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Rio de Klin

foto Michal Glonek

MAS Biela Orava a fotka RIO DE KLIN
víťazom fotosúťaže
Národná sieť rozvoja vidieka už po 10. krát organizovala súťaž o najkrajšiu fotografiu z území miestnych akčných
skupín (MAS), ktoré dokopy do súťaže poslali 167 fotiek. Boli tematicky rozdelené do kategórií: Naša príroda, Naši
ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS a Naše kroje. Ide o jedinečné zábery zo slovenských
regiónov, za ktoré hlasovali ľudia na internete od 16. júna do 20. júla 2020.
Víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa
stala fotografia pod názvom: Rio de
Klin, ktorej autorom je Michal Glo
nek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela
Orava.
Fotografia zachytáva na jedinom
pohľade viacero dominánt: Tatry,

Oravskú priehradu, Slanický ostrov
umenia, časť našej obce a hlavne našu
Sochu Krista, ktorá je našou pýchou
a ročne ju navštívia tisícky a tisícky
ľudí z celého Slovenska, ale aj z oko
litých krajín. Hlavne teraz v lete je
badať, že turisti ju naozaj radi navšte
vujú. Vážme si toto nádherné miesto

na vrchu Grapa, nech robí radosť
čoraz väčšiemu počtu ľudí.
Pánovi Glonekovi gratulujeme
k nádhernému záberu a víťazstvu
a zároveň ďakujeme za ďalšie spopu
larizovanie tohto „nášho naj“ miesta.
NSRV SR, red
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Orava Rescue System zadarmo dezinfikoval v obci Klin

ČO NÁM KORONAKRÍZA
DALA A VZALA
Zachytili ste
niekde obrázok,
ako by vyzerala
vlajka roku
2020, keby také
existovali?
» Samozrejme spočívala v žrdi,
na ktorej vo vetre vialo rúško…
Keď sa začiatkom roka začali šíriť
informácie ohľadom výskytu nového
druhu vírusu v Číne, málokto tomu
venoval zvýšenú pozornosť. Nikto
ani len netušil, ako tento vírus
ovplyvní a zmení našu spoločnosť
a naše životy. Aj po prvých dvoch
mesiacoch a postupnom šírení
do celého sveta i Európy, bolo Slo
vensko stále medzi pár krajinami,
do ktorých sa vírus nedostal.
Neustále cestovanie a pendlo
vanie ľudí za prácou do zahraničia
však postupne znamenali, že sa
novému koronavírusu nakoniec aj
tak nevyhneme. Mnoho ľudí sa však
dlho z tejto hrozby smialo a žartíky
a vtipy o korone nemali konca. Na jed
nej strane pochopiteľné, veď zo správ,
z rádia či televízora sa na nás valili
informácie takmer stále a výlučne len
o vzostupe počtu nakazených víru
som spôsobujúcim ochorenie Covid 19,
až to začínalo všetkým liezť na nervy.
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Keď sa však vírus začal šíriť po Sloven
sku, mierne obavy premkli asi každého.
Keď to takpovediac „buchlo“ na ško
lách a v škôlkach a politické špičky
postupne rozhodli, že je potrebné
zatvoriť všetky školy a škôlky, kostoly,
denné stacionáre, všetky maloobchody,
prevádzky takmer každého druhu
okrem výnimiek, zrušiť svadobné
hostiny, obmedziť otváracie hodiny
úradov, supermarketov a zatvoriť hra
nice, uvedomili sme si, že to začína byť
vážne. Rúška sa stali povinnou výba
vou každého, kto čo i len vytrčil päty

Dezinfekcia kostola

z domu a namiesto srandy sme museli
poslušne sklopiť uši i svoje egá a pri
jať ich ako každodennú súčasť nášho
oblečenia.
Medzi ľuďmi nešlo, teda aspoň
zo začiatku, ani tak veľmi o obavy
z nákazy, ale o šok zo zmeny, ktorú
tieto zákazy do spoločnosti pri
niesli. Stalo sa to, čo doteraz nikdy
v histórii a nikto na to nebol pripra
vený. Zrušili sa všetky hromadné
podujatia každého druhu, deti sa
učili doma, mnohí pracujúci museli
prejsť na prácu z domu, matky ostať
s deťmi na OČR, ľudia museli ostať
dlhé týždne vo svojich domovoch
a nestretávať sa, pracujúci vraca
júci sa zo zahraničia museli ostať
v štátnej alebo domácej karanténe,

Dezinfekcia pošty

Obec informuje
zrušené boli plánované operácie
okrem nevyhnutných, boli zakázané
návštevy v nemocniciach a mnoho
iného. Ostali oddelení nielen žiaci,
študenti od svojich učiteľov, pracu
júci od svojich kolegov a nadriade
ných, ale tisícky rodín ostali rozde
lené. Starí rodičia nemohli vycestovať
za svojimi vnúčatami, deťmi, ľudia
pracujúci v zahraničí sa po zatvorení
hraníc dlhé mesiace nemohli vrátiť
domov, pokiaľ tam nemali trvalý
pobyt a podobne. Museli sme si pri
vykať na úplne nové veci a bola to
skúška adaptovania sa na nové pod
mienky, skúška vytrvalosti a predo
všetkým nesmiernej trpezlivosti.
Spolupatričnosť a heslá typu „sme
v tom spolu“ sa stali svetielkom
na konci tunela, že snáď raz toto celé
skončí a budeme môcť sa opäť voľne
pohybovať, pracovať, cestovať, stre
távať sa na obľúbených podujatiach.
Aj u nás v obci ľudia dokázali, že keď
treba, vieme si pomáhať navzájom.
Vďaka patrí všetkým v Kline, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili
o pomoc počas krízovej situácie,
ženám a dievčatám, ktoré doma
šili rúška, poskytli látky, gumičky,
Červenému krížu a jeho predsedovi
za osobnú pomoc pri ich roznášaní
rúšok dôchodcom. Ďalej poslan
com, hasičom, občanom, ktorí boli
nápomocní pri nákupoch pre ľudí
v karanténe, mladým šikovným
chalanom, ktorí zabezpečili online
prenosy zo svätých omší a mnohým
a mnohým ďalším, ktorí pomohli

Pani predavačky v dolnej Jednote

Dezinfekcia areálu okolo sochy Krista

foto Ing. Peter Jendroľ
inak alebo dodali potrebné materiály
a rúška nielen medzi nami, ale posie
lali ich ďalej do nemocníc a iných
zdravotníckych zariadení, kde ich
bol akútny nedostatok.
Po uvoľnení opatrení sme si opäť
vydýchli a život sa pomaly začal vra
cať do starých koľají. Keď sa však
prvé pozitívne prípady po nákaze
na hokejovom sústredení mladých
hokejistov objavili aj u nás v našej
obci, zbystrili sme pozornosť a uve
domili si, že nie sme nedotknuteľní.
Spolupráca medzi obcou a orgánmi,
ktoré sa momentálne koronou zao
berajú, viazla na viacerých aspektoch
a starosta čelil stovkám telefoná
tov a problémov denne. Testovanie
a všetko okolo toho neprebiehalo
vôbec podľa toho, ako to bolo pre
zentované a starosta, krízový štáb
obce, poslanci a mnohí iní vrátane
dotknutých občanov, museli vziať
problém do vlastných rúk.
Veľkú pomoc obci v tomto období
poskytli muži z Orava Rescue System
spolu s jeho zakladateľom Igorom
Janckulíkom, ktorí zadarmo dez
infikovali všetky vonkajšie i vnú
torné verejné priestranstvá, kde
sa vyskytuje najvyšší počet ľudí,
ako areál Sochy, Obecného úradu,
Jednoty, poštu, kostol, autobusové
zastávky a podobne. Patrí im veľká
vďaka za všetku prácu, ktorú robia
v tejto náročnej dobe, a aj pri hľadaní
Pokračovanie na str. 4
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22. 4. 2020 Zasadanie obecného zastupiteľstva

foto Ing. Peter Jendroľ

ČO NÁM KORONAKRÍZA
DALA A VZALA
Dokončenie zo str. 3
nezvestných osôb, lebo to nie je len
práca, ale skôr poslanie.
Rodiny, v ktorých sa objavila
nákaza, boli pod veľkým tlakom
a dnes im patrí uznanie za to, ako
celú situáciu zvládli a ako k nej
pristupovali. Nikto si neželal byť
na ich mieste a znášať opovržlivé
pohľady už i len za to, že vyjdete
pred dom vyniesť smeti. Opäť raz
sme si mali uvedomiť, že ak nedr
žíme spolu, obráti sa to proti nám
a nikdy nevieme, kedy sa ocitneme
v rovnakej situácii.
Aj minca má však dve strany a tak
to bolo i v prípade koronakrízy. Hoci
sme ostali zatvorení, izolovaní a bez
akéhokoľvek širšieho sociálneho
kontaktu, korona, ako ju všetci
ľudovo nazývame, mala i svoje pozi
tívne stránky. Rodiny mali konečne
na seba čas, deti mali doma svojich
otcov, ktorí predtým neustále praco
vali či chodili domov len na turnusy,
súrodenci spolu trávili omnoho viac
času. Prechádzky do prírody sa stali
vykúpením od izolácie a uvedome
ním si jej krásy a nevyhnutnosti.
Priestor dostali zaprášené spolo
čenské hry, knihy, na ktoré nebol
nikdy čas, varenie, domáce práce
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a koníčky od štrikovania, cez zve
ľadovanie záhrady po kváskovanie
a pečenie domáceho chleba či rožkov.
Uvedomili sme si, že sa vieme zaobísť
aj bez tak častých návštev potravín
či obchodných centier, že zdravot
níci a lekári sú neskutočne potrební
a obetaví ľudia, a to najdôležitejšie, že
rodina a zdravie je to najviac čo máme.
V určitom uhle pohľadu sme dostali
to, čo sme vždy chceli: nemusieť ráno
vstávať do práce, do školy, byť viac
s rodinou, mať viac voľného času, čas

na to všetko, ktorého pri bežnom
pracovnom zhone a kolotoči nikdy
nie je dostatok. Raz sa vás možno
niekto opýta: odkedy tak dobre varíš,
pečieš domáce pečivo, venuješ sa kváskovaniu, opäť vyšívaš, vyrábaš doma
deťom hračky? A vy zakaždým s vlast
ným údivom a úsmevom zároveň
poviete: od korony. Keby jej nebolo,
nikdy by som nemal/a na to čas…
Spoločnosť akoby mala šancu
spomaliť, premýšľať, ochraňovať
slabších a zraniteľnejších, zahĺbiť sa
do seba a ukázať, že dokáže držať
spolu aj v takejto náročnej situácii,
a že konzum nás nepohltil natoľko,
aby sme nedokázali bez neho fun
govať. Zo všetkého zlého sa musíme
naučiť vziať aj niečo dobré, a koro
nakríza je toho príkladom. Hoci
momentálne sa hovorí o druhej vlne,
celé toto prvotné obdobie sa stalo
súčasťou našej histórie, ktorú už
nejde vymazať, len sa z nej poučiť.
Keď raz budete ukazovať fotky svo
jim deťom, vnúčatám a vysvetľovať
im, prečo všetci majú na tvárach
rúška, verím, že si uvedomíte, že
to nebolo len obdobie plné zákazov,
obmedzení a strachu, ale že si spo
meniete aj na niečo dobré, čo nám
koronakríza dala a ukázala. Že nás
často nielen dohnala na dno našich
síl, ale nastavila zrkadlo našim prio
ritám, vyselektovala zbytočnosti
a pomohla nahliadnuť do nášho
vnútra, kde rodina a zdravie vždy
boli a snáď aj budú to najcennejšie
v našich životoch.
-KČ-

Rúška sú potrebné vo všetkých vnútorných priestoroch,
aj na Obecnom úrade
foto Ing. Peter Jendroľ
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VODA A KANALIZÁCIA V ČASTI ROVEŇ
Súčasťou projektu Zlepšenie kvality života v obci sa
stala aj lokalita Roveň, kde sa podarilo vybudovať vodovodné i kanalizačné potrubie.
V tejto časti našej obce prebieha intenzívna výstavba
nových rodinných domov, avšak pre viaceré problémy
s výstavbou týchto sietí boli mladé rodiny nútené budovať

súkromné vodovody a hĺbkové vrty. Voda z týchto studní
však v nejednom prípade nemala vyhovujúce zloženie.
Podarilo sa nadviazať spoluprácu s OVS D. Kubín, ktorá
je aj hlavným investorom a 16. 6. 2020 začali stavebné
a výkopové práce tejto investičnej výstavby. Vybudovalo
sa vodovodné potrubie v dĺžke 370 m a verejná kanalizácia
326 m. Práce sú ukončené a projekt čaká na kolaudáciu.
Výška investície je cca 40 000 € (bez DPH).
-red-

Zničené ihrisko s umelou trávou
Na základe povinnej ročnej kontroly bezpečnosti ihriska a jeho zariadení
pri objekte Materskej škôlky, bolo zistených veľa nedostatkov. Väčšina
z nižšie uvedených nedostatkov je spôsobená nezodpovedným správaním
občanov a užívaním cudzieho majetku.
Po záverečnej správe a spísaní
protokolu som vykonal aj ja kon
trolu ihriska, kde som bol nemilo
prekvapený, čo všetko dokážu naši
spoluobčania.
Vytrhané bezpečnostné krytky
zakončení oplotenia a podlahy, pre
pálené siete, neporiadok, plastové
fľaše, ohorky, sklené fľašky z alko
holu, odtrhnuté smetné nádoby atď.

Zodratá podlaha umelého trávnika

Chýbajúce krytky

Je pravda, že niektoré škody nespô
sobili len nezodpovedné osoby. Počas
doby používania došlo k opotrebeniu
umelej podlahy a časti sietí.
Po týchto nepríjemných ziste
niach, kde ihrisko je z bezpečnost
ných dôvodov schopné užívania len
na vlastné riziko, som po dohode
s poslancami obecného zastupiteľ
stva vykonal prieskum trhu na novú

Potrhané siete
podlahu, zasieťovanie a doplnenie
bezpečnostných prvkov. Plánovaná
oprava ihriska však bude až po vybu
dovaní nového kamerového systému
ihriska, nakoľko investovať peniaze
do niečoho, čo si ľudia nevedia vážiť,
nemá význam. Po vybudovaní kame
rového systému a oprave ihriska,
každé úmyselne poškodenie tohto
majetku ale aj neporiadok a znečis
tenie budeme riešiť v zmysle zákona
a spôsobené škody budú vymáhané
od konkrétnych osôb.
V mojom záujme je, aby ihrisko
slúžilo i naďalej všetkým na účely,
na ktoré je určené.
Karol Revaj
Starosta obce
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TRIEĎME ODPAD
ODPAD!!
Vážení občania, v našej obci je
zavedený separovaný zber komunálneho odpadu. Kontajnery sú označené
na aký odpad slúžia.

Upozorňujeme Vás, aby ste nevhadzovali použité hygienické pomôcky
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(plienky, podložky, vložky a iné) do kon
tajnerov na papier. Uvedený odpad patrí
do smetných nádob.
Do kontajnera na sklo nevhadzujte
kompóty, zašpinené sklo a fľaše, porce
lán a iný odpad. Svojím konaním zne
hodnocujete zber papiera a skla. Týmto

nezodpovedným správaním zvyšujete
náklady obce na likvidáciu odpadu, čo
sa premietne aj v poplatkoch za odpad.
Pri zbere plastov vás žiadame, aby
ste plastové fľaše, plechovky a tetra
paky podľa možnosti pokrčili, čím
zmenšíte objem a tak vložili do plas
tových vriec.
Ďakujeme
za pochopenie a spoluprácu.

Obec informuje
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Tak si tu žijeme

Pochovávanie basy

foto Ing. Peter Jendroľ

JEDNOTA DÔCHODCOV V KRÍZOVOM REŽIME
Ako všetky správy v televízii začínali správou o koronavíruse a momentálnou situáciou, tak aj
život obyvateľov Slovenska a aj dôchodcov sa vo veľkej miere obmedzil. Aktivity a akcie Jednoty
dôchodcov v Kline boli ovplyvnené obmedzeniami a konali sa v pred karanténnom čase a zasa
po uvoľnení opatrení.
Viaceré akcie sa preložili alebo
úplne zrušili. V auguste boli na náv
števu pozvaní dôchodcovia z obcí Šte
rusy a Vrbového pri Piešťanoch. Práve
v tom čase sa v Kline vyskytli dva pozi
tívne prípady koronavírusu, a preto
sa stretnutie preložilo na september.

týždňom Veľkej noci vyzdobili prive
zené zelené vetvičky veľkým množ
stvom farebných vajíčok. Nedalo sa
nevšimnúť si ich, toľko ich bolo.
Stavanie mája
Všetkým švárnym dievčatám v Kline

postavil Dobrovoľný hasičský zbor
v Kline Máj. Keďže boli už obmedzenia
spojené s vírusom Covid 19, akcia sa
konala v obmedzenom počte bez prí
tomnosti divákov. Jednota dôchodcov
im pomohla s výzdobou.
-mj-

REALIZOVANÉ AKCIE
Karneval a pochovávanie basy
Akcia sa konala 23. 2. 2020 v kultúr
nom dome v Kline. Sprievod masiek
prešiel dedinou čo najrýchlejšie, lebo
ich poháňal dážď. Stretlo sa veľa zábav
ných masiek. Najviac zaujali rodinné
masky. Dôchodcovia dramatizovane
predviedli zvyky spojené s ukončením
fašiangu a pochovávaním basy. Zábava
ešte pokračovala pri heligónkach pána
Broneka a Svetlošáka a DJ Jakub zabá
val modernou hudbou.
Veľkonočná výzdoba
Cez advent dôchodcovia vyzdobili
adventným vencom park pri kultúr
nom dome, a týždeň pred Veľkým
8 | Echo Klina č. 2 / 2020

Maškarný ples

foto Ing. Peter Jendroľ

Tak si tu žijeme

VATRA
2020

Pomaly, ale isto sa už stáva tradíciou, že v Kline je jedna z najväčších
Jánskych vatier široko-ďaleko.
Ak sme nechceli o toto privilégium
tento rok prísť, museli sme
posunúť latku ešte na vyšší level,
a to vôbec nebola ľahká úloha,
keďže minulý rok sa akcia podarila
na jednotku s hviezdičkou.
Miesto vybraté (vrch
Grapa), povolenie
vybavené, Vatra Team
po roku opäť spolu,
už nám nič nebránilo
pustiť sa do práce.
Prvý pracovný deň
bol začiatkom júna,
takže na celú
„stavbu“ sme
mali zhruba tri
týždne. Klasicky
na začiatok
bolo potrebné
nahromadiť
drevo, prvé
poschodia
sa uložili
aj

za pomoci traktorov a zvyšok vatry už
všetko náročná ručná práca. Počasie nám
nie vždy prialo, ale ak sme to chceli stihnúť, niekedy sme museli stavať aj za dažďa.
Nakoniec sa všetko stihlo a výsledná vatra
merala niečo cez 13 m. Posledné dni sme
upravili prostredie a nachystali provizórne
stoly a lavičky pre verejnosť, ktoré nám
bohužiaľ niekto spálil.

NASTAL DEŇ PÁLENIA VATRY
(27. jún 2020), našťastie počasie vyšlo
na výbornú. Museli sme sa ešte postarať o občerstvenie, tak sme navarili
guláš a nechýbal ani bufet. Pár hodín
pred zapálením sa začali zhromažďovať
prví ľudia, očakávali sme veľké množstvo ľudí, keďže to bola prvá väčšia oficiálna akcia po uvoľnení opatrení okolo
koronakrízy. Konečný počet prekvapil
aj nás, na našu vatru bolo zvedavých
naozaj veľké množstvo občanov, ale
aj ľudí z okolitých dedín. Nakoniec to
prišlo, 22:00 oficiálne zapálenie vatry,
ktoré sprevádzal aj nádherný ohňostroj
a ľudová hudba, o ktorú sa starali
harmonikári.
Celú noc vatra horela bez väčších
komplikácií a medzi ľuďmi panovala
výborná atmosféra, spievalo a bavilo sa
až do rána. Za náš Vatra Team sa akcia
podarila a myslíme, že náš prvotný cieľ
posunúť latku sa nám podaril. Chceli by
sme sa poďakovať našim dobrovoľným
hasičom, ktorí dohliadali na bezpečnosť, sponzorom, bez ktorých by toto
všetko nebolo možné, a samozrejme aj
Vám ľudom za hojnú účasť a niektorým
aj za pomoc s upratovaním okolia.

Tešíme sa na Vás všetkých aj o rok!
foto Ing. Peter Jendroľ

VATRA TEAM
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VOĽBY DO NR SR z 29. 2. 2020

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu
Por. č. Názov politickej strany hnutia alebo koalície
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Dobrá voľba
Sloboda a Solidarita (SaS)
Sme rodina
Slovenské Hnutie Obrody
Za ľudí
Máme toho dosť!
Hlas pravice
Slovenská národná strana (SNS)
Demokratická strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99% – občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Slovenská liga
VLASŤ
MOST – HÍD
SMER – sociálna demokracia
SOLIDARITA – hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Magyar Kôzosségi Osszefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk

Počet voličov
Počet odovzdaných hlasov
Počet platných hlasov
Počet neplatných hlasov
Účasť v %
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Počet platných hlasov
2
11
25
116
37
5
Vzdali sa kandidatúry
73
1
300

38
1
310
1
35
182
4
131
1

1741
1280
1273
7
73,52

Športové aktuality

Obec informuje

HASIČI MAJÚ NOVÚ „POSILU“

V dôsledku epidemiologických
opatrení pri stále trvajúcej pandémii koronavírusu boli všetky hasičské podujatia zrušené.

vnútra Romana Mikulca, dňa 22.
mája v priestoroch Záchrannej bri
gády HaZZ v Žiline. Na slávnostnom

podujatí odovzdávania novej tech
niky našu obec zastupovali pán sta
rosta Karol Revaj, predseda zboru
Ľubomír Košút, veliteľ Viliam Bah
leda a členovia zboru Jakub Bugaj
a Viliam Laššák. Po prevzatí nového
vozidla bolo čo oslavovať. Nové Iveco
Daily s hasičskou nadstavbou je vyba
vené všetkým, čo potrebujú hasiči
na prvotný zásah, má nádrž na 1000
litrov vody, výkonné čerpadlo, sadu
vysielačiek a kopec rôznych hasič
ských armatúr a vybavenia, zmestí
sa doň až 6 hasičov v plnej výbave.
Avšak ako sa hovorí, želáme nášmu
novému autíčku nech radšej zhrdza
vie v garáži, ako by sme ho mali pou
žívať pri požiaroch a iných nešťas
tiach – nech radšej žiadne nie sú.
Viliam Laššák

Každý z nás dobrovoľných hasi
čov sa tešil na stretnutia s kolegami
z iných obcí pri súťažiach a taktic
kých cvičeniach, ale aj na trénin
goch u nás v obci, kde sa vždy zíde
výborná partia dospelých ale aj detí
a o zábavu je postarané. Taktiež
nás čakali rôzne školenia a kurzy.
Napriek celej tejto situácii prišla kon
com mája konečne radostná správa.
Aj naša obec dostala po repasovanej
Tatre a protipovodňovom vozíku ďal
šie nové hasičské auto, ktoré sme si
boli osobne prevziať od ministra
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Čo má nové
RaMKa?
Projekt s názvom Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých
ľudí Žilinského kraja na veciach verejných, do ktorého sa zapojili v roku
2019 aj mladí z Klina, ukončil svoju
účinnosť a pôsobenie v našej obci.
Na mimoriadnom obecnom zastu
piteľstve za dodržania prísnych hygie
nických opatrení, sme poslancom
predložili v závere mesiaca apríl schvá
lenie Koncepcie práce s mládežou,
ako aj štatút RaMky – Rady mládeže
v Kline. Poslanci oba tieto dokumenty
jednohlasne schválili a zároveň tým
zriadili náš mládežnícky parlament
v obci. Na zastupiteľstve sa stretli
zástupcovia všetkých spolkov v Kline
spolu so starostom obce Klin a taktiež
predsedníčkou RaMKy za účelom pod
pisu Memoranda o spolupráci, ktorým
sme spoločne potvrdili vzájomnú spo
luprácu pri napĺňaní Akčného plánu
na roky 2020 – 2022. Tento plán je

súčasťou už vyššie spomínanej Kon
cepcie práce s mládežou.
Po dlhšej prestávke, ktorú zaprí
činil už všetkým dobre známy vírus,
sme sa ako členovia RAMK‑y stretli
v júli, kedy sme si spoločne ozrejmili
situáciu. Taktiež sme rozobrali ciele,
ktoré boli vopred stanovené, možnosti
ich plnenia, a tiež realizáciu spoločen
ských akcií za prísnych hygienických
opatrení. No aj napriek ťažkej situá
cií sme sa snažili byť aktívni a nápo
mocní. Niektorí naši členovia sa roz
hodli darovať krv, ktorej bolo v tom
čase nedostatok.
A čo akcie, ktoré sa RaMKa chystá
organizovať v najbližších mesiacoch?

Po minuloročných priaznivých ohla
soch sme sa opätovne rozhodli pri
praviť letné kino. Po premietaní bude
nasledovať aj diskotéka. Taktiež máme
naplánované kino číslo dva, ktoré
bude rodinnejšieho formátu a vítané
budú najmä rodiny s deťmi. Pre deti
budú prichystané rôzne hry či súťaže.
V závere bude nasledovať letné kino.
Už teraz sa tešíme na bohatú účasť
a pevne veríme, že viacerým z Vás
spríjemníme letné chvíle.
S určitosťou vieme povedať, že nás
čaká v tomto roku ešte mnoho spo
ločných akcií, ktoré chystáme od nás
pre Vás.
Do skorého videnia. Vaša RaMka.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO
UZNESENIA zo zasadania obecného
zastupiteľstva obce Klin (OZ) z 22. 7.
2020 – skrátené

s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
Z. z. o rozpočtových pravidlách územ ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
nej samosprávy a o zmene a doplnení Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
niektorých zákonov v znení neskor ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
Obecné zastupiteľstvo obce Klin:
ších predpisov. Za hlasovali: Ing. Peter da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8
K bodu č. 1 – Schválenie programu Jendroľ, Ing. Peter Luka, Dušan Gonše poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0
rokovania obecného zastupiteľstva nica, Dominik Tomaštík, Bc. Andrea
obce Klin
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, K bodu č. 4 – Návrh Dodatku č. 2
Uznesenie č. 76
Dávid Mišek t. j. 7 z prítomných 7 po k VZN č. 2/2019 o určení výšky príA: Schvaľuje
slancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0
spevkov za pobyt v materskej škole
Program rokovania Obecného zastu B: Schvaľuje
a školských zariadeniach zriadených
piteľstva obce Klin.
1. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa obcou Klin
22. 7. 2020, ktoré je v súlade s usta Uznesenie č. 78
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatrenia novením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. A: Sa uznieslo na
Uznesenie č. 77
o rozpočtových pravidlách územnej 1. Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019 o ur
A: Berie na vedomie
samosprávy a o zmene a doplnení nie čení výšky príspevkov za pobyt v ma
1. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo ktorých zákonov v znení neskorších terskej škole a školských zariadeniach
dňa 30. 6. 2020, ktoré je v súlade predpisov.
zriadených obcou Klin.
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Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8
poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0.
K bodu č. 5 – Návrh VZN č. 1/2020
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Uznesenie č. 79
A: Sa uznieslo na
1. VZN č. 1/2020 o zavedení a poskyto
vaní elektronických služieb.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8
poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0
K bodu č. 6 – Návrh kúpnej zmluvy
pozemkov pod MK Západná
Uznesenie č. 80
A: Schvaľuje
1. Odkúpenie pozemkov pod MK Zá
padná od vlastníkov a vypracovanie
kúpnej zmluvy.
K bodu č. 7 – Správa o plnení úloh
KPSS obce Klin za rok 2019
Uznesenie č. 81
A: Berie na vedomie
1. Správu o plnení úloh KPSS obce Klin
za rok 2019.

Františka Klinovského st. a Máriu Kli
novskú, …, Klin.
3. Žiadosť Kynologického klubu Klin
v. z. Jurajom Basárom o zverenie
obecného pozemku na vybudova
nie cvičiska. Vybudovanie oplotenia
pozemku na obecné náklady po ob
hliadke na mieste a vytýčení parcely
geodetickým zameraním.
4. Žiadosť Antona Laššáka o vydanie
súhlasu k zápisu pozemkov vytvore
ných z EKN 3960 zapísanej na LV 3235,
orná pôda o výmere 1717 m2, podľa pri
loženého situačného návrhu, za úče
lom vysporiadania si vlastníckych
vzťahov.
5. Žiadosť KLINSTAV s.r.o., Klin 147
o vydanie súhlasného stanoviska
k rozšíreniu nájmu plochy nebytových
priestorov v budove s. č. 147 o výmere
39 m 2 formou dodatku k existujúcej
zmluve o nájme č. 2/2013.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8
poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0
B: Berie na vedomie
1. Žiadosť Milana Bišťáka o vysporia
danie pozemkov pri rodinnom dome
Školská 132 formou zámennej zmluvy.
1. Žiadosť Mareka Klinovského o tr
valú úpravu cesty prechodnej medzi
ul. Zápotočná a Chotárna pri RD s.č.
34, 35 a 36.

UZNESENIA zo zasadania obecného
zastupiteľstva obce Klin (OZ) z 22. 4.
2020 – skrátené
Obecné zastupiteľstvo obce Klin:
K bodu č. 1 – Schválenie programu
rokovania obecného zastupiteľstva
obce Klin
Uznesenie č. 67
A: Schvaľuje
Program rokovania Obecného zastu
piteľstva obce Klin.
K bodu č. 3 – Koncepcia práce s mládežou v rámci projektu „Zvýšenie
občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja
na veciach verejných“
Uznesenie č. 68
A: Schvaľuje
Koncepciu práce s mládežou v rámci
projektu „Zvýšenie občianskej infor
movanosti a participácie mladých ľudí
Žilinského kraja na veciach verejných“.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
da, t. j. 7 z prítomných 7poslancov OZ,
zdržal sa – 0, proti – 0.
Založenie „Mládežníckeho parlamen
tu“ v obci Klin.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Ke
keľáková Laššáková, Pavol Večerek,
Viliam Bahleda…

K bodu č. 8 – Žiadosti občanov
Uznesenie č. 82
K bodu č. 9 – Informácie
A: Schvaľuje
Uznesenie č. 83
K bodu č. 4 – Správa kontrolóra ob1. Kúpnu zmluvu na odpredaj obecné A: Schvaľuje
ce a stanovisko k Záverečnému účtu
ho pozemku v k. ú. Klin, parcely CKN 1. Vyradenie automobilu Renault Kan za rok 2019
905/4, zastavané plochy o výmere goo z majetku z dôvodu nemožnosti Uznesenie č. 69
A: Berie na vedomie
25 m2, pod rodinným domom s. č. 445, odpredaja.
CKN 905/2, zastavané plochy o výmere Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe Správu hlavného kontrolóra obce
23 m2 a CKN 1162/46 zastavané plochy ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik a stanovisko k záverečnému účtu
o výmere 12 m 2, v zmysle znaleckého Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La za rok 2019.
posudku č. 56/2020 pre žiadateľa Fran ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
tiška Klinovského, …, Klin.
da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8 Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica,
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0 Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Ke
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik B: Berie na vedomie
keľáková Laššáková, Pavol Večerek,
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La 1. Monitorovaciu správu obce Klin ku Viliam Bahleda…
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle 30. 6. 2020.
da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8 Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe K bodu č. 5 – Záverečný účet za rok
poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0 ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik 2019
2. Kúpnu zmluvu na odpredaj obecné Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La Uznesenie č. 70
ho pozemku pred rodinným domom ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle A: Schvaľuje
v k. ú. Klin, CKN 1162/47 zastavané plo da, Dávid Mišek t. j. 8 z prítomných 8 1. Záverečný účet obce a celoročné
chy o výmere 6 m2, v zmysle znalecké poslancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0 hospodárenie bez výhrad.
Pokračovanie na str. 14
ho posudku č. 56/2020 pre žiadateľov Schválil Karol Revaj starosta obce
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO
Dokončenie zo str. 13
1. Zníženie dotácie pre TJ Klin vo výš
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe ke 3 000 eur.
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La K bodu č. 9 – Žiadosti občanov
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle Uznesenie č. 74
da, t. j. 7 z prítomných 7poslancov OZ, A: Schvaľuje
zdržal sa – 0, proti – 0.
1. Žiadosť Františka Klinovského, …,
Klin, o odpredaj obecného pozemku
K bodu č. 6 – Použitie prebytku hos- v k. ú. Klin, parcely CKN 905/4, zasta
podárenia za rok 2019
vané plochy o výmere 25 m 2, pod ro
Uznesenie č. 71
dinným domom s. č. 445, CKN 905/2,
A: Schvaľuje
zastavané plochy o výmere 23 m 2
1. Použitie prebytku rozpočtového a CKN 1162/46 zastavané plochy o vý
hospodárenia na tvorbu rezervného mere 12 m2, po vyhotovení a predlože
fondu vo výške 218 634,43 eur.
ní geometrického plánu a znaleckého
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe posudku na náklady žiadateľa.
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda, Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš
t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda,
zdržal sa – 0, proti – 0.
t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ,
zdržal sa – 0, proti – 0.
K bodu č. 7 – Plán kontrolnej činnos- 2.Žiadosť Františka Klinovského …
a Márie Klinovskej, …, o odpredaj
ti na II. polrok 2020
obecného pozemku pred rodinným
Uznesenie č. 72
domom v k. ú. Klin, CKN 1162/47 za
A: Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na II. pol stavané plochy o výmere 6 m 2, po vy
rok hlavného kontrolóra obce.
hotovení a predložení geometrického
plánu a znaleckého posudku na nákla
K bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenia dy žiadateľa.
Uznesenie č. 73
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
A: Schvaľuje
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
1. Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš
22.4.2020, ktoré je v súlade s ustano šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda,
vením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ,
o rozpočtových pravidlách územnej zdržal sa – 0, proti – 0.
samosprávy a o zmene a doplnení nie 3. Žiadosť Jozefa Litváka o stanovisko
ktorých zákonov v znení neskorších k zápisu pozemkov na Okresný úrad,
predpisov.
Katastrálny odbor, za účelom vyspo
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe riadania si vlastníckych vzťahov.
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik 4. Žiadosť Jozefa Litváka o výstavbu re
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš kreačnej chaty na parcele EKN 4790/1,
šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda, TTP, evidovanej na LV1644, po vyspo
t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, riadaní vlastníckych vzťahov k po
zdržal sa – 0, proti – 0.
zemku v zmysle stavebného zákona
2. Použitie rezervného fondu na:
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
– nákup traktorovej kosačky vo výške a stavebnom poriadku …
3 000 eur
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
– motorového vozidla avie s plošinou ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
vo výške 6 000 eur
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Ke zdržal sa – 0, proti – 0.
keľáková Laššáková, Pavol Večerek, 5. Prevod miestnych komunikácií
Viliam Bahleda…
od Slovenského pozemkového fondu
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na obec Klin, ktoré boli vybudované
pred rokom 1992 v k. ú. Klin.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš
šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda,
t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ,
zdržal sa – 0, proti – 0.
6. Zmluvu č. 5 /2020 o postúpení in
vestičných práv a povinnosti uzavretá
podľa §269 ods.2 Obchodného zákon
níka, medzi Obcou Klin a Oravskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Dolný
Kubín .
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
da, t. j. 7 z prítomných 7poslancov OZ,
zdržal sa – 0, proti – 0.
K bodu č. 10 – Informácie
Uznesenie č. 75
A: Berie na vedomie
1. Informáciu COOP Jednota Námes
tovo SD o úspešnom podaní a schvá
lení projektov „Podpora lokálnych
komunít“ obce Klin.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laš
šáková, Pavol Večerek, Viliam Bahleda,
t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ,
zdržal sa – 0, proti – 0.
2. Správu Mgr. Alexandry Jaňákovej,
riaditeľky ZŠ s MŠ Klin o priebehu
vyučovania v období mimoriadnej
situácie – vírus Corona-19.
Za hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing. Pe
ter Luka, Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková La
ššáková, Pavol Večerek, Viliam Bahle
da, t. j. 7 z prítomných 7poslancov OZ,
zdržal sa – 0, proti – 0.
Schválil Karol Revaj starosta obce
Dňa: 22. 4. 2020
Návrhová komisia: Dominik Tomaštik,
Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková
UZNESENIA zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Klin (OZ) z 4. 3. 2020
– skrátené
Obecné zastupiteľstvo obce Klin:
K bodu č. 1 – Schválenie programu
rokovania OZ

Obec informuje
Uznesenie č. 62
A: Schvaľuje
1. Program rokovania Obecného Za
stupiteľstva obce Klin.
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatrenia
Uznesenie č. 63
A: Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa
31. 12. 2019, ktoré je v súlade s usta
novením §14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 z 31. 1.
2020, ktoré je v súlade s ustanovením
§14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách územnej samosprá
vy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Dušan
Gonšenica, Dominik Tomaštík, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, Bc. Andrea
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek,
Dávid Mišek, t. j. 8 z prítomných 8 po
slancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0.
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa
28. 2.2020, ktoré je v súlade s ustano
vením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Dušan
Gonšenica, Dominik Tomaštík, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, Bc. Andrea
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek,
Dávid Mišek, t. j. 8 z prítomných 8 po
slancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0.
B: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 3 z 4. 3.
2020, ktoré je v súlade s ustanovením
§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách územnej samosprá
vy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Du
šan Gonšenica, Dominik Tomaštík,
Viliam Bahleda, Ľudovít Svetlošák,
Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková,
Pavol Večerek, Dávid Mišek, t. j. 8 z
prítomných 8 poslancov OZ, zdržal
sa – 0, proti – 0.
5. Čerpanie RF vo výške 143 000 eur:
– verejné osvetlenie
30 000 eur
– miestne komunikácie 30 000 eur
– verejná kanalizácia 36 000 eur
– verejný vodovod 47 000 eur.

6. Žiadosť TJ TATRAN o navýšenie do 1300/221, 1300/222 a 1300/176 na ulici
tácie z rozpočtu obce Klin vo výške 3 Červený potok I.
300,- Eur na rok 2020.
C: Ukladá
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Dušan 1. Starostovi obce Karolovi Revajovi
Gonšenica, Dominik Tomaštík, Viliam požiadať o odborné vyjadrenie den
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, Bc. Andrea drológa k spíleniu líp pri kostole.
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, 2. Komisii pre výstavbu, územné plá
Dávid Mišek, t. j. 8 z prítomných 8 po novanie a pôdohospodárstvo stretnu
slancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0.
tie na pozemku obecnej komunikácie
parc. EKN 5693/2 pri Jozefovi Zajacovi.
K bodu č. 4 – Schválenie kúpnej 3. Komisii pre verejný poriadok a ži
zmluvy pod MK Plátennícka a votné prostredie stretnutie na pozem
Chotárna
ku Marty Jašicovej Za účelom riešenia
Uznesenie č. 64
občianskeho spolunažívania.
A: Schvaľuje
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Dušan
1. Kúpnu zmluvu pod miestnu komu Gonšenica, Dominik Tomaštík, Viliam
nikáciu ulica Plátennícka a Chotárna Bahleda, Ľudovít Svetlošák, Bc. Andrea
od vlastníkov. Cena Za m 2/ 1 eur.
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek,
Predávajúci: … Kupujúci: Obec Klin … Dávid Mišek, t. j. 8 z prítomných 8 po
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Dušan slancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0.
Gonšenica, Dominik Tomaštík, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, Bc. Andrea K bodu č. 6 – Informácie a rôzne
Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Uznesenie č. 66
Dávid Mišek, t. j. 8 z prítomných 8 po A: Berie na vedomie
slancov OZ, zdržal sa – 0, proti – 0.
1. Sťažnosť obyvateľov na poškodzova
nie označujúcej tabule ulice Kunovej
K bodu č. 5 – Žiadosti organizácie
pri Gurovi.
a občanov
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing.
Uznesenie č. 65
Peter Luka, Dušan Gonšenica, Domi
A: Schvaľuje
nik Tomaštík, Viliam Bahleda, Ľudovít
1. Žiadosť Viktórie Večerkovej a Márie Svetlošák, Bc. Andrea Kekeľáková La
Bugajovej o vydanie súhlasu k zápisu ššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek
pozemkov vytvorených z EKN 1106/1 t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ,
Zapísanej na LV 1525, orná pôda o zdržal sa – 0, proti – 0.
výmere 2603 m 2, podľa priloženého B: UKLADÁ
situačného návrhu, za účelom vyspo 1. Komisii pre výstavbu, územné plá
riadania si vlastníckych vzťahov.
novanie a pôdohospodárstvo obce a
B: Berie na vedomie
komisii pre verejný poriadok a životné
1. Žiadosť Jozefa Muroňa o spílenie líp prostredie stretnutie na ulici Kunovej
pri kostole, ktoré ohrozujú zdravie a pri Gurovi Za účelom riešenia poško
jeho majetok.
dzovania označujúcej tabule ulice.
2. Žiadosť Tibora Luku o dobudova C: Schvaľuje
nie miestnej komunikácie – ulica 1. Vypracovanie projektu a následné
Západná.
podanie žiadosti o NFP na rekonštruk
3. Žiadosť Jozefa Zajaca o terénne ciu športového areálu pri Základnej
úpravy obecnej cesty EKN 5693/2.
škole s materskou školou v Kline.
4. Žiadosť Marty Jašicovej o riešenie ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Ing.
občianskeho spolunažívania v sused Peter Luka, Dušan Gonšenica, Domi
stve s Martou a Štefanom Majchrom nik Tomaštík, Viliam Bahleda, Ľudovít
a Vierou Masničákovou, z dôvodu ne Svetlošák, Bc. Andrea Kekeľáková La
odstránenia stavieb a neporiadku z ššáková, Dávid Mišek t. j. 8 z prítom
pozemku, ktorý je jej vlastníctvom.
ných 9 poslancov OZ, zdržal sa: Pavol
5. Sťažnosť Ing. Juraja Lukačíka na Večerek t.j. 1 z prítomných 9 poslancov
voľne sa pohybujúce psy po jeho po OZ, proti – 0.
zemkoch a miestnych komunikáciách.
6. Žiadosť Viktora Madleňáka o úpra Schválil Karol Revaj starosta obce
vu prístupovej cesty CKN 1300/152 Dňa: 4. 3. 2020
– Školská z dôvodu zlého prístupu Návrhová komisia: Pavol Večerek, Do
k rodinným domom na parc. CKN minik Tomaštík
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Zo života farnosti
prípravu svojich detí a následne sa
im viac venovali.
Duchovný otec Štefan Mordel pri
slávnosti povzbudil deti k veľkej láske
k Pánu Ježišovi, aby zostali s ním
spojení ako ratolesti s viničom, aby
za ním radi a často prichádzali.
Pán kaplán Marek Forgáč pripravil
deti na prijatie Eucharistie a nacvičil
aj túto slávnosť.
Bola to jedna z jeho posledných
svätých omší v našej farnosti, keďže
bol následne preložený.
-mj-

A predsa sa dočkali
Prvé sväté prijímanie sa u nás netradične konalo až 28. 6. 2020.
36 detí si na svoj veľký deň muselo
počkať. Prípravám sa vo väčšej miere
museli venovať rodičia, keďže sa neko
nali verejné bohoslužby a deti necho
dili do školy.
Pán kaplán Marek Forgáč sa počas
prípravy na prvé sväté prijímanie
venoval aj rodičom, pre ktorých si
pripravil katechézy a tak ich pripra
voval, aby intenzívnejšie prežívali

Výmena kaplánov
Spišský biskup Štefan Sečka preložil
k 1. 7. 2020 kaplána Mgr. Mareka Forgáča do Ludrovej, na jeho miesto presunul Mgr. Vincenta Polláka, ktorý
pôsobil vo Veľkej Lomnici.

Procesia Božieho Tela

Ďakujeme Vdp. Marekovi Forgáčovi
za obetavosť pri vysluhovaní sviatostí,
navštevovaní chorých, príprave detí
na prvé sväté prijímanie a pasto
rácii birmovancov. Ale ďakujeme
aj za úsmev a milé slová na ulici, či
na rôznych akciách pre rodiny, ktoré
spoluorganizoval. Prajeme mu veľa
milostí a síl v novej farnosti.

Slávnosť Božieho Tela spojená s procesiou sa konala 11. 6. v Kostole sv.
Antona Paduánskeho v Kline.

Nášmu novému pánu kaplánovi
Vincentovi prajeme, aby sa v Kline
cítil dobre.
-mj-
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Vdp. Štefan Mordel žehnal našu
dedinu Eucharistiou a vyprosoval
ochranu v tejto kritickej dobe. -mj-

Zo života farnosti

BOHOSLUŽBY V ČASE „„KORONY
KORONY““
Pre koronavírus boli zastavené akcie s veľkým počtom ľudí, a preto sa bohoslužby nekonali v kostoloch.
Veriaci sväté omše sledovali
na internete cez televíznu obrazovku.
Vďaka pánu farárovi Štefanovi Mor
delovi a mladým kameramanom
Dominikovi Tomaštíkovi, Domini
kovi Romaňákovi a Silvestrovi Kosme
ľovi sme mohli nedeľné bohoslužby
a obrady veľkej noci z chrámu sv.
Antona Paduánskeho v Kline sledovať
cez internet.
Zo začiatku bolo veľa ľuďom
smutno, že nemôžu ísť do kostola,
ale smieť sa aspoň takto spojiť ako
farnosť, bolo povzbudzujúce. Preto

ďakujeme za túto službu. Viacerí si
uvedomili ako sa im niekedy nech
celo ísť na bohoslužby a teraz im bolo
preto trudno. O to radostnejšie potom
prichádzali, keď sa pravidla zmiernili.
Do kostola mohli prísť ľudia v obme
dzenom počte, museli mať rúška, bolo
potrebné dodržiavať dvojmetrové
rozostupy (neskôr 1,5 metra), nepo
užívala sa svätená voda, pri vstupe
bola povinná dezinfekcia rúk. Ľudia si
nedávali znak pokoja. Biskupi dovolili
prijímanie do rúk.
-mj-

Máme nového pána kaplána
V našej farnosti došlo k 1. 7. 2020 k výmene kaplánov. Svoju pôsobnosť
u nás po 2 rokoch ukončil Mgr. Marek Forgáč, ktorému zo srdca ďakujeme
za všetko, čo pre nás robil. Ostane navždy v našich srdciach a spomienkach
a veríme, že na Klin bude vždy s láskou spomínať.
Na jeho miesto k nám bol preložený
Mgr. Vincent Pollák, ktorému sme
položili pár otázok, aby sme sa o ňom

čo to dozvedeli a bližšie ho spoznali.
1. Odkiaľ pochádzate a predstavte
nám vašu rodinu.

Odpustová svätá omša, celebroval ju
vdp. Metod Frivaldský
Pochádzam z malej dedinky na Spiši
menom Kurimany. Je to útla dedinka
neďaleko mariánskeho pútnického
miesta v Levoči. Mám štyroch súrodencov, ale ani jednu sestru. Som v poradí
tretie dieťa rodičov Vincenta a Márie.
Najstarší brat býva s manželkou a troma dcérami v okresnom meste Levoča. Ďalší brat s manželkou postavili
domček v rodných Kurimanoch a majú
Pokračovanie na str. 18
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Zo života farnosti

Máme nového pána kaplána

Nový kaplán Mgr. Vincent Pollák
Dokončenie zo str. 17
dcéru a dvoch synov. Mladší brat odišiel
aj s manželkou za prácou do okresu Senec, kde majú domček a jednu dcéru. No
a najmladší brat sa mal tento rok v máji
ženiť, ale koronavírus mu to skomplikoval, tak to preložili na október 2020.
2. Akým ste boli dieťaťom?
Normálnym! Aj som nepočúval a vystrájal huncútstva, aj som doma
pomáhal a plnil si domáce dedinské
povinnosti. Kostol sme nemali v maličkej dedinke ďaleko, tak som chodil
miništrovať, no po večeroch sme sa
stretávali aj na ihrisku zahrať si futbal
či schovávačky.
3. Aká bola vaša cesta ku kňazstvu?
Určite jedinečná a poznačená osobnými
okolnosťami. Ako chlapec som chcel byť
kňazom, oni sa neženia. Bolo to v období, kedy som celkom nechápal, prečo
Pán Boh stvoril dievčatá. Veď to len
mrnčí a ani futbal to poriadne nevie
hrať. No ako som dorastal a prichádzal
do puberty, zmenili nám kňaza vo farnosti a naozaj to bol úžasný príklad
otca vo farnosti a dobrého človeka.
Začali sme sa spolu rozprávať o rôznych veciach. Boli sme na opekačke či
brigáde na fare. Jeho príklad ma veľmi
oslovil, a aj keď som už chápal potrebu
dievčat a žien vo stvorení, lákala ma
služba Bohu a ľuďom. Priznal som sa
pánu farárovi s myšlienkou na kňazstvo a on mi ako dobrý radca odporúčal nájsť si vzťah s dievčaťom, aby som
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mohol pôsobiť všade, kde som bol, a ešte aj budem. Dáva mi to väčší obdiv voči
Božej starostlivosti a uistenie, že Božia
žehnajúca ruka je dar pre všetkých.

sa vedel slobodne, úprimne a vedome
rozhodnúť. Tak som skúsil nejaké vzťahy, ale vždy ma to ťahalo do kostola 6. Povedzte nám nejakú vtipnú pría k službe. Tak som si podal prihlášku hodu, ktorá sa vám stala.
na bohosloveckú fakultu a Božia milosť Keď som bol čerstvým kaplánom vo Svibola so mnou. Neľutujem, že som sa stal te, konalo sa tam – ako pravidelne –
kňazom a teším sa zo služby.
celoslovenské stretnutie náboženského
hnutia Modlitby Matiek. Aj moja mam4. Povedzte nám niečo o Vašich pred- ka je v tejto aktivite zapojená, a prechádzajúcich pôsobiskách.
to som jej a jej kamarátkam ponúkol
Je toho dosť, no v rýchlosti ich odpre- priestor na fare, kde mohli prenocovať
zentujem. Ako novokňaz v roku 2006 a byť účastné celého programu modsom začal kňazský život ako kaplán litbového víkendu. Hlavná časť poduv Starej Ľubovni. Všetko bolo nové a je- jatia sa konala v sobotu a vtedy tam
dinečné. Naučil som sa tam pracovať bol pozvaný aj otec biskup. Keď som
s deťmi na detských svätých omšiach. cez obedovú prestávku vyšiel medzi
Potom nasledoval Kežmarok, ako mo- matky, tak sa skoro strhla hádka o to,
je druhé pôsobisko, na ktorom som sa čí kaplán som. Boli tam totiž matky
dlho neohrial. Treťou zastávkou bolo zo Starej Ľubovne, ktoré ma volali
misijné územie neďaleko Popradu vo na koláčik. Matky z Kežmarku, ktoré
Svite. Tam som naozaj pocítil aké je cez celé priestranstvo pred kostolom
dôležité osloviť a podchytiť vieru ľudí. volali na mňa ako na svojho obľúbenéLebo Svit bol známy ako mladé mesto ho kňaza. Pripojili sa aj miestne matky
plné ľudí zozbieraných z celého Česko- zo Svitu, ktoré pomáhali roznášať vodu
slovenska, Ukrajiny, Poľska či Maďarska v horúčave a dopĺňali organizačný tým.
kvôli Baťovej fabrike. Bola tam veľká A aj keď moja mamka pociťovala určianonymita, a keď som ľudí nechytil tú hrdosť na svojho syna, že ho toľké
za srdce, tak odchádzali preč. Veľká matky poznajú, zapojila sa aj ona s tvrškola môjho kňazského života. Na štvr- dením, že som jej syn a teda jej kaplán.
té pôsobisko som sa dostal na dolný Trmu-vrmu som utíšil zvolaním, nech
Liptov do Liptovskej Lúžnej, kde ma sa za mňa pekne všetky modlia a ja
očarila nádherná príroda a úchvatný chcem zostať kaplánom Cirkvi svätej.
kraj. Potom ma pán biskup znova vrátil
pod Tatry do rázovitej a veľmi známej 7. Čo Vás najviac prekvapilo, keď ste
obce Lendak. To som už bol osem roč- prišli do Klina?
ný kňaz a dobrosrdečnosť a obetavosť Myslím, že pocit tepla. Lebo všetci ma
Lendačanov ma rozmaznávali. Na po- pripravovali na to, že na Orave býva
hodlie goralského kraja som si rýchlo chladno a na zimu sa mám priprazvykol, preto bol preklad do farnosti viť. Mne osobne veľmi imponuje zima
so špeciálnou pastoráciou Rómov ná- a chlad. Tak som sa tešil na príjemné
ročný. Teda mojím šiestym pôsobiskom dni. No vystúpil som z auta a aj prvé
sa stala Veľká Lomnica s veľkou komu- chvíle v Kline žiadnu zimu ani ochlanitou rómskeho etnika, pre ktoré som denie nepriniesli.
bol viac-menej určený. No keď sa obzerám naspäť, tak väčšie požehnanie 8. Čo by ste chceli odkázať novým
v kňazskej službe som zatiaľ nezažil farníkom?
nikde inde. Až sa mi ťažko odchádzalo Majme otvorené srdce pre Božiu mido Klina, kde ma pán biskup tohto roku losť a Božiu lásku ku každému, koho
preložil a teda prvýkrát na Oravu.
na tento svet a v tomto čase dobrý Boh
povolal. Buďme k sebe dobrí a trpezliví.
5. Čím Vás tieto miesta obohatili?
Veď sme všetci spolu v Božom náručí.
Myslím si, že veľkú časť odpovede na túto otázku som už ponúkol v predcháNášmu novému p. káplánovi srdečne
dzajúcej odpovedi. Snáď by som doplnil ďakujeme za zaujímavý rozhovor
len taký nadhľad na to všetko. Je úžas- a želáme tu u nás spokojne a príjemne
né pre mňa osobne ako kňaza, že som prežitý čas jeho kňazskej služby. -red-

Obec informuje

Andrej Hlinka – Otec národa
Dejiny slovenského národa sú spä
té aj s menom Andreja Hlinku. Ne
únavne chodil po celom Slovensku,
rečnil, slúžil sv. omše, organizoval
ľudové zhromaždenia, na ktorých
požadoval samostatnosť Slovenska,
lebo Slovákom sa krivdilo. Z ich mo
zoľov bohatli cudzí príživníci, bez
milosti a kresťanského citu. Bojoval
proti tejto zjavnej krivde a ubíjaný
ľud vkladal svoje nádeje do slovenskej
piesne „Príde Hlinka z Ružomberku
donesie nám Slobodienku“…

ale utláčaného národa s bohatou
históriou.
Hovorilo sa v nej: Vyhlasujeme,
že v tomto štáte chceme vidieť svoju
budúcnosť ako národ rovnoprávny
s národom českým, ale aj ako národ
svojprávny, ktorý samostatne chce
spravovať svoje veci a chce sám riadiť
svoj osud. Potom dal slovo senátorovi
Julovi Klimkovi, aby prečítal článok
Jána Slávika z Národných novín.

Historické okienko

10. október bude čiernymi písme
nami zapísaný do dejín Slovenska.
Tej krivdy, ktorej sa dopustila brat
ská láska na úbohom oravskom
ľude v Námestove, Slovák nikdy
nezabudne.
Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú, kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
tomu naša pieseň slávou zazvoní.
Na mieste zomreli:
Anton Jackulík, 58 ročný otec 2 detí,
roľník zo Slanice – trafený do hlavy.

OKTÓBER ROKU 1920

Milo Urban ešte vtedy, keď mohol
písať tak, ako ozaj myslel a cítil,
múdro prirovnal Hlinku k povích
rici, ktorá otriasla celým slovenským
bytím a zasiahla všetky jeho spolo
čenské vrstvy.
100 rokov od Krvavej nedele
v Námestove
Je jeseň roku 1920, za plotom kvitnú
ruže. Budú dobré na hrob. Na hrob,
ktorý navždy pochoval ideály ľud
stva. Ľudová strana sa 15. septembra
1920 na okresnej porade v Námestove
uzniesla zvolať 10. októbra 1920 ve
rejné zhromaždenie – predvolebnú
kampaň. Rozhodli o tom vodcovia
ľudu, slúžny Ferko Skyčák, dr. Štefan
Hojo a okolité duchovenstvo. Dalo sa
to na vedomie hlavnému slúžnemu
Ferkovi Skyčákovi ústne i písomne.
Desať dní predtým dal na známosť
veriacim pán farár Vendelín Schwarz,
že služby božie budú slúžené 10. ok
tóbra o 9:00 hodine. Tak sa aj stalo.
Svätú omšu slúžil a kázeň mal sám
Andrej Hlinka za asistencie miest
nych kňazov i kňazov z okolitých
dedín. Bol stredobodom pozornosti
medzi kňazmi a veriacimi v kosto
le i mimo neho. Po skončení svätej
omše sa ľudia presunuli k slúžnemu
domu. Zhromaždenie začalo hymnic
kými piesňami: Kto za pravdu horí
a Hej, Slováci za účinkovania cirkev
ného spevokolu.
Hlinka vystúpil na tribúnu medzi
čestných hostí, prečítal prejav a rezo
lúciu, ktorá bola výkrikom tvrdého

Ignác Fenik, 36 ročný otec 6 detí,

najmladší mal tri týždne, manželka
nemocná, roľník z Klina.
Obidvaja už išli domov a vtedy boli
českými vojakmi zastrelení.

Slovenská krv do neba volá
To pobúrilo prítomných českých voja
kov prvého horského pluku, vytiah
li bodáky a ôsmi až desiati sa hnali
na neho, že ho zabijú. Predrali sa hus
tým radom ľudí asi na desať metrov
od rečníckej tribúny. Tu sa naši muži
vzopreli a s výkrikom, veď aj Slovák
je vojakom, odzbrojili útočníkov, pri
čom sa im ušlo náležitej odplaty.
Skupina asi desiatich krvilačných
vojakov stojacich na môstku sa roz
behlo do kasární, zobrali strojové
pušky a začali strieľať do bezbranného
ľudu. Nastala panika, krik, nárek.
Ktorí mali vozy, nasadali na ne a ute
kali. Vojaci strieľali ako zo zábavy.
Neodradila ich teplá striekajúca krv
obetí nevinných ľudí. Vojsko behalo
ako posadnuté po všetkých uliciach
Námestova. Darmo čakali úbohé deti
svojich otcov, nevrátili sa viac živí
domov. Ich krv vysal prach námes
tovských ulíc.

Ranení:
Jozef Brija z Bobrova, ktorému do
strieľali rameno. Maťuga z Vavreč
ky, ktorého do krvi stýrali. Štefana
Grebača, brata kňaza Ignáca Gre
báča-Orlova vracajúceho sa domov,
dobil skoro na smrť Jozef J. s vojak
mi. Okrem toho bolo ešte asi desať
ranených.
Kto zapríčinil krvavú masakru
Celá táto masakra bola plánovite
vyprovokovaná. Agrárnickí náhončí
sa dozvedeli, že na 10. októbra budú
mať ľudáci zhromaždenie, a rozhodli
sa, že tam zvolajú na ten istý deň aj
oni predvolebné stretnutie. Mal tam
prísť Šrobár, Vanovič, Moyš, Duchaj
a iní. Agrárnikov do Námestova nik
nevolal a je isté, že ani vláda nikoho
nepoverila, aby štval vojsko proti
ľudáckym rečníkom. Čo hľadal ag
rárnik Ján Duchaj medzi vojskom?
Už dopredu pripravovali agrár
nicki štváči pôdu a huckali české
vojsko proti bezbrannému ľudu.
Do čiernej knihy bude zapísané meno
nešťastných odrodilcov: Floriána H.,
Jozefa J. a senátora agrárnej strany
Jána Duchaja, ktorí boli pôvod
cami a osnovovateľmi celého zla.
Pokračovanie na str. 20
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Obec informuje

Historické okienko

OKTÓBER ROKU 1920
Dokončenie zo str. 19
Jozef J., ktorý sám týral našich ľudí
a stále velil vojakom: Hoši napred!
Hurá!! Okrem nich ešte jeden poru
čík od štvrtého sibírskeho pluku
Bedřich Daněk, hnal zbesnených
vojakov na utekajúce zástupy ľudu.
Tá ľudská hyena bola postrachom
celého Námestova. On prenasledoval
katolícke duchovenstvo, vrieskal, že
oni delají pořádek, keď vraždili bez
mocných ľudí. Toto sa udialo v tichom
podhorskom mestečku pod úpätím
Babej hory, kúsok od poľských hraníc.
V novinách Slovák 17. októbra 1920
vyšla výzva
Neprovokujte, nehuckajte už
aj tak podráždený národ. On

prirodzeným svojim rozumom,
čistým neskaleným srdcom spozná
svojich opravdiv ých vodcov a len
za tými pôjde. Dosť už bolo tej dra
hej slovenskej krvi – nevylievajte ju.
Lebo beda, keď v rozhorčení svojom
povstane ľud proti svojim utláčate
ľom. Hrozná, strašná vina o pomstu
volá. Beda tomu, z koho pohoršenie
v ychádza. Beda agrárnikom a mu
čiteľom Slovenska, ktorí to všetko
zapríčinili, trestu božiemu neujdú.
Tá preliata krv vždy ich bude pá
liť, prenasledovať a volať o pomstu
do tretieho pokolenia.
Predsedníctvo ľudovej
strany rozhodlo:
Zvolalo na 19. októbra svoj exekutívny

výbor na plenárne zasadnutie a tam
rozhodovali verejní činitelia, ako si
vydobyť platnosť v demokratickej
republike.
Slovensko v Československu pre
žilo viacero volieb, no nie všetky
boli v skutočnosti vždy slobodné
a demokratické. Preto prinášame
svedectvá, lebo sme pri týchto deji
nách boli od počiatku. Sloboda sa
v putách rodí a bez krvi niet vykúpe
nia. K žatve úrody sa hlásime plným
právom spoludedičstva a toho, z čoho
Európa vyrástla a tak sa bolestne
vykupovala.
Vštepujme hrdosť na národ a vieru
do každého srdca, ku ktorému sa pri
blížime, lebo niet väčšieho daru pre
národ, ako je vlastný štát.
Použité články z dobovej tlače.
Spracoval Vladimír Kolada.

Vyberte si váš projekt z Programu podpory
lokálnych komunít COOP JEDNOTY
Nadácia COOP Jednota už pár rokov cez Program podpory lokálnych komunít podporuje miestne komunity
a umožňuje verejnosti zapojiť sa do riešenia rôznych problémov, zveľaďovania a rozvoja svojho okolia. Aj my sme
už druhý krát požiadali o tento grant. Tento rok naše 3 projekty oslovili COOP Jednotu a obec získa 6 000 eur
na zrealizovanie jedného z nich.
Od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 bude
aj v našej obci prebiehať hlasovanie
v predajniach COOP Jednota, kde si
nakupujúci občan bude môcť vybrať,
ktorý z troch projektov, chce aby sa
v obci realizoval.
Hlasovanie bude prebiehať pros
tredníctvom žetónov, ktoré hlasujúci
obdržia za každý zrealizovaný nákup,
pričom za každých 5 eur dostanú 1
žreb.
1) „Zábava a kino na čerstvom
vzduchu“
Projekt je zložený z dvoch častí:
a to obnovenie oplotenia s úpravou
terénu a v druhej časti zabezpečenie
doplnkov k večerným premietaniam
letného kina.
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V prvej etape upravením oplotenia
areálu okolo umelého ihriska nad MŠ
sa zabezpečí nielen bezpečnosť pre
deti ale neraz aj ich rodičov, ktorí
častokrát, keď sú tam s deťmi a lopta
im vyletí mimo ihriska, utekajú pre
ňu po strmej ceste.
Druhou časťou je nákup techniky
k premietaniu – letné kino v prírode.

a budovať vzťahy s rovesníkmi. Det
ské ihrisko, hracia veža so šmykľav
kou a lezeckou stenou, prevažovacie
hojdačky, posedenie – lavičky.

3) „Pekne a živo v prírode“
Vybudovanie posedenia – miesta
na opekanie pre všetkých na vrchu
Vahanov. Je to miesto, kde sa stretá
vajú celé rodiny nielen z obce. Často
2) „Veselo s deťmi na športových
sa tu organizujú rodinné opekačky.
a kultúrnych podujatiach“
V druhej fáze by prebehla rekon
Projekt je zameraný na vybudovanie štrukcia autobusových zastávok
zóny pre deti s rodinami v areáli fut v obci.
balového ihriska, ktoré sa nachádza
Vyberte si projekt, ktorý
na periférii obce Klin.
chcete, aby zvíťazil a hlasujte.
Dospelí tak získajú čas sami pre Informácie o výsledkoch hlasovania
seba a budú si môcť zašportovať, a o víťazných projektoch budú zverej
pokiaľ ich deti budú na detskom nené do 15. októbra 2020 na webovej
ihrisku podporovať svoju motoriku stránke www.coop.sk.
AKL

ZŠ s MŠ sa predstavuje

HODNOTIACA SPRÁVA ZŠ s MŠ Klin
za školský rok 2019/2020
ZŠ s MŠ Klin navštevovalo v tomto
školskom roku 331 žiakov, z toho 7
študujú v zahraničí.
V I. aj v II. polroku prospeli všetci
žiaci. Žiaci študujúci v zahraničí budú
robiť skúšky v priebehu prázdnin,
po dohode s rodičmi.
Žiakov v tomto školskom roku vyu
čovalo 24 učiteľov.
Na škole bolo 22 začlenených žia
kov. Venovala sa im 1 špeciálna peda
gogička, 7 asistentov učiteľa.
Vyučovací proces v tomto školskom
roku narušila pandémia koronavírusu
Covid-19, na základe ktorej Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slo
venskej republiky podľa ustanovenia § 3
ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Minis
terstva školstva SR o podrobnostiach
o organizácii školského roka na zák
ladných školách, na stredných školách,
na základných umeleckých školách,
na praktických školách, na odborných
učilištiach a na jazykových školách
v dôsledku ohrozenia života a zdravia
detí, žiakov alebo zamestnancov škôl
a školských zariadení na základe roz
hodnutia hlavného hygienika a záverov
Ústredného krízového štábu, ktoré je
zapríčinené šírením respiračného ocho
renia vyvolaného novým koronavíru
som COVID-19 prerušilo vyučovanie

Žiaci 3.A s tr. p. uč. R. Prisažnou

Učiteľský zbor
na školách a školských zariadeniach
v období od 16. marca 2020 do 29.
marca 2020 vrátane a od 30. marca
do odvolania.
Vyučovanie na našej škole prebiehalo
nasledovne:
» prezenčná forma od 2. 9. 2019 – 13. 3.
2020
» dištančná forma od 16. 3. 2020 – 31. 5.
2020 v 1. A,B, 2. A,B, 3. A,B, 4. A,B, 5. A,B,
6., 7. A,B, 8. A,B, 9. A, B

prezenčná forma od 1. 6. 2020 – 30. 6.
2020 v 1. A,B, 2. A,B, 3. A,B, 4. A,B 5. A,B
– nastúpilo 95,78 %
prezenčná forma od 22. 6. – 30. 6. 2020
v 6., 7.A,B, 8.A,B, 9.A,B – nastúpilo 93%
žiakov.
PREVÁDZKA ŠKD
V školskom roku 2019/2020 mal ŠKD
dve oddelenia s počtom 52 detí.
Kolektív tvorili žiaci 1. – 4. roč
níka. Výchovno‑vzdelávaciu činnosť
s deťmi vykonávali dve kvalifikované
vychovávateľky a asistenti, ktorí
vypomáhali 4x týždenne po jednej
hodine. Na zahájenie činnosti ŠKD
škola poskytla financie v hodnote
400 eur, a to na základné materiálne
vybavenie, ako sú výkresy, farby, pas
telky, lep, zdobiaci materiál, hračky.
Z materiálu deti v priebehu roka zho
tovovali výtvarné práce k rôznym
príležitostiam. Do ŠKD boli v tomto
školskom roku zakúpené 2 notebooky.
Poplatok od rodičov za ŠKD sa
v tomto školskom roku nemenil
a ostal na sume 10 €/mesiac.
ŠKD pri ZŠ s MŠ v Kline bol počas
šk. roku v prevádzke denne od pon
delka do štvrtka v čase od 1120 do 1600
hod. a v piatok do 1530 hod.
Pokračovanie na str. 22
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HODNOTIACA SPRÁVA ZŠ s MŠ Klin za školský rok 2019/2020
Dokončenie zo str. 21
Od 16. 3. 2020 bola na základe
nariadenia Ministerstva školstva
riadna výchovno‑vzdelávacia činnosť
v ŠKD pri ZŠ s MŠ Klin prerušená.
Počas epidemiologickej situácie pani
vychovávateľky s deťmi pracovali osobit
ným spôsobom. Bola vytvorená karan
ténna selfi výzva. Deti posielali fotografie
z celého týždňa, napríklad stavby z lega,
pečenie palaciniek, výrobu veľkonočných
výrobkov aj to, ako si dopĺňali vitamín.
Nakoniec sa z týchto fotografií vytvoril
album ako pamiatka na toto obdobie.
Na základe rozhodnutia MŠ a hlav
ného hygienika sa od 1. 6. 2020 obno
vila prevádzka v ŠKD. Rodičia prejavili
záujem o návrat do ŠKD. Prihlásených
bolo 38 detí. Boli vytvorené 3 oddele
nia. Nástup bol sprevádzaný dodr
žiavaním prísnych opatrení (meranie
teploty, nosenie rúška, umývanie rúk,
obmedzený počet detí v oddelení …).
Od 13. 6. 2020 bol zrušený núdzový
stav a prevádzka ŠKD sa rozbehla
v zaužívanom režime, samozrejme, so
zvýšenými hygienickými opatreniami.
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Od septembra 2019 prebiehala na na
šej škole krúžková činnosť a žiaci ma
li možnosť do 13. 3. 2020 navštevovať
tieto krúžky: angličtina pre prvákov,
angličtina hrou, pohybové hry, strelec
ký krúžok, počítače hrou, spoločenské
hry redakčný, moderný umelec, prí
rodno‑poznávací, športovo‑florbalový,
florbal – dievčatá, šikovné prsty – stro
jopis, stolnotenisový, volejbalový.
V čase mimoriadneho vyučovania
krúžková činnosť neprebiehala.
Pre lepšiu pripravenosť žiakov na pri
jímacie pohovory bolo v 9. ročníku zave
dené doučovanie z matematiky a zo slo
venského jazyka. Testovanie 9 sa však
v tomto školskom roku neuskutočnilo
z dôvodu pandémie ochorenia Covid
19 a žiaci boli na stredné školy prijatí
na základe VV výsledkov z predchádza
júcich ročníkov. Všetci žiaci 9. ročníkov
boli umiestnení na stredné školy.
V ročníkoch 1. – 9. sa vyučoval pred
met náboženská aj etická výchova.
V mesiaci apríl od 15. do 30. 4. 2020,
sa uskutočnil elektronický zápis do 1.
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ročníka. Na zápise bolo 45 detí, z toho
4 deti majú odklad. Do prvého ročníka
nastúpi 41 detí. K novému školskému
roku 2020/2021 je predpokladaný
počet žiakov v ZŠ 337.
1. Hodnotenie prospechu a správania žiakov
Na prvom stupni prospelo všetkých
160 žiakov, 4 študujú v zahraničí (bu
dú robiť komisionálne skúšky po do
hode s rodičmi).
Na druhom stupni prospelo všet
kých 164 žiakov, 3 žiaci sú študujúci
v zahraničí.
Kritériom na hodnotenie správania
bol Školský poriadok. Tento stanovil
postupnosť pri výchovných opatre
niach – pochvalách a pokarhaniach.
• pochvalu triednym učiteľom
v prvom polroku získalo 83 žiakov.
V prvom polroku:
• napomenutí triednym učiteľom boli
4 žiaci
• pokarhaný riaditeľkou školy bol 1
žiak
Odmenu riaditeľky školy v druhom
polroku získalo 146 žiakov.
V druhom polroku :
• napomenutý triednym učiteľom bol
1 žiak.
2. Hodnotenie dochádzky žiakov
Žiaci vymeškali v priebehu prvého
polroka tohto školského roka 7 895
hodín, priemerne na jedného žiaka
24,36 hodín, neospravedlnené hodiny
v prvom polroku boli 3.
V druhom polroku žiaci vymeškali
4 759 hodín, čo je 14,6 hod. na jedné
ho žiaka, neospravedlnené hodiny v II.
polroku boli taktiež 3.
Hlavnou príčinou vymeškávania boli
zdravotné problémy detí.
Aktivity žiakov ročníkov 1. – 4.
Súťaže: Matematická Pytagoriáda;
Hviezdoslavov Kubín; Matematický
Klokan
Aktivity: Deň úcty k starším – pro
gram; Milión detí sa modlí ruženec;
Jabĺčkový tematický deň;

Plavecký výcvik – 3. – 4. roč.; Jesenný
zber papiera; Zber šípok; Čisto v duši,
čisto okolo nás; Slávnosť sv. Mikuláša;
Nácvik programu na Mikulášsku a Via
nočnú besiedku; Spievame koledy +
rozprávky s vianočnou tematikou –
triedne aktivity k Vianociam; „Píšeme
list Ježiškovi“; Vianočná besiedka; Via
nočné trhy; Karneval; Prírodovedná
exkurzia – Hvezdáreň Kys Nové Mesto,
kaštieľ Radoľa; Exkurzia – Bábkové
divadlo Žilina.
Aktivity žiakov ročníkov 5. – 9. – spoločensko‑vedné predmety:
Súťaže: Olympiáda zo SJL; Olympiáda
ANJ; Šaliansky Maťko; Hviezdoslavov
Kubín; Dejepisná olympiáda; Olym
piáda SJL – Karolína Osierdová – 2.
miesto – okresné kolo.
Olympiáda ANJ – Žaneta Košútová,
Patrik Trnčák – úspešní riešitelia –
okresné kolo.
Projekty ANJ – Žaneta Košútová – 1.
miesto, Natália Košútová – 2. miesto.
Dejepisná olympiáda – Dárius Červeň
– 1. miesto, Soňa Jatyelová – 2. miesto,
Tatiana Ťasnochová, Joachim Červeň
– úspešní riešitelia.
Betlehemy Babej hory – Laura Sivčá
ková – 2. miesto.
Výtvarná súťaž Oravské Beskydy –
Matias Mišek – 2. miesto, Sára Muro
ňová – vyznamenanie.
Detský čin roka – Jakub Lajda – oce
nený príbeh.
Aktivity: Vstupné testy; Európsky deň
jazykov; Spomíname na Skyčákovcov
Ľ. Štúr v Kinderlande – vyučovanie
netradičnou formou; Zážitkový deje
pis – vyučovanie netradičnou formou;
Program pre dôchodcov; Muzikál Ban
ská Bystrica; Testovanie 5 ; Vianočná
besiedka; Deň sv. Mikuláša; Sv. Lucia
– tradičné zvyky; Časopis KLINGÁČIK.
Aktivity žiakov ročníkov 5. – 9.
– prírodovedné predmety:
Súťaže: Geografická olympiáda; Mate
matická olympiáda; Pytagoriáda; Bio
logická olympiáda; Chemická olympi
áda; Matematický klokan – prezenčná
aj on-line forma.

ZŠ s MŠ sa predstavuje
Geografická olympiáda – Samuel
Grižák, Patrik Trnčák, Lukáš Kubina,
Jakub Klinovský, Natália Volfová –
úspešní riešitelia v okresnom kole.
Biologická olympiáda – Timotej Čer
veň – 2. miesto – postup na krajské
kolo, Joachim Červeň – úspešný
riešiteľ.
Chemická olympiáda – on-line – Karo
lína Osierdová, Natália Tylková.
Aktivity:
Vstupné testy
Jesenný zber papiera
Testovanie 5
Čistenie klinského rašeliniska
Týždeň aktivít boja proti drogám
Exkurzia Krakow
Lyžiarsky výcvik Čertovica Vyšná Boca
– 7. roč.
Deň zdravej výživy
Deň Zeme.
Besedy a aktivity organizované vý
chovným poradcom a koordinátorom prevencie:
Úlohy stanovené v Pláne práce sa re
alizovali priebežne počas školského
roka až do vyhlásenia mimoriadnej
situácie 13. 3. 2020 a prerušenia škol
ského vyučovania.
Aby ma čítanie a písanie bavilo – žiaci

2. ročníka v spolupráci s CPPaP NO

Adaptácia pri prechode na 2. stupeň

– 5. ročník v spolupráci s CPPaP NO
Predsudky – všetci ako jeden – 6. roč
ník v spolupráci s CPPaP NO
Riziká internetu – 7. ročník v spolu
práci s CPPaP NO
Stop extrémizmu – žiaci 8. ročníkov
Kariérne poradenstvo – žiaci 8.
ročníkov.
Burza stredných škôl – Námestovo –
žiaci 9. ročníkov.
Výsledky TESTOVANIA 5
ZŠ Klin – SJL – 73,4 % SR – 64,8 %
ZŠ Klin – MAT – 74,6 % SR – 63,4%.
Výsledky TESTOVANIA 9
Testovanie 9 bolo zrušené.
Školský vzdelávací program – Žiaci
6. ročníka si volili medzi možnos
ťou výberu predmetov do 7. ročníka
–nemecký jazyk – 12 žiakov, cvičenia
z fyziky – 13 žiakov. Tieto sú súčasťou
ŠkvP od školského roka 2019/2020, v 8.

ročníku pokračujú NEJ + Cv. BIO. V 9.
ročníku bola zrušená tretia hodina deje
pisu, opätovne sa zaviedla hodina HUV.
INÉ AKTIVITY
Zber papiera – I. stupeň – I. miesto –
3. B, II. miesto – 4. B, III. miesto – 4. A
II. stupeň – I. miesto – 8. A, II. miesto
– 6. roč., III. miesto – 5. A.
Celkovo sa vyzbieralo 5 385 kg
papiera. Uskutočnil sa iba jesenný zber,
jarný zber sa z dôvodu uzatvorenia
školy neuskutočnil.
Zber šípok – spolu sa nazbieralo
192,9 kg. Ocenení – Martin Červeň, Dávid
Martvoň, Jakub Noel Litvák.
VYUČOVANIE V ČASE PANDÉMIE
KORONAVÍRUSU – COVID 19
Prvé dva týždne – od 16. do 31. 3.
2020 mali žiaci zadané domáce úlohy
v učebniciach a pracovných zošitoch.
Po oznámení, že mimoriadna situ
ácia pokračuje ďalej, začali vyučujúci
komunikovať so žiakmi a na prvom
stupni aj s rodičmi telefonicky, SMS
správami, cez e-mail a žiakom začali
vyučujúci posielať na stránku bez
kriedy.sk vzdelávacie aj zábavné cviče
nia, úlohy, testy… .
Vyučujúci posielali žiakom cez Edu
page domácu úlohu – napr. vyrobte,
nakreslite, pozrite si krátke video,
napíšte k tomu otázky, (žiaci odpo
vedali spätne, či to urobili aj správne
pochopili).
Niektorí vyučujúci zadávali úlohy
cez messenger, kde mali vytvorené
skupiny jednotlivých tried, posielali
úlohy s učivom s domácou úlohou,
vypracované zas naspäť, vyučujúci
ich opravili a dali spätnú väzbu – teda
slovné ohodnotenie. Tiež posielali
linky na internetové stránky, kde sa
dalo učivo precvičiť. Niektorí si žia
kov rozdelili na skupiny, aby pracovali
efektívnejšie s menším počtom žiakov.
Keďže sme chceli vyučovanie čo naj
viac zefektívniť, od začiatku sa spolu
pracovalo s IT technikom na umožnení
on-line výučby (od 4. 5. 2020 sa spus
tila) na diaľku, postupnými krokmi
využívaním produktu Microsoft Office
365. Formou on-line vyučovania sa pra
covalo až do 22. 6. 2020, kedy do školy
nastúpili žiaci ročníkov 6. – 9.
Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania

• zabezpečiť spravodlivosť pri hod
notení každého žiaka rešpektovaním
individuálnych podmienok na domácu
prípravu a dištančné vzdelávanie,
• sústrediť pozornosť na poskytova
nie slovnej spätnej väzby,
• akceptovať jedinečnosť podmienok
žiakov na vzdelávanie.
Spôsob hodnotenia
• plnenie si povinností,
spolupráca, aktivita a účasť žiakov
na videokonferenciách,
• slovné hodnotenie domácich úloh,
previerok a projektov,
• pozitívna motivácia – pochvala, po
vzbudenie, oprava nedostatkov, indi
viduálne doučovanie,
• sebahodnotenie.
Prípadné menšie problémy, ktoré
sa vyskytli, boli riešené individuálne
s konkrétnymi žiakmi, ich rodičmi
prípadne triednymi učiteľmi.
Vyučujúci využívali aj spoluprácu
asistentov v práci s integrovanými
žiakmi. Učivo bolo redukované
na hlavné témy, pričom bolo zamerané
hlavne na zopakovanie a upevnenie
už osvojených vedomostí. Rozvíjali
sa komunikačné schopnosti a infor
mačno-technologické kompetencie
žiakov. Náročnejšie témy sa presunuli
do ďalšieho ročníka.
Celkové hodnotenie dištančného
vzdelávania:
Pozitíva: zlepšili sa IKT kompeten
cie žiakov i učiteľov, redukcia učiva,
opakovanie doterajších vedomostí,
rýchle a efektívne posielania tex
tovej, obrazovej aj zvukovej formy
informácií, žiaci boli vedení k samo
statnosti a zodpovednému prístupu
k povinnostiam.
Negatíva: absencia sociálneho kontak
tu a priamej komunikácie, zlyhávanie
techniky počas videokonferencií, ne
zodpovedný prístup niektorých žiakov
k vzdelávaniu, nemožnosť výučby ná
ročnejších tém.
Žiaci zvládli učivo podľa zreduko
vaných tematických výchovno‑vzde
lávacích plánov, časť bola presunutá
do ďalšieho školského roka. Vedo
mosti a zručnosti žiakov sú vzhľadom
na komplikovanú situáciu v tomto
školskom roku na primeranej úrovni.
V Kline, 23. 6. 2020
Mgr. A. Jaňáková, rš
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ZŠ s MŠ sa predstavuje
dary, ktoré neraz doma po prečítaní
skončia v odpadkovom koši, alebo
zabudnuté niekde na „povale“. Vďaka
tomu, tieto darované knihy budú tešiť
deti v našej škôlke, dovolím si pove
dať, aj celé desaťročia. Navštívilo nás
aj pojazdné divadielko a deti si mohli
pozrieť veselý príbeh Danky a Janky
a zapojiť sa priamo do deja.
Tak, ako veselo začal druhý polrok,
tak smutne sme ho aj museli na určitý
čas prerušiť pre hroziacu pandémiu
koronavírusu a ochorenie Covid-19.
Na základe usmernenia ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR, sme dostali nariadenie prerušiť
výchovno‑vzdelávaciu činnosť v našej
materskej škole do odvolania. Stalo
sa niečo, na čo sme neboli pripravení
Tablo Včielky

Naši najmenší
Materská škola je miesto, kde je
dieťa dieťaťom. Je to miesto, kde
sa má s kým hrať, rozprávať, objavovať nové veci, môže sa pýtať a je
mu všetko vysvetlené tak, aby porozumelo tomu čo nechápe a čo sa to
okolo neho deje. V materskej škole sa
deti smejú, tancujú, spievajú, majú
množstvo kamarátov a učia sa spolunažívať v láske a porozumení. Tak
je to aj v našej škôlke a sme na to aj
patrične hrdí.
Druhý polrok sa v našej škôlke začal
veselo. Vo februári sa deti zabávali,
tancovali a súťažili v karnevalových
maskách od výmyslu sveta. Po škôlke
pobehovali trpaslíci, princezné, rytieri,
zvieratká a rôzne iné rozprávkové
bytosti. Celá materská škola sa ozý
vala smiechom a hudbou. Najväčšiu
radosť im tak, ako vždy prinieslo záve
rečné hodnotenie naj… masky. Keďže
všetky masky boli naj…, tak aj všetky
deti dostali diplom, sladkú odmenu
a darčeky.
Mesiac marec je mesiac knihy
a aj my v našej materskej škole sme
tento mesiac spoznávali knihy v rôz
nych podobách. Mamičky chodili
čítať rozprávky našim drobcom pred
spánkom, deti si nosili svoje obľúbené
knihy, z ktorých sme si spoločne čítali,
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Plavecký výcvik
Divadielko Danka a Janka
vytvárali si rôzne leporelá, hrali
divadielka, etudy z rozprávkových
kníh a oživovali rozprávkové bytosti.
Rodičia nám podarovali knihy, ktoré
už nepotrebujú a my sa im chceme
vrúcne poďakovať za tieto knižné

Výlety do prírody

Trampolíny

ZŠ s MŠ sa predstavuje
v celej našej vlasti a ani nikde na svete.
Ale ani toto nám nezabránilo byť
v kontakte s našimi deťmi. Komuni
kovali sme s nimi a aj s rodičmi, cez
rôzne sociálne siete a posielali sme si
fotografie, videá, vyfarbené obrázky,
pozdravy a dokonca si aj predškoláci,
ktorí pôjdu do prvých tried, vypra
covávali rôzne matematické hlavo
lamy, grafomotorické pracovné listy,
ktoré posielali pani učiteľkám a pani
učiteľky ich odmeňovali obrázkami
srdiečok a pusiniek.
Prevádzka materskej školy pokra
čovala až v mesiaci jún a to za prísnych
hygienických opatrení. Niektoré deti
ostali doma a niektoré pokračovali vo
výchovno–vzdelávacom procese ďalej.
Uprednostnené boli deti pred vstupom
do prvej triedy a deti zamestnaných
rodičov. Hneď v prvý deň nástupu
po prerušení prevádzky naše deti
oslávili sviatok Dňa detí v triedach,
alebo v prírode. Naša činnosť sa zame
riavala predovšetkým na opakovanie
si vedomostí a zručností a na pobyt
v prírode. V tomto období sme cho
dievali do prírody, na vychádzky, pik
niky a spoznávali krásu našej vlasti.
Naši najstarší predškoláci zo Žabko
vej a Včielkovej triedy sa zúčastnili
na poslednom škôlkarskom výlete
v Babylande v Liptovskej Sielnici v lone
prírody, kde sa vyšantili do sýtosti. Jaz
dili na koníkoch, motokárach, skákali
na trampolínach, tancovali indiánske
tance, spievali, súťažili, lozili na horo
lezeckých stenách, preliezkach, lanách
a podobne. Keďže sa končil školský rok,

Jazda na koni

Tablo Žabky

Rozprávka pred spánkom

Karneval

bolo ho treba aj náležite osláviť. A ako
inak, ak nie piknikom, diskotékou
a športovými súťažami.
Tak, ako každý rok, aj tento rok sme
vytvorili tablá, na ktorých sú fotografie

detí, ktoré opúšťajú materskú školu
a stanú sa z nich „veľkáči“. Tablá sú
špecifické pre konkrétnu triedu
a do výroby každého jedného z nich
pani učiteľky zapojili svoju kreativitu.
Tablá sú umiestnené na stenách našej
materskej školy, aby tam ostali mnoho
rokov, aj pre nasledujúce generácie.
Tento školský rok sa nám úspešne
podarilo zapojiť sa do projektu plavec
kého výcviku v krytej plavárni v Dol
nom Kubíne. Deti sa tak mali možnosť
skamarátiť s vodou a naučiť sa samo
statne plávať bez pomoci rukávnikov
alebo plávacích kolies. V prvej fáze, sa
výcviku zúčastnili deti vekovej kategó
rie 5 – 6 ročných detí. Žiaľ, druhá fáza
výcviku 4– 5 ročných detí sa neuskutoč
nila z dôvodu šírenia sa koronavírusu.
Pevne dúfame, že nasledujúci škol
ský rok 2020/2021 už bude prebiehať
bez komplikácii a my sa budeme spolu
s rodičmi tešiť na spoluprácu pri
výchove a vzdelávaní detí v našej obci.
Bc. Katráková Viera
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Tak si tu žijeme

Kiko a tréner z Litvy

Pod vedením poľského trénera
p. Baru získal ako sólo tanečník
1. miesto na TATRY CUP 2019 v Poľskej
republike, taktiež aj v jednej z najne
obvyklejších komôr soľnej bane „Wie
liczka“ vo Varšavskej komore nachádza
júcej sa 125 metrov pod zemou na SALT
Cup 2019 získal Kristián 2x 1 miesto z 25
párov a s poľskou partnerkou Gabrielou
Pabis ako jediný pár spomedzi všetkých
36 párov dostali v Skavinej aj významné
ocenenie pre najlepší tanečný pár
Puchar Dyrektora Centrum kultury
i Sportu w Skawinie na Turniej Tanca
Towarskiego Skawina 2019.
Udalosti pandémie COVID 19 zmenilo

Kiko a Simonka

Medzi ich prvé spoločné úspechy
patrí 3. miesto v latinskoamerických
tancoch a 7. miesto v štandardných
tancoch zo 17 párov na Žilina DANCE
CUP 2020 a 1. miesto v latinskoame
rických tancoch a 2.miesto v štan
dardných tancoch na Zvolenskom
tanečnom parkete 2020, ktoré sa
uskutočnilo 25. júla 2020.
Kristián na sebe neustále pracuje
a vzdeláva sa na rôznych tanečných
sústredeniach pod vedením trénerov
najlepších kvalít ako Boleslaw Bara
(PL), Gabrelius Vaikasas z Litvy, Klau
dia Grabowská (PL), Rafal Marciszewsi
(PL), Emil Nowak (PL), Jaroslav Kučera
(CZ), Agi Mezei (Maďarsko), Eduárd
Slimák, Juraj Fáber, Július Schwarz,
Matej Chren, Mgr. Natália Hvolková,
Michal Soukup, Alena Drljača, Micha
ela Ťaptíková, Michal Hnila.
Momentálne sa Kristián s tanečnou
partnerkou pripravujú na Majstrov
stvá Slovenska v latinskoamerických
tancoch, ktoré sa uskutočnia 12. 9.
2020 v Banskej Bystrici, čomu pri
spôsobil aj tréningový plán. Trénuje
6x týždenne.
A čo cíti Kristián? ,,Tancujem s rovnakou skupinou tanečníkov a sú to
skvelá skupina ľudí s rôznymi osobnosťami, ktoré sú pre mňa vzorom.
Keď tancujem, môžem do tanca pridať svoju osobnosť a urobiť z neho
vlastný príbeh. Rád rozprávam príbeh pohybmi môjho tela. Cítim sa
krajší, elegantnejší a slobodnejší.“
Zároveň sa chce poďakovať všet
kým, ktorí ho podporujú: ,,Hlavne
mojim rodičom a sestre – maminke,
ktorá ma sprevádza na všetky tréningy a súťaže, rodine, p. starostovi Karolovi Revajovi, triednemu
učiteľovi Mgr. Patrikovi Malíkovi
(SL)
a Mgr. Gabriele Podhajskej.“

plány asi všetkým športovcom. A Kris
tián nebol výnimka. Obdobie korona
vírusu kladie na športovcov aj tréne
rov špecifické nároky. Pre uzavretie
hraníc s Poľskom trénoval Kristián
v domácich podmienkach. Život
mieni, pandémia mení.
V súčasnosti tancuje Kristián
s tanečnou partnerkou Simonou Cho
vanovou z Ružomberka pod záštitou
klubu TK Welcome Trnava pod vede
ním RNDr. Karola Blesáka z Bratislavy.

Kiko, Karol, Simonka

Tanečný talent Kristián Šimko

Kristián Šimko (12) je neobyčajne obyčajný chlapec. Určite ste sa teraz
zamysleli nad týmto pojmom neobyčajne obyčajný. Neobyčajný preto, lebo
miluje tanec, čo sa u chlapcov len tak nevidí a obyčajný preto, že sa cíti ako
každý jeho rovesník. Pri pohľade späť vidíme, že tanec je súčasťou jeho
génov už od útleho veku. Od 7. rokov začal tancovať v tanečnom štúdiu
TŠ MAESTRO, kde získal základy pod vedením p. Róberta Szolnokiho.
Kristián počas pôsobenia v TŠ
MAESTRO získal aj viaceré úspechy
s jeho tanečnou partnerkou Naomi
Vojtechovskou. Najcennejšie spome
dzi všetkých ocenení bolo získanie
titulu Majstri Slovenska pod záštitou
Slovenskej únie tanca a tanečného
športu (SÚTTŠ), ktorá je členom sve
tovej organizácie WDC.
V domácej konkurencii na Maj
strovstvách Slovenska v latinskoame
rických tancoch si Kristián a Naomi
vybojovali tretie miesto. Svoju kvalitu
potvrdili aj v štandardných tancoch,
kde všetkým párom i rozhodcom
dali najavo svoju kvalitu a tak si s veľ
kými predsavzatiami vybojovali prvé
miesto a na hrudi sa im zaskvela zlatá
medaila. Postupne spolu úspešne zdo
lávali viaceré tanečné súťaže.
Cez letné prázdniny v roku 2019
dostal Kristián od p. Boleslawa Baru
(viceprezident EDSF – Európskej
tanečnej športovej federácie) z Poľska
pozvanie absolvovať tanečné sústre
denie v Poronine, kde bol rad uzná
vaných trénerov. Po úspešnom absol
vovaní sústredenia dostal ponuku
reprezentovať tanečný klub Akadémia
Tanca Nowy Targ a trénovať pod vede
ním zahraničných trénerov z Ukrajiny,
Litvy a Poľska 3 – 4 krát týždenne.
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Športové aktuality

TJ Tatran Klin ďakuje
Aj napriek tomu, že sa u nás futbal
pár mesiacov nehral, v našom areáli
sa pracovalo skutočne naplno. Chceli
by sme sa poďakovať každému, kto
priložil ruku k dielu a pomohol nám
skrášliť náš športový areál.
Stálo to veľa energie, úsilia, spon
zorských peňazí, času a peňazí členov
výboru nášho klubu. Opravili a vyno
vili sa nasledujúce časti za pomoci
týchto ľudí:
» Klubovňa a poschodie
Vypratanie a maľovanie: Vladimír
Fenik s rodinou, Vladimír Lipiak
s rodinou
Nábytok a televízor daroval Michal
Habľák
» Šatne
Nové okná daroval Miro Trnka
Materiál daroval GARBIAR Stavebniny
Stavebné práce: Michal Habľák, Miloš
Úradník, Tomáš Laššák, Michal Mišek,
Peter Gužík, Fero Masničák, Vladimír
Fenik, Vladimír Lipiak, Jozef Svetlošák
Dlažbu daroval Michal Habľák
» Vitríny úspechov
Drevo daroval Urbár Klin
Práca: Michal Mišek
» Prístrešok s terasou
Drevo daroval Urbár Klin
Práca: Michal Mišek, Miloš Úradník,
Tomáš Laššák, Vilko Jašica, Vladimír
Fenik, Michal Habľák, Milan Ptačin,
Mário Fenik
Strechu altánku daroval Vladimír
Pajta
Zámkovú dlažbu daroval GARBIAR
Stavebniny
Lavičky a stoly daroval Michal Habľák
» Maľovanie tribúny a zábradlia
Vladimír Fenik s deťmi
Vladimír Lipiak s rodinou
Lukáš Antušák
Brigáda detí TJ Tatran Klin
» Maľovanie fasády
Ferko Jendroľ Kovot
Vladimír Lipiak
» Tyče a sieť za bránou
Tyče: Ferko Jendroľ Kovot
Sieť daroval Michal Kosmeľ
Práca: Paľko Jendroľ, Vladimír Fenik
» Nové striedačky
Materiál daroval a práca: Bystrík Balek
Lexan daroval Jožko Pisarčík
Pokračovanie na str. 28
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Obec informuje

Športové aktuality

Na svet sme privítali
Michaela Kosmeľová, Nina
Kekeliaková, Vanesa Babinská, Lucia Kůsová, Lýdia
Kolenová, Olívia Bandíková,
Teo Masničák, Šimon Ganobjak, Andreas Kubala, Mia Kovalíková,
Adam Laššák, Adam Katrenčík, Hugo
Štepunek, Natália Sterculová

Muži – hrali s Hruštínom

TJ Tatran Klin ďakuje
Dokončenie zo str. 27
Na materiál prispel Rudolf Balek
» Vešiaky v šatniach
Materiál a práca: Bystrík Balek
» Kamerový systém a oprava svetiel
Paľko Jendroľ
» Lavičky do šatní
Drevo daroval Urbár Klin
Práca: Michal Mišek a Vladimír Fenik
» Garáž na kosačku
Dvere daroval Mário Fenik
Práca: Miloš Úradník a Mário Fenik
Roboty je ešte dosť, preto budeme
radi, ak sa niekto k nám pridá
a pomôže materiálom alebo robotou.
Plánujeme ďalej urobiť:
Deravá strecha na tribúne
– zateká nám do šatní
Nové okná na poschodí
Namaľovať strechu na sta
rej časti budovy
Deravé ryne a zvody a následne
namaľovanie zadnej časti fasády

Odpočinutie večné
daj im, Pane

Róbert Ganobjak, Miroslav Václav,
Oľga Mešková, Milan Kosmeľ,
Marián Klinovský

Ohnisko na opekanie pri altánku
Zavlažovanie ihrísk
Posilňovňu
Priestor na regeneráciu
Betónová stena na tréning prihrávok
Detské ihrisko s pieskoviskom

Ešte raz ďakuje
me
všetkým a veríme, že
spoločnými silami sa
nám to podarí.
Vladimír Lipiak
foto Ing. Peter Jendroľ

Projekt WIFI pre TEBA
Obci Klin bol schválený projekt
na zavedenie WIFI pripojenia v jednotlivých častiach.
Dostane nenávratný finančný prí
spevok v rámci Operačného program
Integrovaná infraštruktúra, ktorý je
spolufinancovaný Európskym fon
dom regionálneho rozvoja. Projekt
spadá pod prioritnú os 7 Informačná
spoločnosť, Rozšírenie širokopás
mového pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory
zavádzania nastupujúcich technoló
gií a sietí pre digitálne hospodárstvo.

Celkové oprávnené výdavky na rea
lizáciu aktivít projektu predstavujú
sumu 12 000,00 EUR, poskytova
teľ poskytne obci NFP maximálne
do výšky 11 400,00 čo predstavuje
95% z celkových oprávnených výdav
kov na realizáciu aktivít projektu.
Ide o priestory vnútorné i vonkaj
šie, a konkrétne ide o miesta: sála
a chodba Kultúrneho domu, kancelá
ria OcÚ, park vedľa Kultúrneho domu,
objekt TJ Klin, futbalové ihrisko,
priestor pri Kolibe, vnútorné kan
celárie a technicko‑administratívna
budova hasičskej zbrojnice.
-red-
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