I. pozemančený, avšak ostal ako šoltýs v Kline.
Kavujak, A.: C.d., s. 121.
Skyčák František, st. v roku 1863 organizoval peňažníctvo Oravy. Skyčák Štefan, v rokoch
1849-1876 bol les. úradníkom Oravského panstva.
Skyčák František, ml., v rokoch 1905-1914 pracoval ako poslanec uhorského snemu za bobrovský
volebný okrsok.
36. ŠOBA, Bytča, AOP, f. 146, No 9, No 14.
37. Informátori: Kornel Svetlošák, nar. 1924, syn garbiara, Klin, č. 104, Agneša Svetošáková,
učitelka, nar. 1920, nevesta garbiara, Klin, č . 104.
38. Kavuljak, A.: c.d., 122.
39. Informátor Alojz Ovsák, nar. 1918, kováč, Fučíkova 212, Námestovo.
40. Reprodukcie 13. obrazov uverejnil Jozef Markov v publikácii Slovenský ľudový odev v minulosti. Bratislava 1955. Podrobnú charakteristiku týchto obrazov a oravských krojov rozviedol R.
Bednárik v štúdii: Oravský ľud v diele neznámeho umelca 19. storočia Maximiliána Racskayho.
Ludová tvorivosť 1954, Č. 9.
41 . V ŠOBA v Bytči sú uchované doklady o oravských farbiaroch a mangliaroch plátna z obdobia
rokov 1728 - 1850.
ŠOBA, Bytča, OK fasc.8, No 17.
Čaplovičová Zd.: Ľudová modrotlač na Orave. Vlastivedný sborník Považia VIII. Banská Bystrica
1966.
Informátori: Anton Pientek, nar. 1914, Klin, Č. 15, Cyril Krupa, nar. 1925, syn plátennľka, prv
Ústie, teraz Slanická 465/31, Námestovo, vdp. Jozef Vrbovský, Námestovo - štúdium v matrike
.
narodených z 19. storočia.
Huska, M. A.: Príspevok k dejinám farbiarstva v Liptove. Vlastivedný sborru1c Považia. Martin
1957.
42. Protokol Dolného Kubína z rokov 1733-1774, s. 67.
43. ŠOBA, Bytča, fasc. 8, No 116.
44. Maximilián Racskay v roku 1831 zdokumentoval a namaľoval obrazy:
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Pastier, plátennľk a bača, Podomový plátenm'k v zimnom odeve a Kupec v lipnickom kožuchu,
Sviatočný odev plátenm'kov a kupcov - "Kupci živobytnľ - Kroj stolice oravské", Mestský odev
žien a mužov z oravských mestečiek (Námestovo, Trstená, Tvrdošľn, Dolný Kubľn, Veličná.)
45. Napr. Mináč, V .: Dúchanie do pahrieb, Bratislava 1972 .
46. Tamtiež, s. 24.
47. Najmä však v obsiahlej štúdii Polonec, A.: Organizácia obchodného života hornooravských plátenm'kov. Slov. národopis 3 1955, s. 49-84.
.
48. Tamže, s. 76.
49. Felix, J.: O slangu a žargone zásadne i z hľadiska prekladatefskej praxe. Kult. život 1956, č. ll,
s. 12.
50. Polonec, A.: c. d., s. 50.
51. Tamže, s. 60.
52. Horváth, P.: K dejinám oravského plátennľctva. In: Zb. Oravského múzea l. Red. P. Čaplovič.
Banská Bystrica 1968, s. 63-85.
53. O tom podrobnejšie Habovštiak, A.: O terminológii hornooravských plátennľkov. In: Zb. Oravského múzea 2. Red. P. Čaplovič. Banská Bystrica 1971, s. 80-93.
.
54. Porovnaj Felix, J.: c. d., s. 3.
55. Hrozienčik, J.: Turčianski olejkári a ich osudy. Protiolejkárske nariadenia. "Knižečka Olegkárska". Zb. Matice slovenskej 32/33, 1938/1939, s. 144-152.
56. Ferko; V.: Svetom moje, svetom... Slovenskľ drotári doma i vo svete. Tatran, Bratislava 1978,
s.321-322.
.
57. Slovenský biografický slovru'k V. Martin 1992, s. 275-276.
58. Tamže s. 276.
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