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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE NA ZAČIATKU
OSLÁV – SLÁVNOSTNEJ AKADÉMII
Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, milí rodáci a spoluobčania, je mi cťou Vás privítať
v našom kultúrnom dome pri príležitostí 450-teho výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Vítam medzi nami vzácnych hostí: poslanca Národnej rady SR a poslanca ŽSK
Igora Janckulíka, zástupcov z partnerských Gmin z Poľskej republiky: z Gminy Jablonka
p. wójta Antóna Karlaka, z Gminy Jeleśnia: p. Rycharda Nowaka – predsedu Rady Gminy
Jeleśnia s poslancami Halina Kubica – radna a sołtyska Przyborowa, p. Kazimierz Dęndys
– radny, p. Kazimierz Płaza – radny; starostu z partnerskej obce Zděchov z Českej republiky p. Tomáša Kocoureka, poslancov VÚC žilinského kraja: Jozefa Straku, Milana Vrábeľa,
Albína Maslaňáka; prednostku Okresného úradu v Námestove p. Máriu Olešovú; starostov
obcí okresu Námestovo, poslancov Obecného zastupiteľstva v Kline, p. farára Štefana Mordela a p. kaplána Pavla Krokusa, zástupcov firiem, zástupcov spolkov a združení z Oravy
a obce; osobitne vítam medzi nami laureátov na udelenie Čestného občianstva, Ceny obce,
Ceny starostu obce.
si chcem pri príležitosti osláv
významného výročia pripomenúť jej dávnu minulosť. Na začiatku našich osláv sme poďakovali Pánu Bohu, tu – neďaleko v krásnom kostole sv. Antona.
Dnešný deň vnímam spolu
s Vami ako vzácnu príležitosť,
kedy si možno pripomenúť

2. 6. 2017 Slávnosť 450 rokov … Odovzdanie ďakovných listov zástupcom organizácii, združení a spolkov
Klin > takto sa pôvodne
označoval výbežok hory medzi dvoma potokmi. Klin – malá čiastka zeme, ktorú Pán Boh

tiež pripravil ľuďom, aby ju pretvárali, obrábali a zveľaďovali.
S veľkým potešením, dnes,
spolu s Vami, na tomto mieste,

2. 6. 2017 Slávnosť 450 rokov …
Odovzdanie Ceny obce Klin Viktorovi Borovjakovi
dejiny našej obce, na ktoré môžeme byť právom hrdí, na chvíľu sa pozastaviť
a spätne si premietnuť významné udalosti, ktoré nejakým
spôsobom zasiahli
Pokračovanie – s. 2
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE NA ZAČIATKU OSLÁV
– SLÁVNOSTNEJ AKADÉMII
Dokončenie – s. 1
do našich životov, aj do životov našich predkov. Prežívajme spolu tieto nezabudnuteľné okamihy, aby chvíle, ktoré
spolu spoločne prežijeme, sa
stali pre nás všetkých chvíľami, na ktoré sa nezabúda.
História si pamätá veľa. Život v našej dedine od prvej písomnej zmienky 450 rokov obce, to je život desiatok generácií, ktoré sa tu narodili, žili, pretvárali a budovali našu
obec neraz v pote tváre.
Pri tejto príležitostí si pripomíname jej dávnu minulosť. Je to dôvod na oslavu, ale
zároveň dáva príležitosť bilancovať. Nemali by sme zabúdať na korene, z ktorých sme
vzišli, na veľké veci, ktoré naši predkovia urobili, ale aj chyby, ktorých sa dopustili a poučiť sa z nich. Je našou morálnou povinnosťou vážiť si hodnoty, ktoré vytvorili naši predkovia.
Našu obec založili Thurzovci na valašskom práve. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia a jeho potomkovia prijali prímenie Klinovský. Od svojho vzniku mal
Klin samosprávu na čele s dedičným richtárom z rodu Klinovských. Dedina postupne
rástla a rozmáhala sa.
Spočiatku obec cirkevne
patrila k fare v Lokci a od roku 1612 ako filiálka pod evanjelickú farnosť v Námestove.
Od roku 1656 patrili aj obyvatelia Klina – katolíci k novozriadenej fare v Rabčiciach
a neskôr opäť k námestovskej
fare. V roku 1715 bolo v Kline 48 domov a 240 obyvateľov.
Obyvatelia dediny sa zaoberali chovom dobytka, plátenníctvom, drevorubačstvom,
pltníctvom a šindliarstvom.
Od roku 1791 bol Klin pričlenený ako filiálka k zubrohlavskej farnosti. Túžbou obyvateľov Klina bolo mať vlastný kostol, ktorý bol postavený v roku
1826 a do terajšej podoby bol
prestavaný aj s farou a v roku
1997 konsekrovaný. Historickým dňom pre našu obec bol
1. júl 1998, odkedy sa naša farnosť stala samostatnou.
Predstavitelia obce veľkú
pozornosť venovali aj školskej dochádzke a vzdelávaniu
žiakov. V roku 1834 postavili
prvú obecnú školu, ktorá bola v roku 1926 zbúraná a po-

stavená nová škola na pôvodnom mieste. Potreba výstavby ešte väčšej školy sa ukázala v 60-tych rokoch minulého storočia, keď obec v roku 1957 po prečíslovaní domov mala 260 čísel z 1360 obyvateľmi. Dnes žije v obci 2392
obyvateľov. V roku 1962 bola otvorená nová škola. Základná škola s materskou
školou z dôvodu modernizácie bola do roku 2010 rekonštruovaná aj s prístavbou telocvične a nového pavilónu.
Aj z našej obce pochádzajú
významné osobnosti. Spomeniem – František Skyčák, obchodník s plátnom a spoluzakladateľ kúpeľov Slaná voda,
ďalší František Skyčák, ktorý
bol politik a poslanec Uhorského snemu, a jeho syn František Skyčák – publicista, teólog a rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Ďalšou významnou osobnosťou bol Pavol Olexík – lekár a vo Viedni sa špecializoval na infekčné choroby, pôsobil aj v Brne kde sa venoval vý-

skumu v oblasti biológie a meteorológie. Dovolím si pripomenúť aj misijného brata Jána Gromadu, ktorý od roku
1968 vykonáva misijné poslanie v Paraguaji medzi verbistami Spoločnosti Božieho slova.
Do minulosti môžeme spoločne už iba nazrieť, budúcnosť vieme spoločne tvoriť
dnes. Je len na nás, ako do nej
zajtra budú nazerať ďalšie generácie.
Obyvatelia obce veľkú pozornosť venovali a aj dnes venujú kultúrno-spoločenskému
životu. Medzi naše obrovské
prednosti zaraďujem existenciu a aktívnu činnosť spolkov,
združení a organizácií pôsobiacich v obci. Aj dnes, pre nás
tento slávnostný deň, chceme
priblížiť aktivity všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa svojou
dobrovoľníckou prácou výrazne podieľali a podieľajú na rozvoji našej obce, alebo nezištne
pomáhajú iným ľuďom.
Už v roku 1922 bola založená Jednota Orla a taktiež Dobrovoľný hasičský spolok zalo-
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Odovzdanie Ceny obce Klin sestre
Imakuláte
žený v tom istom roku. Divadelné predstavenia v obci organizovali členovia Osvetového zboru. Šport zo začiatku
nebol organizovaný, až v roku
1962, keď bola založená TJ Tatran Klin, bol vybudovaný futbalový štadión a neskôr budova so šatňami a tribúnou. Veľmi aktívne či už v minulosti
alebo aj v súčasnosti sú spolky – Miestny spolok SČK, Jednota dôchodcov, Mládežnícky

DEDINKA MÔJHO SRDCA
Malebné hory, farebné lúky – krásnu dolinu zdobia.
Tou dolinou sťa stuha sa ťahá –dedinka moja rodná…
Okolo šumí les, čistý potôčik – ľudia tu žijú už nejeden rôčik.
Dedinku Klinom nazvali –lipu za symbol vybrali.
Postavili si kostol i školu – domy, chodníky aj cestu novú…
Teraz oslavujú výročie – pamätné štyri a pol storočie…
Na vrchu Vahanov kríž sa k nebu dvíha,
na dedinu sa už roky zbožne díva.
Majestátna socha Božieho Syna
svojimi rukami celý Klin objíma.
Práve tam pri soche Ježiša Krista,
je zrazu naša myseľ tak čistá.
Vzdávame tu vďaky, chválime Pána
a on nás milostivo požehnáva…
Mám rada tento kúsok kraja – všetkých nás tu láska spája.
Na rodnú obec vždy hrdá budem – kamkoľvek pôjdem, na ňu nezabudnem.
Rodičom dnes ďakovať chcem – že som šťastná a žiť tu smiem.
Aj našim predkom sa chcem poďakovať – a ich tradície naďalej uchovať…
Keď aj vy zavítate na Oravu – na vlastné oči uvidíte tú slávu!!!
Iste sa vám vryje do pamäti – náš Rio de Klin na večné veky....
Lea Jendroľová – žiačka 5.  B ZŠ s MŠ Klin
VIDEO od Michala Rostasa – SOUNDVISION k 450. VÝROČIU OBCE KLIN si môžete pozrieť na:
https://www.youtube.com/watch?v=Wjqx6fHDy0U
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UDELENÉ OCENENIA K 450. VÝROČIU
OBCE OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM
V KLINE
ČESTNÉ OBČIANSTVO: Mgr. Štefan Piták, Ivan Krušinský – in memoriam.
CENA OBCE: Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., PaedDr. Jozef Dzurek – in memoriam, Eugen Ďubek,
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc, Blažena Mikšíková, Anton Gura – in memoriam, František Laššák – in memoriam,
Viktor Borovjak, Pavlína Jatyelová – in memoriam, Marta Volfová, Ing. František Jendroľ, Jozef Sroka, Alexander Klos
– in memoriam, Karol Volf, Jozef Mišek, Vendelín Salajka, Karol Revaj st., František Volf, Mgr. Marta Peňáková, Jozef
Jendroľ, Mgr. Mária Klinovská, Mgr. Alexandra Jaňáková, Stanislav Volf, Anton Uradník – in memoriam, František
Bahleda – in memoriam, Ignác Olexík – in memoriam, Ľubomír Košút, Sr. Imakuláta – Mgr. Viera Cudzišová.
CENA STAROSTU: Anna Volfová, Ing. Ján Ptačin, Ing. Ján Laššák – in memoriam, Pavol Fenik – in memoriam,
František Laššák – in memoriam, Vendelín Volf – in memoriam, František Ondrek – in memoriam, Ondrej Kormančík – in memoriam, Bohuš Mišek, Ing. Karol Lipjak, Vladimír Svetlošák, Vladimír Klinovský, Miroslav Gura, Jessica Triebeľová, Ján Volf, Ing. Jana Jadroňová, Jozef Basár – in memoriam, Michal Kosmeľ, Viliam Bahleda, Ing. Peter
Gužík, Ľudovít Svetlošák, Peter Triebeľ, Matej Tomaštík, Mária Krivániková.
ĎAKOVNÝ LIST: Anton Olexík, Anton Jadroň, Bohuš Luka, Magdaléna Hvoľ ková, Bystrík Baculák, Marta Basárová,
Stanislav Kravák, Karol Bobák, Miroslav Majcher, Alena Ptačinová, Mária Svetláková.
OCENENÉ SPOLKY A ZDRUŽENIA – POĎAKOVANIA: Rímsko-katolícky farský úrad Klin, Základná škola s Materskou školou Klin, Miestny spolok SČK Klin, Telovýchovná jednota Tatran Klin, Box club Triebeľ, Dobrovoľný hasič
ský zbor Klin, ZO Jednota dôchodcov na Slovensku Klin, Poľovnícke združenie Kýčera, Občianske združenie Orlovňa Klin, ZO Slovenský zväz chovateľov Klin, ZO Chovateľov poštových holubov Klin.
spevácky zbor, Spolok drobnochovateľov, Spolok chovateľov poštových holubov, Poľovnícke združenie Kýčera, Box
club Triebeľ, Občianske združenie Orlovňa, Urbarné spoločenstvo. Všetci sa svojou dobrovoľníckou prácou výrazne
podieľajú na rozvoji našej obce. Bez nich by obec stratila
svoju identitu.
Len na nás záleží, aký si
tu vybudujeme život, vzťahy, okolité prostredie, ako si
to všetko budeme zveľaďovať

a chrániť. Kultúrny a spoločenský život je závislý na našej ochote prekonať pohodlie,
robiť pre ľudí a medzi ľudí ísť.
Svojim osobným príkladom
by sme mali k týmto hodnotám viesť svoje deti a vnukov,
aby sa nestalo, že o pár rokov stratíme najväčšiu devízu života našej dediny, kde sa
odjakživa žilo spolu a nielen
vedľa seba.
Tak ako skromnosť a usilovná práca Vašich starých a prastarých rodičov pomohli vytvo-

riť a udržať život v obci, rozvíjať a zveľadiť ho, je teraz už
v našich rukách. Milí spoluobčania, verím, že ste za posledné roky tiež ocenili mnohé
kroky vedenia našej obce. Prejaviť spolupatričnosť k miestu, kde sme sa narodili a žijeme, miestu, v ktorom budú vyrastať naše deti,by malo byť
samozrejmosťou.
Na záver mi dovoľte zaželať
Vám nielen krásne oslavy, ale
aj príjemný, šťastný a pokojom

naplnený život. Nech Obec
Klin je skutočným domovom
a miestom pre naplnenie Vašich snov, aby sme pocítili „tajomnú hudbu sŕdc, čo náležia k sebe“. Prajem to všetkým
obyvateľom našej „dediny pod
košatou lipou“, a želám si, aby
ľudia, ktorí našu obec navštívili, alebo sa na návštevu chystajú, tento pocit zažili tiež.
Ešte raz všetkým krásny
podvečer.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

POZDRAVY OD SUSEDOV
V sobotu 3. 6. 2017 sa Klin zobudil do slnečného rána. Na ihrisku však už dávno vládol čulý
ruch. Členovia poľovníckeho združenia Kýčera pripravovali 10 kotlov guláša, na ktorý spotrebovali 180 kg mäsa a 20 bravčových kolien. Podarilo sa im pripraviť 1 800 chutných porcií
poľovníckeho guláša.
Nezaháľali ani dôchodkyne
z ZO Jednoty dôchodcov, ktoré prítomných pohostili výbornými domácimi koláčmi.
Členovia Miestneho spolku
SČK, ZO SZ chovateľov a ZO
chovateľov holubov sa pochválili svojou činnosťou.
Na úvod programu vystúpili miestne skupiny z Klina – FS Babička, Heligonkári z Klina a FS Klinsaklinom.
Program pokračoval hudobnými a tanečnými gratuláciami k 450. výročiu obce Klin
od susedných obcí Bobrov,

Rabča, Or. Polhora, Or. Veselé, Rabčice, Or. Jasenica, Zubrohlava a Námestovo (Formát
a Helizuš).
Hudobné a tanečné pozdravy pokračovali aj popoludní vystúpeniami z partnerských obcí – Gmina Jelešnia, Sopotnia Mala, Lipnica
Wielka a Pewel Wielka.
Návštevníci si vychutnali
koseckú exhibíciu Ľubomíra
Košúta – stredoeurópskeho
majstra v kosení a tiež veľmi
efektnú ukážku hasenia horiaceho vozidla, ktorú pred-

viedol Dobrovoľný hasičský
zbor z Klina. Deti sa vyšantili na nafukovacom hrade a ostatných detských atrakciách,
vrátane hasiacej peny. Zlatým klincom programu bolo
vystúpenie rockovej skupiny
Nocadeň a hudobno-zábavno
ľudovej skupiny Ščamba.
Na záver krátka anketa žiakov ZŠ Klin na otázku: „Čo sa
ti v sobotu najviac páčilo?“
Lucia, Marek, Timea: „Hasiči s penou!“
Klaudia: „Nocadeň!“
Kajo: „Celý program!“

Pozdrav od partnerskej obce Gminy
Jeleśnia
Timea: „Program pre deti!“
Šimon: „Guláš zadarmo!“
Prežili sme spoločne krásnu sviatočnú sobotu, kde sa
stretli priatelia, susedia a rodáci.
Všetci si prajeme, aby Klin
naďalej rástol do krásy, a aby
bol vždy príjemným miestom
pre život svojich obyvateľov.
Ing. Daniela Závodná
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VÝROČIE OSLÁV 450 ROKOV – je to veľa či málo?
Už motto tohto podujatia ma nadchlo a potešilo. Vyjadrovalo takú hlbokú myšlienku, ktorá poteší každého človeka a nasmeruje ho k pozitívnemu mysleniu i k podstate ľudského bytia. 450 rokov – je to veľa či málo?

Ďakovná sväta omša obetovaná za rodákov Klina
Pre život človeka je to maximálne veľa, pre históriu dediny je to dosť na to, aby dedina
vyrástla, opeknela a kultúrne,
spoločensky vyspela. Taká je
teraz dedinka Klin, ktorá spĺňa všetky tieto atribúty. Dokázala to maximálne po všetkých stránkach pri oslave
450 rokov od prvej písomnej
zmienky. Vtedy 2. – 4. júna
aj počasie vyšlo na jednotku.
Slnko svietilo od rána do večera, a tak znásobovalo pozitívne dojmy zo všetkých podujatí. V piatok 2. 6. otvorili podujatie tvorivé dielne žiakov ZŠ
Klin i ďakovná svätá omša.
Slávnostná akadémia pre
hostí mala ozaj slávnostný
ráz. Podčiarkla ho aj rozhlasová hlásateľka z rádia Regina.
Páčilo sa mi, že vyznamenania za prácu obci dostali žijúci
i zomrelí obyvatelia (in memoriam), a pri dôslednosti pána
starostu verím, že na nikoho
nezabudli. Veselý bol aj slávnostný banket pre hostí s ľudovými pesničkami.
Druhý deň osláv sa začínal svätou omšou obetovanou
za všetkých obyvateľov tejto
malebnej dedinky Klin. A potom to všetko pokračovalo
folklórnym podujatím na ihrisku. Na vysokej umeleckej
úrovni sa predviedol folklórny súbor Babička i heligonkári
z Klina. Zaujímavé a veľmi pôsobivé bolo odčepčenie nevesty na svadbe folklórnym súborom Klinsaklinom.
Jednota dôchodcov z Bobrova pripravila pôsobivé vystúpenie spoločenských tancov. Boli iní, ale predovšetkým jedineční. Potom sa striedali viaceré folklórne súbo-

ry z Rabčíc, Rabče, z Oravskej
Polhory, Zubrohlavy, Oravského Veselého i dychová hudba
z Jasenice.
Zo všetkých vystúpení bolo
cítiť radosť z tanca, zo spevu
a tá sa prenášala na nás divákov. Podporiť oslavy 450-teho
výročia prišli aj priatelia z Poľska, či už starostovia alebo
folklórne súbory. Všetci sme
skonštatovali, že hudba a tanec spája srdcia ľudí a robí ich
lepšími. Deti a mládež sa neskôr tešili ukážke hasenia horiaceho vozidla. Potom nasledovali ďalšie vystúpenia, ktoré mali vysokú umeleckú úroveň a umocňovali slávnostnú
atmosféru, najmä rocková kapela NocaDeň a hudobno-zábavná skupina Sčamba.
Všade dookola boli stánky,
ktoré prezentovali život v obci. Pre deti boli pripravené
detské atrakcie a všetko na vysokej úrovni. Kto bol hladný,
dal si poľovnícky guláš, kto
bol smädný, dal si pivo alebo
malinovku.
O všetkých a o všetko bolo postarané. Na toto dohliadal pán starosta Peňák svojim
dobráckym pohľadom a nekonečným pokojom. Sami seba
sme sa pýtali: „kde berie toľko
vnútornej pozitívnej energie?‘‘
A v duchu sme v dobrom závideli Kliňanom takého jedinečného starostu. Kiežby všetci starostovia boli takého charakteru, rozhľadenosti, organizačných schopností a nekonečnej trpezlivosti vo vzťahu
k občanom.
Nedeľa sa začínala o 8-mej
slávnostnou svätou omšou
za živých i zosnulých rodákov
a už od 11-tej športové podujatia. Veľmi pôsobivá bola i exhibícia boxu juniorskej maj-

sterky Európy Jessicy Triebeľovej.
Vrcholom všetkých podujatí bolo dedinské divadlo: „Dedinka v údolí pod košatou lipou“, pod réžiou pani Peňákovej. Námet čerpalo z histórie vzniku dedinky až po dnešok. Herecké výkony jednotlivých postáv boli úžasné a presvedčivé, doplnené ľudovou hudbou, krásnou a podmanivou. Už dávno sme nevideli a neprecítili taký úžasný estetický zá-

žitok. V duchu sme si všetci
priali, aby sa stále opakoval.
A čo dodať na záver?
Nekonečná vďaka Vám
všetkým, čo ste sa pričinili
o takú jedinečnú oslavu vašej
rodnej dedinky! Nech Vám
naďalej svieti na cestu osobnosť i charakter Vášho starostu, ktorého zásluhou Klin tak
napreduje, rozmáha sa i rastie do krásy hmotnej i duchovnej!
Elena Horská
Autor fotiek: Ing. Peter Jendroľ

K účinkujúcim z divadla: „Dedinka pod košatou lipou“ sa prihovoril
Čestný občan Klina Vdp. Štefan Piták

Odčepčenie nevesty na svadbe folklórnym súborom Klinsaklinom

Z vystúpenia Folklórného súboru Babička – Jednota dôchodcov Klin
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Mládežnícky súbor Goralskie nutki (Goralské noty) z Pewel Wielka,
z partnerskej Gminy Jeleśnia

Kosecká exhibícia Ľubomíra Košúta (vľavo) a ďalších koscov

viac : www. klin . sk
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Prezentácia činnosti ZO drobnochovateľov našej obce

Zo zápasu žiaci Klin – Przyborów z Gminy Jeleśnia

Folklórna skupina z partnerskej Gminy Lipnica Wielka
» fotogaléria: http:// www.e- obce .info/klin/section/default/2867

KDE JE TVOJ POKLAD, TAM JE TVOJE SRDCE
V dňoch od 2. do 4. 6. 2017 sme v našej dedine oslavovali 450. výročie od prvej písomnej zmienky o našej obci – Klin.
Oslavy trvali tri dni, počas ktorých sme sa mali možnosť zabaviť, ale aj lepšie poznať počiatky dediny.
Tieto zlomové okamihy nám
boli predstavené aj v divadle:
„Dedinka pod košatou lipou“. Avšak aj deti a mladí našej školy si pod vedením p. učiteľky Janky Vonšákovej a s. Edity
pripravili očarujúci program.
Ten pozostával z troch vstupov. Ako prví na javisko prišli p. školník Svetlošák s manželkou. Cestou rozprávali zážitky z mladosti a spomienky skrášlili aj svojím obľúbeným valčíkom. Tanečnú štafetu odovzdali Dávidovi Laššákovi a Sáre Svetlošákovej, ktorí to poňali v latinsko-americ-

kom štýle. No pozornosť publika a zároveň aj truhličku s pokladom im prišli ukradnúť žiaci 3. A triedy s ich p. učiteľkou
triednou Renátou Prísažnou.
Predviedli nečakaný, prepracovaný, vtipný a zaujímavý tanec,
na ktorý bola radosť pozerať.
Ako druhí prišli zaujať publikum Andrej Romaňák, Juraj Chlupáček a Tomáš Kviatek. Sprítomnili príbeh o Kohútovi a hľadaní kliňanského pokladu. Toto vystúpenie
stálo veľa námahy – či už kvôli použitým rekvizitám, scénaru a prepracovanému videu,

za ktorých stálo zopár ďalších,
tu nespomenutých ľudí. Cesta
hľadania pokladu ich viedla
k návšteve rašeliniska, školy,
plátenníckeho domu a indícia
pri kostole ich priviedla k pokladu na Grape.
Tretí výstup bol kombiná
ciou poézie a umeleckého tanca, v ktorom boli vyzdvihnuté krásy Klina. Básne, ktoré
vznikli na pôde školy, priamo
na javisku prezentovali Timea
Sifčáková a Tatiana Ťasnochová. Ich prednes bol sprevádzaný baletným a pôvabným tancom žiačok druhého stupňa,

v ktorom znázorňovali lipu.
Pri znení posledných tónov
hudby sa k nim pridali aj dievčatá – speváčky, s ktorými zavŕšili vystúpenie autentickou
pesničkou „Dedinôčka“ od Kollárovcov. Všetci účastníci a samozrejme aj hostia si vychutnali umeleckosť a pôvab školských vystúpení. Dúfame, že
vážení hostia ocenili námahu i snahu a budú s radosťou
spomínať na kultúru, históriu
a krásu malebnej dedinky zvýraznenú aj touto slávnostnou
atmosférou.
Rebeka Ťasnochová
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VÝROČIE OBCE KLIN
V piatok poobede vítala domácich aj hostí vyzdobená obec
a zvuk zvonov tunajšieho kostola za jasného slnečného počasia, ktoré vydržalo celé tri dni.
No začiatok týchto osláv sa
konal už od rána, a to v základnej škole. Pani učiteľky
pripravili deťom bohatý program tak, aby poukázali najmä
na život a tvorivosť predchádzajúcich generácií. Deti si
vypočuli množstvo príbehov
zo života v minulosti a videli ukážky tradičných ručných
prác, napr. keramika, plste
nie, ale aj ich modernejších
podôb, napr. vyrezávanie ozdôb, kvetov z ovocia a zeleniny. Deti prejavili veľký záujem
a aktívne sa zapájali do tvorivej činnosti. Týmto poukázali na potrebu zachovania tradície, v ktorej sa tvorivé skúsenosti odovzdávajú z generácie na generáciu, samozrejme aj ich posun do modernejšej podoby.
Po ďakovnej sv. omši sa
stretlo množstvo ľudí v kultúrnom dome na slávnostnej
akadémii. Aj tu sa naše deti
prezentovali, pri hľadaní „pokladu“, a to skĺbením ľudového a moderného divadelného
prejavu. Toto poobedie bolo
venované v prvom rade veľkému počtu ľudí, nadšených pre
rozvoj tejto obce. Mnohí boli
ocenení in memoriam.
V sobotu sa ľuďmi hmýrilo celé naše ihrisko. Iste tu
prebehlo množstvo krásnych
stretnutí a rozhovorov po dlhej dobe, kedy sa stretli tunaj-

ší a rodáci z Klina. O zábavu
a občerstvenie bolo výborne
postarané. Ľudí neustále sprevádzala muzika a vystúpenia rôznych folklórnych súborov. Nezabudlo sa ani na niečo
zo súčasnej „muziky“.
Na nedeľu si pripravili tunajší ochotníci divadlo.
V krátkosti poukázali na život Kliňanov v priebehu štyristo päťdesiatich rokov. Stvárnili činnosť, prácu, námahy,
strasti ale aj radosť, vtip a um
našich predkov preniknuté
vierou v Boha. Pripomenuli nám, ako sa naši predkovia
živili plátenníctvom, ako trávili čas pri páračkách, kosení
a hrabaní sena. Hlavnou témou bolo dobrodružné a namáhavé úsilie o stavbu kostola, neskôr o jeho prístavbu.
Nielen preto, že bola okolitá
krajina skúšaná prírodnými
živlami, a tým sťažovala cestu do kostola, ale aj pre rast

Derby súťažný zápas Klin– Zubrohlava za výbornej diváckej kulisy
počtu obyvateľstva. Denne tie
zvony k sebe nás volajú.
Z celej tejto akcie bolo cítiť, že bola pripravovaná
s úctou k minulosti a láskou
k súčasnosti, za čo patrí vďaka p. starostovi a ostatným,
ktorí sa pričinili o jej krásny
priebeh.
Anna Romaňáková
Autor fotiek: Ing. Peter Jendroľ

Zdravotnícka služba za asistencie
MS SČK Klin

O pohostenie sa postaral kolektív Poľovníckého združenia Kýčera

Vystúpenie hudobnej skupiny
Formát

Dobrovoľný hasičský zbor Klin – ukážka detského požiarneho útoku

Dobrovoľný hasičský zbor Klin pri ukážke hasenia horiaceho vozidla

Poďakovanie
V dňoch 2. až 4. júna 2017 sme pripravili „Slávnosť 450 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Klin“. Touto cestou sa chcem verejne poďakovať všetkým organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave, výzdobe a organizácii tejto obecnej slávnosti.
Pripraviť, organizačne zabezpečiť, byť aktívny a ochotne pomôcť počas osláv od piatkovej slávnostnej akadémie, sobotňajšieho kultúrno-spoločenského programu, nedeľňajších športových aktivít, exhibícií a divadelného predstavenia bolo veľmi náročné.
Ďakujem poslancom OZ, pracovníkom obecného úradu, Rímsko-katolíckemu farskému úradu,
Základnej škole s materskou školou, divadelnému súboru, Miestnemu spolku SČK, Telovýchovnej jednote Tatran, Box club Triebel, Dobrovoľnému hasičskému
zboru, Jednote dôchodcov, Poľovníckému združeniu Kýčera, Občianskemu združeniu Orlovňa,
Základnej organizácii chovate-

ľov. Taktiež ďakujem sponzorom
STAVPOČ – Ing. František Jendroľ, PLASTIK s.r.o. – Jozef Jendroľ, Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy Klin, JSK –
Jozef Sroka, COOP Jednota Námestovo, PEKÁREŇ – Jackulík, NATURAL DOOR – Martin
Svetlošák, DAKNA Námestovo,
URBÁR – pozemkové spoločenstvo Klin, Peter Triebeľ, ktorí podporili finančne a materiálne oslavy výročia založenia obce.
Som presvedčený, že sme dôstojne oslávili výročie založenia
obce, a naši občania, rodáci,
hostia, ktorí zavítali do našej obce, sa cítili dobre a odniesli si nezabudnuteľné spomienky.
Štefan Peňák, starosta obce
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Oravský fotograf pán Salajka
Rozprávanie starých ľudí sa nám niekedy zdá ako rozprávka. Ťažký život starých a prastarých rodičov dnešné deti počítačovej doby nezaujíma, nemajú čas si starkých vypočuť.
A pritom ten kus histórie, ktorý im môžu povedať teraz, im
o pár rokov, keď už budú chcieť počúvať, nebude mať kto vyrozprávať.
Navštívila som uja Vendelína Salajku, aby som sa dozvedela niečo z jeho fotografických začiatkov, keď o mobile
s foťákom nikto ani nefantazíroval a fotografov bolo ako
šafránu. Nechám rozprávať fotografa, ktorý bol jeden z prvých, ktorý sa venoval farebnej fotografii a bol aktívnym
fotografom celého oravského
regiónu.
Prvé fotografie
Medzi moje prvé fotografie,
na ktorých som odfotený, patria dve: Do dediny prišiel učiteľ a zavolal nás s chlapcami, že nás odfotí. Sadli sme si
na drevá pred dom. A tak mám
z toho obdobia fotku. Ďalšiu
fotku mám z prvej triedy. Sedím na zemi so skríženými
nohami. Teraz sa každá trieda
zvlášť fotografuje. My sme odfotení celá škola na jednej fotke. Od nás prvákov až po najstarších. Všetci spolu.
Cesta za budúcim remeslom
V dedine nebol prístup k remeslu. Bolo treba odísť z dediny. Cestoval som do Handlovej. Išiel som tam na karbid.
Potrebujú ho zvárači ku zváraniu. Na konci vojny nebolo gajsu na svietenie. Nebola elektrika a tak sa lampičkou s gaysom svietilo. Išiel som na karbid do Handlovej, lebo tam ho
vyrábali. Vo vlaku si ku mne
prisadol Florek z Námestova.
Bol to starý baník, o dvadsať
rokov starší. Rád som ho počúval. Pýtal sa ma kam som

sa vybral. Povedal som mu, že
idem do Handlovej na karbid,
lebo mám karbitky rozrobené.
Bolo to dobré svietenie, jasné
svetlo, hlavne pre remeselníka, šustra, ale aj gazdinky. Povedal mi, že dnes už aj tak nič
nevybavím. On že ide do nočnej služby, a tak prenocujem
na jeho ležadle a na druhý deň
pôjdem k obchodníkovi, kde
karbid zoženiem. Požičal mi aj
vozík, aby som si mohol súdok
s karbidom zaviesť na stanicu.
A povedal mi: „Chlapče, keď
sa tak zaujímaš o elektriku,
ja mám doma ručné dynamo
na elektriku. Napíšem ti lístok
pre ženu a ona ti ho dá. Mám
dokonca aj fotoaparát, aj ten ti
dá.“ Ja som o fotoaparáte sníval, ale nemohol som sa dostať
ani k literatúre, ani žiadnemu
aparátu. Keď som sa vrátil domov, lístok som zaniesol jeho
žene a ona mi dala fotoaparát a dynamo. Nebolo to dynamo, aké teraz poznáme. Keď
začínali telefóny a nebola ešte elektrina, musel si zatočiť
kľukou, aby si vyvinul elektrinu, aby došlo k spojeniu. Fotoaparát bol robustný, ale bol
som rád, že mám niečo nové,
neznáme a že sa budem môcť
doma pokochať a študovať
nad tým. Dynamo som doma
otcovi ani neukázal. Mal som
vtedy osemnásť-devätnásť rokov a vtedy sa tak necestovalo do sveta a človek vedel, len
to čo videl v obchode. Nabral
som odvahu a fotoaparát som
vytiahol aj pred otcom a on mi
povedal: „No čo si sa chlapče

JEDNOTA DÔCHODCOV
prispela svojou „troškou“
Na príprave osláv 450. rokov od prvej písomnej zmienky o obci Klin
sa zúčastnili a prispeli všetky spolky a organizácie pôsobiace v Kline.
Jednota dôchodcov v Kline napiekla všetky koláče,
ktorými sa návštevníci mohli ponúknuť. Stretli sa v škôlke a spolu piekli „vo veľkom“.
V ich stánku na ihrisku prezentovali fotografie z rôznych akcií, ktoré organizovali a ktorých sa zúčastnili. Ne-

chýbala dobrá nálada, harmonika a spev. Radi sa porozprávali s každým, kto sa pristavil.
Folklórny súbor Babička svojim vystúpením otvoril v sobotu kultúrny program všetkých folklórnych súborov, hudobných skupín a hudobníkov.

2. 6. 2017 Slávnosť 450 rokov … Odovzdanie Ceny obce Klin p. Vendelínovi Salajkovi
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
zhlupel? Čo budeš chodiť kopačky fotografovať ako ten
Žid v Námestove?“ Tak som ho
išiel vrátiť. A dozvedel som sa,
že do toho už ani filmy nevyrábajú, to bol taký starší typ. Ale
aspoň som sa na ňom priučil.
Fotografia bola pre mňa neznáma, ale strašne zaujímavá.
Zaujímavé je to, čo človek nevidí, neohmatá a je mu to čudné. Teraz sa ma už nikto neopýta, či by som ho neodfotil,
alebo deti mu neodfotil. Teraz majú ľudia fotografií habadej, preberajú v nich, a ktorá
je menej zaujímavá, tak do pece. Ale v tých časoch pred 80
– 77 rokmi fotografiu mali
v chalupe len takí, čo cestovali, boli v Čechách. Na fotoaparát som si zarobil zbieraním
šípok, húb. V Ústi nad Labem
som bol pozrieť sestru. Nemci
boli vyhnaní a tak sa sem-tam
v obchode našli nejaké foťáky. Zaujímavé exempláre. Nefotilo sa na film, ale na sklené
platničky. Bolo to veľmi prácne, aby sa nerozbili alebo neosvetlili. Stačilo málo svetla,
štrbinka a už bola platnička
poškodená, alebo nepoužiteľná. Neskôr sa fotilo aj na diapozitívy. Na filme nebol negatív, ale farebný pozitív. Premietačkou sa dalo premietať aj
na susedovej stene. Veľmi veľa som fotil, nielen v Kline, ale
aj po celom okolí. V Krušetnici mali výročie obce. Po dedi-

ne mali Thurzov sprievod. Bolo to krásne. Všetko som pofotil. V noci som urobil fotografie a na druhý deň v nedeľu som ich rozvešal pri kostole na šnúry a prichytil štipcami ako prádlo, aby si ich ľudia
mohli pozrieť a vybrať. Starosta sa pri mne zastavil a hovorí
mi: „Ja som objednal fotografa až z Ružomberka a vy ste to
takto pekne pofotili.“ Fotky
som v pondelok zaniesol Jurolekovi. On bol vtedy šéfredaktorom Oravy. Všetky ich uverejnil, dal fotky na celú stranu.
S pánom Salajkom by sa dalo ešte veľa rozprávať o jeho
záľube – zaujímať sa o niečo
nové, neznáme. Svedčí o tom
jeho domček, vynálezy menšie
aj väčšie.
Ďakujem za rozhovor
a prajem veľa zdravia a dlho
takúto dobrú pamäť.
-mjOdkaz od pána Vendelína
Salajku k oslavám 450. výročia prvej písomnej zmienky:
„Treba pochváliť starostu aj
všetkých organizátorov, ktorí
boli do príprav zainteresovaní. Stálo to veľa peňazí aj úsilia, a bolo to pripravené naozaj
na úrovni. Pochodil som kade-tade veľa osláv. Ale toto bolo pripravené ako jedno z najlepších.“
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PROJEKTY 2017 – REALIZÁCIA A ŽIADOSTI

Práce na realizácii bezbariérového vstupu
účasť obce 12 661,54 eur. Súčas
ťou projektu je výstavba zberného
dvora a dodávka vybavenia zber
ného dvora vozidlom, kontajner
mi, váhou, unimo bunkou.
4. Turistika bez hraníc
Spoločný projekt s Gminou Je
lešnia. Obec v rámci spoločné
ho projektu zrealizuje Cykloces
tu na sprístupnenie prírodného
dedičstva v obci Klin. Schválená
výška nákladov 653 691,73 eur.
Dotácia 621 007,12 eur; spolu
účasť obce 32 684,61 eur. V poľ
skom Rezszove 19. 5. 2017 bo
la podpísaná zmluva o uvedenom
projekte. Bližšie informácie k pro
jektu boli uvedené v Echo Klina č.
1/2017 na strane 3.

Bezbariérový vstup na obecný úrad
5. Projekt „ÚK-kotolňa“ v dol
nej budove MŠ
Na projekte boli realizované prá

Kanalizácia Pod Grapou
1. Zvýšenie energetickej efektív
nosti materskej školy Klin
Dotácia 231517,88 eur; spolufi
nancovanie obce 23 365,79 eur.

Bol vybudovaný bezbariérový vstup
do kultúrneho domu a OcÚ s rekon
štrukciou vestibulu. Náklady finan
cované obcou 48 540,60 eur.

2. Úprava vstupu pre imobil
ných – Kultúrny dom Klin

3. Zberný dvor Klin
Dotácia je 240 569,25 eur; spolu

Rekonštrukcia mosta na Hlavnej ceste III. triedy pri Sestrenkovi

Vestibul bol vynovený v rámci projektu bezbariérový vstup na obecný úrad

Klin Roveň – rozšírenie NN siete

3. 8. 2017

Prezentácia projektu „Turistika bez hraníc“ v poľskom Rzeszowe

Pracovné stretnutie so zástupcami Gminy Jeleśnia v Jeleśni k projektu
„Turistika bez hraníc“
ce vo výške 14 253,65 eur z roz
počtu obce.
6. Projekt „Kanalizácia Pod
Grapou“
Poskytnutá dotácia z environfon
du vo výške 20 443,20 eur a spo
luúčasť obce 1 075,96 eur. Projekt
bol ukončený.
7. Projekt „Rekonštrukcia
mostného objektu“
pri Š. Sestrenkovi (pod hornou
materskou škôlkou). Predpo
kladané náklady celkom sú cca
66 000 eur z rozpočtu Žilinské
ho samosprávneho kraja. Most je
v súčasnosti v rekonštrukcii.
8. Projekt „Klin – Roveň
– rozšírenie NN siete“
Projekt bol zrealizovaný vo výš

Odvodnenie cesty ulica Cesta k soche
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ke 10 060 eur, ktorý financova
la Stredoslovenská energetika
– Distribúcia a.s. . Obec sa podie
ľala na príprave projektu.
9. Projekt „Stavebné práce
na objektoch TJ“
Boli vybudované bariéry oko
lo vedľajšieho ihriska a vykonané
práce na oprave a údržbe šatní TJ
a tribúny vo výške 5 649,82 eur.
10. Osadenie žľabov na ceste
Pod Grapou
Boli zrealizované vo výške
4 996,20 eur.
11. Obec pripravuje „Oplotenie
verejného priestranstva pred bu
dovou garáží bývalej prevádzky“.
12. Projekt „Zlepšenie kľúčo
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Pracovné stretnutie so zástupcami Gminy Jeleśnia v Kline k projektu
„Turistika bez hraníc“ – prejednanie harmonogramu projektu
vých kompetencií žiakov ZŠ
s MŠ“
Celkové oprávnené náklady
162 284,43 eur. Požadovaná výš
ka dotácie (NFP) 154 170,21 eur.
Spoluúčasť obce 8 114,22 eur. Zá
mer je vybudovať a zlepšiť jazyko
vé učebne, školských knižníc a od
borných učební.

500 eur na spracovanie mono
grafie o obci Klin.

13. Obec pripravuje spoločný
projekt so Združením Babia Ho
ra „Kompostéry“ na zabezpe
čenie kompostovania biologicky
rozložiteľného odpadu.

20. Spoločný projekt s českou
obcou Zděchov „Všetci spolu vie
me žať dobré ovocie“ na úprave
objektu admin. budovy bývalej
prevádzky 260 411,86 eur nebol
schválený z dôvodu nedostaku fi
nančných prostriedkov na čerpa
nie v rámci vyhlásenej výzvy.

14. Projekt „Vypracovanie pro
jektovej dokumentácie na výs
tavbu chodníka a rekonštruk
ciu cesty“ III. triedy v obci v spo
lupráci so združením Euroregión
Beskydy vo výške 34 960,20 eur.
Z Spoluúčasť obce 1741,00 eur.
Zatiaľ boli prevedené geodetické
práce a projekt je v štádiu prípravy.

19. Spoločný projekt s obcou Zub
rohlava „Zvýšenie bezpečnosti
na križovatkách“ cesty I. trie
dy Klin – Zubrohlava. Je v pro
cese prípravy projektovej doku
mentácie.

Text a fotky
Štefan Peňák, starosta obce

15. Bol podaný projekt „Podpo
ra mládežníckeho futbalu v obci
Klin“ vo výške 9 000 eur.
16. Hasičom – bola poskytnutá
dotácia vo výške 3 000 eur.
17. Bola podaná žiadosť na vý
menú garážových dverí v bu
dove bývalej prevádzky vo výške
8 100 eur.
18. Žilinský samosprávny kraj
poskytol dotáciu vo výške

Bariéry – tréningové ihrisko TJ

Začiatok stavebných prác na zbernom dvore
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) z 4. 4. 2017 – skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 3 – Voľba hlavného
kontrolóra obce.
UZNESENIE č. 138
A: Volí
1. Volebnú komisiu z poslan
cov pre voľbu hlavného kontroló
ra obce v zložení: Ľubomír Košút
– predseda komisie, Peter Šte
punek – člen, Zdenka Triebeľová
– člen.
2. Mgr. Martu Basárovú za hlav
ného kontrolóra obce na funkčné
obdobie 6 rokov. Funkčné obdobie
začína dňom 5. 4. 2017.
B: Schvaľuje
1. Spôsob hlasovania na hlavné
ho kontroĺóra obce tajným hlaso
vaním.
2. Pracovný úväzok 0,213 hod.
týždenne t.j. v prepočte 8 hod. týž
denne/32 hod. mesačne.
3. Hlavnému kontrolórovi obce
odmenu za funkčné obdobie 20112017 v sume 460 eur v zmysle zá
kona 369/1990 Zb. a v znení ne
skorších predpisov.
K bodu č. 4 – Rozpočtové opat
renia.
UZNESENIE č. 139
A: Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa
28. 2. 2017, ktoré je v súlade s usta
novením § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy a o zmene a doplne
ní niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov.
2. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa
31. 3. 2017, ktoré je v súlade s usta
novením § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy a o zmene a doplne
ní niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov.
B: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa
4. 4. 2017, ktoré je v súlade s ustano
vením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov.
K bodu č. 5 – Program 450. vý
ročia obce.
UZNESENIE č. 140
A: Schvaľuje:
1. Program osláv 450. výročia ob
ce a vyhotovenie prezentov podľa
predložených návrhov.

K bodu č. 6 – Návrhy
na ocenenia
UZNESENIE č. 141
A: Berie na vedomie
1. Návrh zoznamu osôb staros
tu na ocenenie pri príležitosti 450.
výročia obce Klin.
B : Ukladá
1. Komisii pre školstvo, kultúru
a šport v spolupráci s ostatnými
poslancami OZ doplniť zoznam
osôb na ocenenie pri príležitosti
450. výročia obce Klin.
K bodu č. 7 – Informácie
a rôzne.
UZNESENIE č. 142
A: Schvaľuje
1. Projekt: „Spoločné dedič
stvo – poľsko-slovenské podujatie
propagujúce kultúrne bohatstvo
a tradície pohraničia“.
2. Predloženie ŽoNFP za úče
lom realizácie projektu „Zlepše
nie kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy s materskou ško
lou v Kline“ realizovaného v rám
ci výzvy č. IROP-PO2-SC222PZ-2016-13, ktorého ciele sú v sú
lade s platným územným plánom
obce a platným programom roz
voja obce;
• zabezpečenie realizácie projek
tu v súlade s podmienkami pos
kytnutia pomoci;
• zabezpečenie finančných pros
triedkov na spolufinancovanie re
alizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnuté
ho NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci t. j. maximál
ne 9 285, 88 eur;
• zabezpečenie financovania prí
padných neoprávnených výdav
kov z rozpočtu obce.
B: Berie na vedomie
1. Informáciu o poskytnutí dotá
cie z Environmentálneho fondu
na projekt „Klin – kanalizácia –
Pod Grapou“, vo výške 24 000 eur
so spoluúčasťou obce 5% .
2. Poskytnutie dotácie 500 eur
zo ŽSK z programu „Kultúra“
na monografiu obce Klin.
3. Podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie „Na výmenu okien a dverí
v budove s. č. 604/62“.
Štefan Peňák, starosta obce
Dňa: 4. 4. 2017
Návrhová komisia: Karol Revaj,
Ľudovít Svetlošák.
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) z 22. 5. 2017
– skrátené

OZ na zasadnutí prerokovalo:

K bodu č. 6 – Žiadosti občanov

K bodu č. 3 – Prejednanie záve
rečného účtu za rok 2016 a tvor
ba rezervného fondu.

UZNESENIE č. 147
D: Neschvaľuje
1. Žiadosť Martina Laššáka
a manželky Ing. Soni Laššáko
vej, Hlavná 172/80, Klin, o vyda
nie súhlasného stanoviska k stav
be rekreačnej chaty v k.ú. Klin
na parcele CKN č. 1291/24, na
koľko uvedená parcela je mimo
zóny územného plánu.

UZNESENIE č. 145
A: Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Klin a ce
loročné hospodárenie za rok 2016
bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpoč
tového hospodárenia v sume
200 000 eur, zisteného podľa
§ 10 ods. 3 písme a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred
pisov na tvorbu rezervného fondu
v sume 200 000 eur na kapitálové
výdavky.
3. Hodnotiacu správu k plne
niu programového rozpočtu obce
za rok 2016.
B: Berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce Klin Mgr. Marty
Basárovej za rok 2016 k závereč
nému účtu.
K bodu č. 4 – Návrhy na ocene
nia k 450. výročiu obce.
Schvaľuje:
UZNESENIE č. 144/A
Pri príležitostí 450. výročia zalo
ženia ZŠ v Kline udelenie Čestné
ho občianstva obce Klin … ;
UZNESENIE č. 144/B
Pri príležitostí 450. výročia za
loženia ZŠ v Kline udelenie Ceny
obce Klin týmto laureátom … .
Doporučuje
UZNESENIE č. 144/C
Starostovi obce pri príležitos
tí 450. výročia prvej písomnej
zmienky o obci udelenie Ceny sta
rostu obce týmto laureátom … ;
UZNESENIE č. 144/D
Starostovi obce pri príležitos
tí 450. výročia prvej písomnej
zmienky o obci udeliť Ďakovný
list … .
K bodu č. 5 – Rozpočtové opat
renia
UZNESENIE č. 146
B: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 7
zo dňa 22. 5. 2017, ktoré je v sú
lade s ustanovením § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred
pisov.

K bodu č. 7 – Informácie a rôzne
UZNESENIE č. 148
A: Schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP za úče
lom realizácie projektu „Zlepše
nie kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy s materskou ško
lou v Kline“ realizovaného v rám
ci výzvy č. IROP-PO2-SC222PZ-2016-13, ktorého ciele sú v sú
lade s platným územným plánom
obce a platným programom roz
voja obce;
– zabezpečenie realizácie projek
tu v súlade s podmienkami pos
kytnutia pomoci;
– zabezpečenie finančných pros
triedkov na spolufinancovanie re
alizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnuté
ho NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci t. j. maximál
ne 9 285, 88 eur;
– zabezpečenie financovania prí
padných neoprávnených výdav
kov z rozpočtu obce.
2. Predloženie žiadosti o poskyt
nutie dotácie z Ministerstva škol
stva SR na projekt „Žime zdra
vo v zdravej škôlke“ vo výške
9 476 eur so spoluúčasťou obce
vo výške 498 eur.
3. Zabezpečenie
pohľadávky
v súlade so zmluvou o poskytnutí
NFP č. OPKZP-PO –SC111-201610/09 na projekt: „Zberný dvor
Klin“, kód projektu v ITMS201:
310011B032, formou blankoz
menky.
4. Predloženie žiadosti o poskyt
nutie dotácie z Úradu vlády SR
na projekt „Podpora mládežníc
keho futbalu v obci Klin“ vo výš
ke 9 000 eur so spoluúčasťou obce
vo výške 692,12 eur.
B: Berie na vedomie
1. Oznámenie Technických slu
žieb mesta Námestovo o ukonče
ní dohody o odvoze komunálneho
odpadu z obce k 1. 1. 2018.
Štefan Peňák, starosta obce
Dňa: 22. 5. 2017
Návrhová komisia:
Ľubomír Košút, Peter Štepunek.
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Aj za odpad sa platí
– komentár

Za nákupy rôzneho tovaru a materiálu platíme ročne stovky až tisíce
eur. Už vtedy by si mal každý občan uvedomiť, že vznikne komunálny
odpad, ktorý treba zbierať, triediť, likvidovať – rátať s tým, že nielen
za nákup sa platí a že sú s ním spojené ďalšie náklady. Je na zamysle
nie, že niektorí občania obchádzajú povinnosť zaplatiť za jeden žetón
3,20 eur na zber a likvidáciu komunálneho odpadu.
V poslednom období sa zača
lo rozmáhať vynášanie, vyváža
nie a ukladanie domového komu
nálneho odpadu do veľkoobjemo
vých kontajneroch umiestnených
(VOK) pri Obecnom úrade a pri
Garážach bývalej prevádzky. Ide
o komunálny odpad z domácnos
tí, ktorý patrí do 110 l smetných
nádob. Do veľkoobjemových kon
tajnerov patrí odpad, ktorí sa ne
zmestí do smetnej nádoby a ten
to je možné po zaplatení formou
žetónu na Obecnom úrade uložiť
do VOK (viď článok v ECHU KLI
Na 1/2017 „Zber triedeného od
padu“).
Niektorí ľudia majú ešte stá
le environmentálne cítenie (vzťah
k životnému prostrediu) na veľmi
nízkej úrovni, k legálnemu spra
covaniu odpadov sa stavajú od
mietavo z dôvodu platenia po
platkov. Predsa, prečo by ma
li platiť za odpad, veď obec to za
platí z daní alebo poplatkov pocti
vých občanov. Pre niektorých ob
čanov je samozrejmosťou odpad
triediť a separovať a zaplatiť po
platok, druhá skupina uloží od

pad do kontajnerov bez vytriede
nia a zaplatenia a pre tretiu sku
pinu producentov odpadov je naj
lepšie komunálny odpad vysypať
do potoka alebo vyviezť a nano
siť do potoka za dedinou, prípad
ne spáliť v peci. Je napríklad nepo
chopiteľné, ak niekto dokáže vyse
parovať plasty do vreca, ktoré má
z obecného úradu a potom ich vy
vezie niekde vyše dediny. Myslí
me si, že každý nájde vo svojej do
mácnosti toľko priestoru pre jed
no alebo dve vrecia plastov a str
pí ho doma do dňa plánovaného
vývozu.
V obci bol zavedený množstvo
vý zber formou žetónov, aby ob
čanov viacej motivovalo separo
vanie odpadov, aby paušálny po
platok neznevýhodňoval viacpo
četné rodiny. Zvýšilo sa ale množ
stvo odpadov uložených do veľko
objemových kontajnerov. Od 1. 1.
2018 Technické služby Námesto
vo vypovedali obci zmluvu o vý
voze a zbere 110 l KUKA smet
ných nádob. Z toho dôvodu obec
bude musieť pristúpiť nájsť no
vého prepravcu, ktorý zabezpečí

Odpad mimo obce pri starej Kliňanskej ceste:
„Tak ako si ustelieš, tak sa budeš mať!
zber a vývoz komunálneho odpa
du z domácností. Je viac ako prav
depodobne, že v obci bude zave
dený opätovne paušálny poplatok
za zber, vývoz a ukladanie komu
nálneho odpadu z domácností.
Za účelom vytvorenia legál
nych podmienok na zber veľkoob
jemového odpadu, drobného sta
vebného odpadu, biologicky roz
ložiteľného odpadu (konáre a od
pad zo záhrad), textílii a šatstva,
jedlých olejov a tukov z domác
ností, získala obec dotáciu na vy
budovanie zberného dvora a po
trebného technologického vyba
venia. Plocha zberného dvora bu
de vybetónovaná a oplotená. Zber
ný dvor bude vybavený zbero
vým vozidlom v prevedení kon
tajnerového nosiča, s možnosťou
nadstavby pre iné využitie (valco
vý zametač, radlica na odhŕňanie
snehu, valník). V zbernom dvo
re bude umiestnený: – veľkoobje
mový kontajner 7,0 m3 – zatvore
ný na objemný odpad v počte 2 ks,
veľkoobjemový kontajner 7,0 m3
– otvorený na drobný stavebný od
pad 1 ks, maloobjemový kontaj
ner 3,5 m3 – zatvorený na šatstvo
a textílie v počte 1 ks, veľkoobje
mový kontajner 7,0 m3 – otvore
ný na biologicky rozložiteľný od
pad (konáre a odpad zo záhrad)
v počte 1 ks, plastové zberné nádo
by 60,0 l – uzatvorené na jedlé oleje
a tuky v počte 3 ks, plechová garáž
pre zberné vozidlo – 1 ks, prenosná

mobilná váha – 1 sada, unimobun
ka – pre pracovníka zberného dvo
ra, kontajnerové suché WC. V obci
budú podľa potreby na požiadanie
občanov rozmiestnené k dispozícii
maloobjemové kontajnery 2,5 m3 –
5 ks z toho budú dva kontajnery za
tvorené a tri otvorené.
Vybudovaním zberného dvo
ra vyhovujúceho novej legislatí
ve, môžu takto občania odovzdá
vať oddelené zložky komunálne
ho odpadu v rámci separovaného
zberu len do kontajnerov so stano
venou prevádzkou v týždni, mies
to, kde budú odpady zabezpeče
né pred odcudzením, s vyhovujú
cou kapacitou, dobrou dopravnou
obslužnosťou a dostupnosťou pre
obyvateľov, výbornými podmien
kami pre preberanie, doseparo
vanie odpadov, manipuláciu a evi
denciu vyseparovaných zložiek,
pričom tieto druhy odpadov budú
ďalej odovzdané na zhodnotenie
oprávneným organizáciám na zá
klade zmluvného zabezpečenia.
Systém zberu plastov, skla, pa
piera, elektroodpadov a pneu
matík zostáva nezmenený. Kaž
dý pôvodca komunálnych odpa
dov a drobných stavebných odpa
dov je povinný ukladať komunálne
odpady za poplatok na miesta ur
čené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
Text a fotky
Štefan Peňák, starosta obce
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zo života farnosti

„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo
takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14)
V siedmu veľkonočnú nedeľu 28. mája sa v kostole sv. Antona Paduánskeho v Kline uskutočnilo prvé sväté prijímanie 30 kliňanských detí
(14 chlapcov a 16 dievčat). Radosť bolo pozerať na detské šťastné úsmevy, ktoré vyjadrovali, „konečne je to tu, konečne sa nás dotkne Božie
kráľovsvo“. Tento krásny a vzácny deň je dňom s nezabudnuteľnou atmosférou nielen pre deti, ale aj pre rodinných príslušníkov, príbuz
ných a celú farnosť. Spomienky naň budú zohrievať dušu a srdce človeka po celý život a budú pomáhať pri prekonávaní prekážok a ťažkostí
každodenného života. Dojímavý bol už úvod slávnosti, keď do vyzdobeného kostola (na čom mali zásluhu hlavne rodičia prvoprijímajúcich
detí) vstupoval sprievod v sviatočnom oblečení, na čele s krížom a pánom farárom Dr. Štefanom Mordelom.
Pán farár v úvode a potom aj
v homílii (kázeň) s vrúcnou lás
kou privítal prítomných a hovo
ril do sŕdc detí a apeloval na nich,
aby si zachovali po celý život svo
je čisté srdiečka, ktorých sa práve
v tento sviatočný deň dotkol Ježiš
svojou prítomnosťou v Eucharistii
a oni pocítili jeho lásku.

Potom nasledoval program v ré
žii detí, ktoré sa za túto krásnu chví
ľu poďakovali sľubmi, darmi a kve
tinami nielen pánovi farárovi, pá
nu kaplánovi, sestričke Edite, kto
rá ich poctivo pripravovala na tú
to chvíľu , ale aj rodičom a všet
kým, čo sa podieľali na ich príprave
k vstupu na prvé sväté prijímanie.

Súdny
vikárPrvé
spišskej
Mons. Ján Duda počas odpustovej slávnosti
28.
5. 2017
svätédiecézy
prijímanie
V tejto časti sa v mnohých očiach
zaleskli slzy šťastia, ba aj hrdosti.
Na záver odovzdal pán fa
rár deťom na pamiatku obrázky,
modlitebné knihy a ruženec.
Úprimne teda zaželajme no
voprijímajúcim deťom, aby si po
city z tohto dňa navždy zapísali
do svojich čistých srdiečok s tým,
že čokoľvek ich postihne, môžu
sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý
ich bude v Eucharistii sprevádzať
po celý život.
Pavol Krokus, kaplán

Autor fotiek: Ing. Peter Jendroľ

28. 5. 2017 Prvé sväté prijímanie

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Je pohyblivým prikázaným sviatkom.
Tento rok pripadol na 15. jún
(štvrtok), v našej farnosti sme ten
to sviatok oslávili 18. júna (nede
ľa) procesiou cez dedinu za hojnej
účasti veriacich a s dychovou mu
zikou z Trstenej, aby sme tak vzda
li verejnú úctu Ježišovi prítomnému
vo Sviatosti oltárnej. Eucharistia je
podľa II. vatikánskeho koncilu „pra
meňom a vrcholom celého kresťan
ského života“. Ján Pavol II. napísal
o Eucharistii encykliku Ecclesia de
Eucharistia (Cirkev žije z Eucharis
tie), v ktorej hovorí: „Farnosť je spoločenstvom pokrstených, ktorí vyjadrujú a potvrdzujú svoju identitu predovšetkým slávením eucharistickej
obety.“ Práve sviatok Kristovho Te
la a Krvi je jednou z mála príležitos
tí, kedy sa naša farnosť celá schá
dza na slávení Eucharistickej obe
ty. Sviatok Božie Tela zaviedol pre
celú Cirkev pápež Urban IV. v ro

ku 1264 bulou Transiturus. Bolo to
krátko po IV. lateránskom koncile,
ktorý jednoznačne definoval učenie
Cirkvi o Eucharistii. V tejto dobe
si mnohí biskupi uvedomili potre
bu verejnej úcty k Eucharistii. Prvá
procesia Božieho Tela bola slávená
v Nemecku už v roku 1247 a viedol
ju biskup Róbert na žiadosť rehoľ
nej sestry Juliany. Juliana mala zja
venie, že medzi sviatkami v cirkev
nom roku chýba sviatok, ktorý by
zdôrazňoval úctu Eucharistie. Pá
pež Klement V. roku 1311 potvrdil
nariadenie pápeža Urbana IV. z ro
ku 1264 a sviatok určil na štvrtok
po sviatku Najsvätejšej Trojice. Je
vecou cti kresťanov takýmto verej
ným spôsobom prejaviť svoju vďač
nosť za ustanovenie tejto Sviatos
ti. Je pravdou, že na Zelený štvrtok
si Cirkev pripomína ustanovenie
Eucharistie, ale pre liturgický čas, je

18. 6. 2017 Procesia Božieho Tela
to v pôstnom čase Veľkého týždňa,
dáva sa prednosť inému tajomstvu
Božej lásky k nám ľuďom. Procesie
sú v Cirkvi starobylou formou osla
vy Boha. Cirkev v Enchiridion litur
gicum z roku 1960 hovorí, že sláv
nostné verejné modlitbové pobož
nosti veriaceho ľudu, ktoré sú ve
dené duchovnými podľa svojho po
riadku z jedného posvätného mies
ta na iné posvätné miesto, majú sa
konať ako pripomienky obsiahnu

tého Božieho dobrodenia, tiež ako
vďaky za obsiahnutú Božiu pomoc.
Preto poznáme procesie pri rôz
nych príležitostiach, napr. na svia
tok Obetovania Pána, Kvetnú ne
deľu, v nedeľu zmŕtvychvstania Pá
na Ježiša, atď. V Starom zákone ži
dovský národ konal procesie s Ar
chou zmluvy. V 5. storočí sa kona
la procesia na sviatok Obetovania
Pána. Tiež v tomto storočí sa kona
li v Jeruzaleme podľa výpovede pút
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NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO
Dňa 25. júna sme na Grape o 15 00 hod. mohli opäť byť účastní a prežívať
Najsvätejšiu Eucharistiu zo Slávnosti Božského Srdca Ježišovho.
Z tohto liturgického sviatku vy
žaruje osobitná duchovná intoná
cia pre celý mesiac jún. V Kristovom
Srdci Božia láska ide v ústrety celé
mu ľudstvu. Je to posolstvo v našich
dňoch mimoriadne aktuálne. Aby
sme poznali Boha, treba poznať Je
žiša a žiť v zosúladení s jeho Srdcom,
milovať ako on Boha i blížneho.
Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva
z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži
a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán
sprítomňuje svoju obetu a záro
veň je v nej prítomný aj s oslávený
mi ranami svojho umučenia. Zák
lady tejto úcty korenia vo Svätom

25. 6. 2017 Sv. omša – Grapa
písme: „Jeden z vojakov mu kopijou
prebodol bok a hneď vyšla krv a vo-

Autor fotiek v článku: Ing. Peter Jendroľ

da“ (Jn 9,34). Veriaci si od počiatku
uctievali Kristovu ľudskú prirodze
nosť a najmä jeho rany, znaky utr
penia za našu spásu. Už svätý Au
gustín (+430) volá: „Longín otvoril
kopijou Kristov bok a ja som tam našiel bezpečný odpočinok.“ Verím, že
každý, kto mal možnosť sa zúčast

niť tejto svätej omše pri soche Kris
ta pocítil pokoj, ktorý neustále vy
žaruje z Kristovho otvoreného bo
ku, a tak mohol vysloviť: „Ó, Srdce, prameň lásky, – ty večný božstva
chrám, – ty život náš vždy spravuj
– a udeľ nebo nám…“ (JKS 232)
Pavol Krokus, kaplán

BLAHOŽELANIE
Dňa 1. 4. 2017 duchovnému otcovi Štefanovi Mordelovi po svätej
omši zablahoželali veriaci farnosti pri príležitosti 70 rokov života.
ničky Egérie iné procesie. V Ríme
sú známe Stationes procesie, ktoré
sa konajú z rôznych rímskych kos
tolov. Už sv. Ambróz a sv. Augus
tín spomínajú procesie s relikviami
mučeníkov. Pápež Pius IX. zaviedol
sviatok Krvi Pána Ježiša, ale Pavol
VI. oba sviatky spojil vo sviatok Te
la a Krvi Pána Ježiša.
Keď na sviatok Božieho Tela je
nesená Eucharistia ulicami miest
slávnostným spôsobom, kresťania
verejne prejavujú úctu tejto sviatos
ti. Už Tridentský koncil videl v teofo
rickom sprievode Božieho Tela vďa
ky za túto sviatosť a tiež príležitosť
ukázať triumf pravdy reálnej prí
tomnosti tým, ktorí ju popierajú. Je
to sprievod vďakyvzdania a rovna
ko prosebný sprievod za odprosenie
na odpustenie hriechov, za Božiu
ochranu pred mnohými ťažkosťami,
pohromami, chorobami či vojnou.
V liturgii sprievodu stalo sa zvy
kom zastaviť sa pri štyroch oltároch
predstavujúcich štyri svetové stra
ny, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré
hovoria o dare Krista v Eucharistii
pre nás, a každé zastavenie sa kon
čí sviatostným požehnaním. V mi

Krížová cesta – Grapa (14. 4. 2017)

10. 7. 2017 Detský tábor Nodam

Takýto nezvyčajný názov vy
brali animátori Nodamu spolu
so sestričkou Editou Franeko
vou pre denný letný tábor.

Konal sa od 9. 7. do 14. 7.
2017 v budove ZŠ v Kline. Ani
mátori pripravovali deťom pes
trý program. Rozprávky, Far
ma, Tvoja tvár znie povedome,
Splnené želania – aj to boli den
né témy. Deti sa zúčastnili aj vý

letu do Hornej Lehoty, kde sa
plavili na pltiach a dozvede
li sa mnoho o pltníctve. 45 de
tí si užilo zábavu, natáčali vi
deá, pomáhali v obci, maľovali
tričká, súťažili a duchovne sa
obohacovali.
-mj-

nulosti viacerí pápeži tým, ktorí sa
procesii zúčastnili a splnili predpí
sané nariadenia, udelili rozličné od
pustky. Aj keď sa ozývajú hlasy, že
sú to pozostatky stredovekého tri
umfalizmu, je to jeden zo spôsobov,
ako môžeme prejaviť úctu Eucharis

tii. Dnes sa žiaľ stretávame aj s ne
úctou voči Najsvätejšej sviatosti
a to nás vedie k tomu, aby sme si eš
te viac uvedomili potrebu úcty k Te
lu a Krvi Pána Ježiša. Úcta k Eucha
ristii je aj dnes veľmi potrebná. Nech
je slávenie slávnosti Božieho Tela aj

do budúcna pre nás skúsenosťou to
ho najposvätnejšieho, čo Cirkev má
a koná. Nech nás to naplní hlbokou
pokorou a vďačnosťou za tento ne
zaslúžený dar.
Pavol Krokus, kaplán

Za oponou

Autor fotiek: Ing. Peter Jendroľ
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Pletenie a háčkovanie

Pletenie z vlny

S DEŤMI A PRE DETI
…Najlepšou učiteľkou ľudstva sú práve jeho dejiny. Nesmieme pre
to zabúdať na korene, z ktorých sme vzišli, na veľké veci, ktoré na
ši predkovia urobili, ale aj chyby, ktorých sa dopustili. Len vtedy, ak
si budeme vážiť svoju históriu a národné hodnoty, tak potom môže
me naše bohatstvo ponúknuť i ostatným národom v európskom spo
ločenstve…

Hlavná nástenka
Vyrezávanie ovocia a zeleniny

450. výročie založenia obce
Klin sme si patrične pripomenuli
a oslávili aj v našej ZŠ v piatok 2.
júna 2017. Klasické vyučovanie
sme nahradili tvorivými dielňami.
Učitelia pozvali rodákov z Klina,
ale aj iných zaujímavých hostí,
ktorí žiakom predviedli rôzne tra
dičné remeslá a priblížili im život
v minulosti.
Ročníky 1. – 4.
Mladší žiaci si najskôr pozreli pro
pagačné video o svojej rodnej obci,
ktorú v ňom mohli vidieť z vtáčej
perspektívy. Potom im p. A. Červe
ňová porozprávala o živote v minu
losti, zaspomínala na svoje detstvo
a porovnala ho s dnešnou modernou
dobou. Ďalej nasledovala ukážka re
mesiel, ako napr.: pletenie na pleta
com stroji predviedla p. V. Volfová,
háčkovanie p. M. Bištáková. Zaují
mavá bola určite aj výroba strašia
kov p. A Poláčikovou. Dekoratívne
predmety z prírodného materiálu
prezentovali p. M. Gočalová a p. uč.
V. Téglerová. Zahanbiť sa nedala
ani mladšia generácia. Bývalá žiač

Výroba strašiakov

Výrobky z prírodného materiálu
ka našej školy M. Kotúľová vyrezá
vala do ovocia a zeleniny umelecké
skvosty. A napokon naši ôsmaci – I.
Košút a Š. Štepunek – vyrábali hla
volamy z drôtu, ktoré zamotali moz
gové závity nejednému žiačikovi.
Ročníky 5. – 9.
Každá trieda tu mala svoje špe
cifické zameranie a prezentovala
niečo iné:

p. K. Genzorová so svojím
bratom naučili piatakov zdobiť
medovníčky. Krásny motív dedin
skej chalúpky či košatej lipy – erbu
obce, sa viacerým podaril na pr
výkrát. Na vlastnoručne vyzdo
bených medovníčkoch si mnohí aj
pochutnali.
p. uč. Ľ. Matisová predvied
la žiakom pletenie z vlny, tzv.
„štrikovanie“, ktoré sa síce zdalo

Zdobenie medovníkov

ľahké, ale nakoniec sa to naučili
len tí najtrpezlivejší. Ak sa posna
žia, teplý šálik či ponožky určite
do Vianoc stihnú ešte upliesť.
Šiestaci si pozvali p. Ľ. Maťov
číkovú, ktorá maľovala na sklo.
Každý si svoj vyzdobený pohár
mohol vziať na pamiatku. Potom
sa venovali ručnej výrobe náram
kov, ktoré im šlo ako po masle.
Hlavným
lákadlom
sied
mej triedy bol hrnčiarsky kruh,
na ktorom predvádzal p. Ľ.Hoľma
výrobu úžitkovej a dekoratívnej
keramiky. Žiaci si prakticky vy
skúšali, ako sa dá z tekutej hmoty
vyrobiť pevná hlinená nádoba.
p. A. Romaňáková ukázala
žiakom, ako vie obratne narábať
s ihlou a šijacím strojom. Výsled
kom ich spoločnej práce boli krás
ne srdiečkové vankúšiky.
Ôsmaci sa pod vedením tried
nej učiteľky venovali výrobe re
klamných a propagačných ma
teriálov, ktoré súviseli so 450.
výročím. Vyrobené „mávatká“
so symbolmi obce boli využité
v ďalšom sprievodnom programe
osláv.
Naši najstarší žiaci sa so svoji
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Maľovanie na sklo
mi triednymi učiteľkami realizo
vali v maľovaní tričiek akrylovými
farbami, pričom fantázii sa medze
nekládli. Chlapci si precvičili aj
pletenie korbáčov a dievčatá si zas
navzájom zapletali vrkoče. S p.uč.
E. Sirekovou maľovali na plátno
významné pamiatky obce, ktoré
potom zdobili most pred obecným
úradom.
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Maľovanie tričiek
Bol to koncert známeho speváka
Tomáša Bezdedu, ktorého hu
dobne sprevádzal Boris Lettrich
a bubeník Peter Mihal. Tomáš bol
naozaj skvelý!!!! Všetci sa výbor
ne zabávali, spievala a tancovala
celá telocvičňa. Približne po ho
dinke zábavy nasledovala auto
gramiáda a fotografovanie s veľmi
ochotnými speváckymi hosťami.

Maľovanie na plátno

Koncert
Dopoludnie bolo v našej škole
nabité zaujímavými aktivitami,
no všetci sa tešili aj na prekvape
nie p. riaditeľky, ktoré sa konalo
o 11-tej hodine v telocvični ZŠ.

Podpis karty a fotky nám ešte dlho
budú pripomínať tento fantastic
ký koncert.
Potom sa oslavy presunuli
do kultúrneho domu a na futba

Autogramiáda

Ôsmaci so svojimi výtvormi
Hrnčiarsky kruh

lové ihrisko, kde pokračovali pes
trým programom až do nedele…

(Text a fotky spracovala
PaedDr. Ľudmila Matisová)
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4. 6. 2017 Scéna zo zakladania obce

Ako sme začínali…

Scéna z páračiek

Najskôr, asi 1 rok pred oslavami, prišiel nápad, že by bolo
dobre nacvičiť divadlo o histórii Klina. Na začiatku sme rozmýšľali ako na to.
Podkladom bola kniha
od dp. Jozefa Červeňa „Dedinka v údolí pod košatou lipou“ vydaná v r. 1998, od ktorej sme
sa odrazili. Pokračovali dlhé hodiny študovania histórie, vyhľadávania v archívoch
či už písomných alebo mediálnych, a nielen historických
dát, ale aj hudobného prevedenia a textov piesní. Odborné poradenstvo historika… .
PhDr. Michala Čajku a aj konzultácia s Vdp. Štefanom Pitákom, rozhovory s obyvateľmi, ktorí si už niečo pamätajú, boli taktiež súčasťou prípravy. Ale najťažšie bolo dať to
všetko na papier. 450 rokov
vtesnať do 1,5 hodiny, zachovať časovú os, uchovať autentičnosť (napr. kulisy – polia,
zvony boli Kliňanské) a poukázať nielen na najdôležitejšie momenty v živote obce, ale
aj celkom obyčajný život a pritom zaujať divákov, bola naozaj ťažká výzva. Najdôležitej-

šou časťou, z môjho pohľadu,
bol samotný nácvik divadelného predstavenia. Veľmi si
vážim všetkých, ktorí s dôverou prijali ponuku účinkovať
v tejto hre. Nacvičovali sme
veľmi intenzívne a zodpovedne. Herci sa zhostili svojich rolí presvedčivo. Diváci, ktorí videli divadelné predstavenie,
počuli aj prekrásne piesne našich predkov v podaní ochotníkov. Spevom sa predstavili
aj deti a svoj talent predviedli aj „naši“ betlehemci. Ako odznelo v hre, „Pán Boh im nadelil
do hrdla zlato“.
Technické
zabezpečenie,
kulisy, kostýmy – za tým všetkým boli ochotní, obetaví ľudia, vďaka ktorým sme divákom spolu s hercami, ktorí sa
postavili na javisko, priniesli
krásny umelecký zážitok.
Ďakujem Vám všetkým, bolo
mi cťou s Vami spolupracovať.
Marta Peňáková

Pieseň „Moja dedinka“ v podaní
manželov Bošanovcov pred začiatkom divadla, ktorú zložila
p. Miroslava Klinovská

Sadenie lipky ako symbolu erbu
obce Klin

Autor fotiek: Ing. Peter Jendroľ

Začne opäť tradícia
divadiel?

Jozef Červeň autor scénara, pre nedostatok času napísal aspoň skrátene: „V každom prípade sa mi páčilo ako to herci zvládli
a tiež ako pekne dotvorili môj návrh scénara divadla. Myslím, že medzi kliňanmi malo divadlo úspech.“
Anna Červeňová – účinkujúca: „Po dlhšej dobe bolo v Kline nacvičené divadlo a hralo sa
to a vyzeralo ako naozaj. My sme
z toho veľa nemali, čakali sme a už
ideme– aby sme nič nezabudli. Ale
radi si pozrieme záznam, aby sme
videli ako to vyzeralo. Mohlo by sa
aspoň raz do roka nacvičiť divadlo. Veď máme takých hercov. Ľuďom sa to páčilo.“
Každému sa divadlo páčilo. Niektorí boli na predstavení aj dvakrát. Kto hral niekedy

divadlo, stáva sa to jeho láskou. Skúste sa niekoho, kto
hral divadlo, na to opýtať.
Určite Vám neodpovie jednou vetou, ale s nadšením sa
rozrozpráva.
Jozef Basár už zosnulý
rád spomínal, ako sa v Kline hrávalo divadlo, ako nacvičovali a koľko zábavy pri
tom prežili. Fotografie z divadla si opatroval ako poklad, možno aj preto, že ich
v tej dobe bolo málo.

Z divadelného vystúpenia spevu ľudových piesni a tancov v podaní deti

Ukážka ľudového zvyku vianočnej koledy betlehemcov z Klina z divadla
„Dedinka v údolí pod košatou lipou“
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VEĽKÝ MEDZINÁRODNÝ BOXERSKÝ TURNAJ

KLIN. 15. –18. 6. 2017 V malej dedinke na Orave sa konal jeden z najväčších boxerských turnajov v Európe. Povrazy troch ringov prekročilo
viac ako 300 boxerov z 20 krajín. Dokonca reprezentácie zo Srí Lanky, Kazachstanu, či Izraela. Na prekvapenie však chýbali Slovenské kluby.
Turnaj takýchto rozmerov je
na Orave veľmi ťažké zorganizo
vať. Chýba športová hala, ktorá by
spĺňala podmienky. Napriek tomu
sa to podarilo v obci Klin.
Turnaj prebiehal od štvrtku
do nedele v troch ringoch, kde
sa vystriedali početné výpravy
z viacerých krajín no najmen
šia zo Slovenska. „Slovenská
boxerská federácia (SBF) od

mietla tento turnaj podporiť.
Nakoniec nám dali na rozhod
cov aspoň 2 000 €. Neustále sa
hovorí o medzinárodnej kon
frontácií, ktorá chýba našim bo
xerom. Teraz to mali kluby pria
mo pod nosom a účasť odmietli.
Svojou návštevou turnaj nepod
poril ani súčasný prezident SBF
Tomáš Kovács. Je to obrovská
reklama pre celý slovenský box,

Cesta za Goralmi
Akcie dôchodcov
Seniori z Klina navštívili 18.
júna 2017 Goralské slávnosti
v Skalitom.
Tento rok sa konal XXVI. roč
ník. Obec sa rozprestiera pod
vrchom Trojak, na ktorom sa
v jednom bode stretávajú hrani
ce troch krajín Slovenska, Sliez
ka a Haliče. Usporiadatelia kaž

doročne pozývajú nové folklór
ne skupiny a súbory s medziná
rodným zastúpením. Sprievod
ným podujatím už tradične bý
va trh tradičných ľudových re
mesiel „Na Skalickym rynec
ku“. Na poludnie prechádza
slávnostný krojovaný sprievod
účinkujúcich od obecného úra
du do amfiteátra, doprevádzaný
ľudovou hudbou. Milovníci folk
lóru určite neľutovali, že sa prišli
pozrieť na toto podujatie.

no žiadnej podpory zo strany
federácie som sa nedočkal. Ne
schopnosť a bezradnosť SBF je
hanba nielen na Slovensku, ale
i na medzinárodnej scéne. Je to
veľká škoda hlavne pre boxerov,
ktorí chcú rásť a zbytočne sú
vťahovaní do vnútorných prob
lémov.“ povedal organizátor Pe
ter Triebeľ.
Na turnaji reprezentovala

Slovensko aj Majsterka Európy
Jessica Triebeľová, kde potvrdila
svoje kvality a zdolala všetky sú
perky. Turnaj bol pre ňu prípravou
na blížiace sa ME v bulharskej So
fii, ktoré sa konali 2. – 10. 7. 2017.
KIin zažil najväčší turnaj
na Slovensku, kde vládla výborná
atmosféra, pre ktorú sa oplatí ro
biť šport.

Pripravované akcie
seniorov

Z pripravovaných podujatí idú seniori na týždeň do Sklených Tep
líc. Zregenerovať sily a načerpať energiu v príjemnom kúpeľnom
prostredí. Posledná júlová nedeľa je teda pre nich dňom cesty
za zdravím.
Pravidelne v lete sa dôchodco
via stretnú na ihrisku Telovýchov
nej jednoty Tatran Klin, kde varia
guláš.
Podstatný nie je až tak guláš,
postačil by aj suchý chlieb. Dôle

žité je stretnúť sa, porozprávať,
zaspomínať, zaspievať si.
Dožinkovú svätú omšu, ktorá
sa bude konať v septembri, pripra
vujú Jednotne hospodáriaci roľní
ci s Jednotou dôchodcov.
-mj-
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športové aktuality / záujmová činnosť

Kliňanská heligónka

Toto pravidelné podujatie sa ko
nalo v nedeľu 9. 7. 2017 v priesto
roch Koliby Klin, v poradí už 7.
ročník.
Zúčastnilo sa cca 25 heligon
károv. Medzi stálicami sa pred

viedli Ján Kameník, Martin Trie
beľ, Martin Bugaj, Jozef Galgaňák
s Laššákom. Akciu moderoval Pa
vol Kviatek, asistovala mu Evka
Pisarčíková.
Účasníci si odniesli na pamiat
ku zvonček.

FUTBALOVÁ JAR VO VÝSLEDKOCH
TJ Tatran Klin v jarnej časti sezóny trochu ustúpil z pozícií z jesene.
U mužov to spôsobil pokles
formy, zranenia kľúčových hráčov
a absencia kvalitného brankára.
Z postu hlavného trénera mužov
odstúpil Miroslav Trnka, ktorému
chceme za jeho kvalitnú a obetavú
prácu poďakovať. Na jeho miesto
nastúpil Pavol Fenik. Do mužstva
chceme zabudovať 3 hráčov, ktorí
skončili v doraste a veľkou posilou
je príchod Daniela Kosmeľa, ktorý
plní svoj sľub a svoju futbalovú ka
riéru chce ukončiť v rodnom Kli
ne. Brankársky post zatiaľ riešime
vlastnými odchovancami.
Družstvo dorastu sa po zme
ne systému súťaže bude snažiť
v silnej konkurencii postúpiť do fi
nálovej skupiny. Po odchode tré
nera Ing. Petra Gužíka, ktorému
rovnako ďakujeme za dlhoročnú
odvedenú prácu pri doraste, bude
viesť dvojica Vladimír Fenik a Pa
vol Jedndroľ.
V žiackej kategórii sa chceme
udržať v III. lige a snažiť sa pritiah
nuť čím viac mládeže na ihrisko.
O to sa bude snažiť aj realizačný
tím – Anton Katrák, František
Kosmeľ, Miroslav Trnka, Ján
Košút a Dominik Tomaštík.
Ďakujeme všetkým priazniv
com futbalu v Kline za podporu
a v novom ročníku želáme veľa
krásnych futbalových zážitkov.
Michal Kosmeľ
MUŽI: VI. liga dospelí (I. trieda), OFZ
1.Zubrohlava 26 19 4 3 65:23 61 22
2.Vavrečka 26 18 3 5 67:26 57 18
3.Breza
26 14 4 8 62:44 46 7
4.Zuberec
26 13 4 9 58:49 43 4
5.Žaškov
26 13 2 11 44:45 41 2
6.Dlhá n. Or. 2612 4 10 59:57 40 1

7.Klin
2611 411 40:39 37 2
8.Novoť
26 10 7 9 44:52 37 2
9.Zázrivá
26 10 5 11 38:41 35 4
10.Liesek
26 8 7 11 50:53 31 8
11.Pribiš
26 9 1 16 31:48 28 11
12.Zákamenné 26 7 4 15 41:55 25 14
13.O.Podzámok 26 6 5 15 42:62 20 16
14.Or.Polhora 26 4 220 35:82 14 25
Žaškov – Klin 2:0, Klin – Novoť
0:2, Or. Podzámok – Klin 5:1, Klin
– Vavrečka 1:1, Zázrivá – Klin 0:2,
Klin – Breza 0:0, Zuberec – Klin
1:0, Or. Polhora – Klin 4:2, Liesek
– Klin 2:0, Klin – Zubrohlava 0:2,
Dlhá n. Or. – Klin 3:1, Klin – Pri
biš 0:0, Klin – Zákamenné 7:4.
DORAST: 5.liga U19 „A“, OFZ
1.Dlhá n. Or. 30 25 1 4124:37 76 31
2.Nižná
30 21 3 6148:59 66 21
3.Zuberec
30 21 1 8108:61 64 19
4.Zázrivá
30 17 5 8 81:49 56 11
5.Mútne
30 17 2 11 75:53 53 8
6.Zubrohlava 30 14 7 9 73:59 49 4
7.Hruštín
30 14 5 11 75:82 47 2
8.Klin
30 14 4 12 56:57 46 1
9.O. Podzámok30 12 6 12 61:67 42 3
10.Or. Lesná 30 11 2 17 75:78 35 10
11.Vavrečka 30 10 5 15 50:88 35 10
12.Babin
30 9 4 17 52:76 31 14
13.Sihelné
30 9 3 18 58:93 30 15
14.Novoť
30 9 2 19 64:95 29 16
15.Breza
30 7 1 2248:136 22 23
16.Lokca
30 4 1 25 38:96 13 32
17.Rabčice od. 0 0 0 0 0:0 0 0
Klin – Babín 3:0, Nižná – Klin 1:0,
Klin – Breza 1:0, Or. Podzámok –
Klin 0:0, Klin – Mútne 2:2, Klin –
Lokca 3:1, Zuberec – Klin 5:1,Klin
– Sihelné 2:1, Klin – Dlhá n. Or.
0:2, Hruštín – Klin 3:1, Or. Les
ná – Klin 6:2, Klin – Zázrivá 1:2,
Vavrečka – Klin 7:1, Klin – Novoť
5:4, Zubrohlava – Klin 1:3.

Starší žiaci: III. liga sk. „B“ U15, SsFZ
1.Martin
26 23 1 2148:25 70 31
2.Liesek
26 20 3 3 77:22 63 24
3.L. Mikuláš 26 19 2 5132:46 59 20
4.Lisková
26 17 3 6 64:35 54 15
5.Zuberec
26 14 4 8 77:53 46 7
6.Trstená
26 14 210 96:55 44 5
7.Rabča
26 11 312 57:68 36 3
8. Záv. Poruba 26 9 314 80:96 30 9
9.Klin
26 9 215 47:66 29 13
10.Diviaky
26 6 713 44:67 25 14
11.L. Hrádok 26 6 614 41:63 24 15
12.Vrútky
26 6 21829:10920 19
13.Zákamenné 26 5 219 34:86 17 19
14.O.Podzámok 26 3 02312:147 6 30
Klin – Liesek 0:0,Klin – Záka
menné 1:1, Klin – Rabča 5:1, L.
Mikuláš – Klin 2:1, Zuberec –
Klin 2:1, Klin – Lisková 0:1, Zá
važná Poruba – Klin 5:1,Klin – Or.
Podzámok 8:0, Vrútky – Klin 1:0,
Diviaky – Klin 6:3, Klin – Trste
ná 4:1, Martin – Klin 10:0, Klin –
L. Hrádok 2:0.
Mladší žiaci: III. liga sk. „B“ U13, SsFZ
1.Martin
26 23 3 0 242:33 72
2.Vrútky
26 22 0 4 188:43 66
3.Trstená
26 22 0 4 166:40 66

4. L.Mikuláš 26 16
5.Diviaky
26 16
6.Zuberec
26 15
7.Klin
26 12
8.L.Hrádok
26 12
9.Liesek
26 11
10.Zákamenné 26 8
11.Rabča
26 7
12.Or.Podzámok 26 4
13.Z.Poruba
26 2
14.Lisková
26 1

2 8 129:52 50
1 9 109:68 49
2 9 102:84 47
212 92:87 38
1 13 74:73 37
2 13 63:111 35
3 15 57:98 27
4 15 87:108 25
022 24:173 12
024 26:256 6
223 27:160 5

Klin – Liesek 3:2, Klin – Zákamen
né 2:0, Klin – Rabča 1:0, L. Mikuláš
– Klin 9:1, Klin – Lisková 3:1, Zá
važná Poruba – Klin 4:6, Zuberec –
Klin 8:4, Klin – Or. Podzámok 9:2,
Vrútky – Klin 7:1, Diviaky – Klin
6:0, Klin – Trstená 3:2, Martin –
Klin 1:1, Klin – L. Hrádok 6:1.
Prípravka: Skupina „A“, OFZ
1.Klin
12 7 1 4 30:21 22 4
2.Lokca
12 5 2 5 23:28 17 1
3.Krušetnica 12 3 3 6 23:27 12 6
Krušetnica – Klin 1:4, Klin – Lok
ca 1:2, Klin – Krušetnica 1:1, Lok
ca – Klin 0:1, Klin – Krušetnica
2:4, Lokca – Klin 4:1.

STOLNÝ TENIS
2016/2017 – 8. liga, muži
1.Podbiel A 22 19 3 0 271:125 82
2.ŠK Párnica B 22 17 1 4 231:165 74
3.Hruštín B 22 15 3 4 238:158 70
4.Novoť B
22 15 1 6 241:155 68
5.Bziny D
22 11 4 7 227:169 59
6.S.Hora-Hlad. 22 11 0 11 211:185 55
7.Nižná E
22 10 2 10 197:199 54
8.Rabča C
22 7 5 10 195:201 48
9.Sihelné A 22 5 4 13 178:218 41
10.Babín A
22 4 2 16 145:251 36
11.O.Podzámok 22 2 2 18 128:268 30
12.Klin A
22 2 119 114:282 29

11. Bziny D – Klin A 13:5, 43:25; 12.
Novoť B – Klin A 16:2, 51:12; 13.
Klin – AŠK Párnica B 5:13, 20:42;
14. S. Hora – Hladovka C – Klin
A 16:2, 50:19; 15. Klin A – Nižná
E 9:9, 37:31; 16. Rabča C – Klin
A 18:0, 54:15; 17. Or. Podzámok
A – Klin A 12:6, 44:25; 18. Klin A
– Podbiel A 3:15, 14:47; 19. Sihel
né A – Klin A 16:2, 51:19; 20. Klin
A – Hruštín B 7:11, 25:44; 21. Ba
bín A – Klin A 12:6, 46:30; 22.
Klin A – Bziny D 12:6, 44:24.
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Kristián Meško vybojoval dve prvé miesta v kulturistike
V našej obci sa zrejme darí nie úplne tradičným športom. Po koseckom umení Ľubomíra Košúta či ženskom boxe v podaní Jessicy Triebeľo
vej sa podarilo zvíťaziť 17-ročnému Kristiánovi Meškovi v oblasti kulturistiky. Dňa 20. 5. 2017 sa v Liptovskom Hrádku konali Majstrovstvá
SR dorastu a masters, kde Kristián ako člen FC Dynamik D. Kubín triumfoval v kategórii dorastu nad 80 kg, ako aj v klasickej kulturistike.
Súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja SAFKST. Keďže o tomto športe toho väčšina ľudí
veľa nevie, Kristiánovi sme položili zopár otázok, aby nám ho trošku objasnil.

1. S kamarátmi si zrejme zo za
čiatku bral cvičenie len ako hob
by či vhodnú pohybovú aktivitu,
kedy si sa rozhodol, že sa tomu
chceš venovať profesionálne?
Už ako malý chlapec som mal
blízko k tomuto športu, vždy som
obdivoval kulturistov, ktorí sa
prezentovali symetricky vyšpor
tovanou postavou. Predtým som
vyskúšal aj iné športy ako fut
bal a neskôr tanec break dance.
Do posilňovne som začal chodiť
v čase, keď som ešte tancoval, mal
som vtedy 14 rokov. Zo začiat
ku som bral cvičenie ako zábavu
a spôsob zlepšenia sa v break dan
ce. Kto pozná tento druh tanca
vie, že sa každá sila zíde. Samoz
rejme ako začiatočníka ma nezau
jímala žiadna upravená strava ani

tréning. Cvičil som iba kvôli sile
a preto, že ma to celkom bavilo.
No postupom času, aj napriek
amaterskému prístupu k tomuto
športu, okrem sily prišiel aj sva
lový progres a začalo ma to baviť
ešte viac. Zistil som, že v tomto
športe mám väčší potenciál ako
v tanci. Začal som sa viac zaujímať
o kulturistiku. Zisťoval som z in
ternetu, ako sa dá ešte viac zlep
šovať. Neskôr som zistil, že jeden
môj kamarát z Trstenej sa pripra
voval na súťaž, kde sa mu podarilo
získať vo svojej kategórii 2. miesto
pod vedením trénera Petra Kokoš
ku, niekoľkonásobného majstra
Slovenska aj Európy. Zaujímal
som sa o celú jeho prípravu na sú
ťaž, a tak som sa po dlhšom zvažo
vaní rozhodol, že to skúsim aj ja.
Požiadal som tiež Petra Kokošku
o pomoc s prípravou na súťaž. Pod
jeho vedením som zaznamenal
na sebe najväčší progres.
2. Ako dlho si sa na tieto Maj
strovstvá pripravoval? V čom
všetkom spočíval týždenný tré
ning?
Pôvodná príprava mala trvať
približne 2 roky. Plánovali sme to
na rok 2018, kde som mohol súťa
žiť v kategórii dorastencov. No asi
po pol ročnej príprave sme zistili,
že ak chcem súťažiť v tejto kategó
rii, musím ísť o rok skôr. Zo začiat
ku som bol sklamaný, pretože som
bol ukrátený o celý rok prípravy,
ale to nebol dôvod ukončiť ju, ba
naopak, ešte viac som začal na sebe
pracovať. Trénoval som systémom
2+1, tzn. dva dni som cvičil, tretí
deň som mal pauzu. V diéte, ktorá
trvala posledné dva mesiace, som

trénoval tým istým systémom, ale
4 + 1. Tréning bol rozdelený na 4
dni, kde som odcvičil kompletne
celé telo. Základom tohto športu je
strava. Disciplinovane som dodr
žiaval jedálniček, ktorý sa skladal
iba z mäsa, ryže, vajec, tvarohu
a ovsených vločiek. Dodržiavať
zodpovedne jedálniček je oveľa ťaž
šie ako chodiť dvíhať činky.
3. Bola to tvoja prvá súťaž v kul
turistike? Bolo niečo, čo ťa na jej
priebehu prekvapilo?
Áno bola to zatiaľ moja prvá
súťaž. Najviac ma prekvapili vý
sledky súťaže :-) Taktiež som bol
prekvapený z posledného týždňa
prípravy, o aké detaily tam išlo.
Zvládal som to lepšie, ako som
očakával. Najmä posledné 3 dni
boli náročné, kde som mal pres
ne časový rozpis čo, kedy a koľko
môžem zjesť a vypiť. Posledný deň
som dokonca nemohol nič piť ani
vodu, aby som sa odvodnil a bol
lepšie vyrysovaný.
4. Aké boli tvoje prvé dojmy
po vyhlásení výsledkov? Očaká
val si, že by si mohol zvíťaziť?
Dojmy, keď ma vyhlásili za ví
ťaza, boli veľmi silné. Najkrajšie
na tom bolo, že to prežívali spolu
so mnou moji najbližší – rodi
na, priateľka a kamaráti, ktorým
ďakujem, že ma prišli podporiť.
Samozrejme, na súťaž som šiel
s cieľom umiestniť sa čo najlepšie,
no nečakal som, že to vyhrám.
Rozhodcovia sa rozhodli pre moje
víťazstvo, ktoré si veľmi vážim.
5. Aké sú tvoje ďalšie méty v tom
to športe, čo je tvoj najbližší cieľ?

Momentálne som v oddycho
vej fáze,kedy si potrebuje telo aj
hlava oddýchnuť, čiže stravu ne
dodržiavam a trénovať chodím
podľa pocitu, nie pravidelne. Ta
kéto obdobie trvá väčšinou 1 – 3
týždne po súťaži. Ďalšiu prípravu
mám v pláne začať od septembra,
keďže taká príprava na súťaž je aj
finančne náročná, a tak si chcem
ísť cez letné prázdniny zarobiť.
Moja ďalšia príprava na súťaž bu
de zameraná na Majstrovstvá SR
juniorov.
Môj cieľ je predviesť čo najlep
ší výsledok a zamerať sa na zlep
šenie svojich slabín. Neskôr by
som sa chcel stať súčasťou slo
venskej reprezentácie v kulturis
tike a kvalifikovať sa aj na zahra
-KČničné súťaže.

VYŽREBOVANIE ZÁPASOV TJ TATRAN KLIN VO FUTBALE – JESEŇ 2017

Dátum

DOSPELÍ – VI. liga (I. trieda)

Čas

Dátum

DORAST – V. liga U19 „A“

Čas

Dátum

ŽIACI – III. liga SŽ U15 sk. B

26. 8.  S Klin – Or. Lesná
16
26. 8.  S L. Mikuláš – Klin
6. 8.  N Novoť – Klin
16
13. 8. N Klin – Žaškov
1630
2. 9.  S Podbiel – Klin
1530
29. 8. U Zuberec – Klin
20. 8.   N Or. Podzámok – Klin
1300
9. 9.  S Klin – Zuberec
1530
3. 9. N Klin – Chlebnice
27. 8. N Vavrečka – Klin
1300
16. 9.  S Zázrivá – Klin
1500
6. 9. St Klin – Ľubochňa
3. 9. N Klin – Liesek
1530
23. 9.   S Klin – Hruštín
1500
9. 9. S Tvrdošín – Klin
10. 9.  N Zákamenné – Klin
1230
30. 9.  S Or. Lesná – Klin
1500
13. 9. St Zákamenné – Klin
17. 9. N Klin – Dlhá n. Oravou
1500
7. 10.  S Klin – Podbiel
1430
16. 9.  S Klin – …
24. 9. N Rabča – Klin
1500
14. 10.  S Zuberec – Klin
1400
24. 9. N Rabča – Klin
1. 10. N Klin – Zuberec
1430
21. 10.   S Klin – Zázrivá
1400
1. 10. N Klin – L. Hrádok
8. 10. N Breza – Klin
1130
28. 10.   S Hruštín – Klin
1400
8. 10. N Lisková – Klin
15. 10.  N Klin – Zázrivá
1430
15. 10. N Klin – Závažná Poruba
21. 10. S Vasiľov – Klin
1400
21. 10. N Klin – Trstená
29. 10. N Klin – Pribiš
1400
29. 10. N Klin – Diviaky
ŽIACI – III. liga MŽ U13 sk. B: mladší žiaci hrajú v rovnaký deň a mieste ako starší žiaci so začiatkom 2 hodiny po zápase starších žiakov.
Prípravka U11: Klin, Or. Veselé, Mútné: termín zápasov ešte neurčený. Futbalový zväz môže počas súťaže zmeniť termíny a časy zápasov.
30

00

Čas
1000
1000
1000
1500
1000
1500
1000
1100
1000
1030
1000
1000
1000
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NAŠA JESSICA TRIEBEĽOVÁ OBHÁJILA ZLATO
V Bulharskej Sofii sa v dňoch 2. 7. – 10. 7. 2017 konali Majstrovstvá Európy dorasteniek, kde sa zúčastnila aj Jessica Triebeľová v kategórií
do 57 kg. Iba 16-ročná talentovaná Oravčanka (nar. 11. apríla 2001), ktorú trénersky vedie jej otec Peter, obhájila v bulharskej metropole
medzi mladšími dorastenkami zlatú medailu. Vyhrať titul Majsterky Európy dva roky po sebe je vec nevídaná.
umfom nad Emily Pert
holdovou z Nemecka 4:1
na body. Pri finálovom
dueli ju povzbudzova
li ľudia z maďarskej či
ukrajinskej výpravy a aj
zástupcovia z iných kra
jín. Všetci ju začínajú re
špektovať.
Jediná nominovaná
Slovenka na ME 2017
zvládla v hlavnom meste
Bulharska všetky štyri
duely v ringu.

Prvý zápas sa odohral v me
dzinárodnom ringu 3. júla 2017
proti rumunskej reprezentantke
Georgine Eugenii Balca. Jessica
zvíťazila 5:0 na body. Vo štvrtok 6.
júla narazila na súperku z Ruska
Angelinu Glebovu, s ktorou si tiež
hravo poradila, čím si zaistila me
dailu na tohtoročných ME.

V sobotňajšom semifinále zví
ťazila rovnako jednoznačne 5:0
na body aj nad Francescou Piovou
z Talianska.
V nedeľňajšom rozhodujúcom
dueli o zlato Jessica Triebeľová
pokorila Fínku Vilmu Viitaneno
vú, ktorá sa do finále prebojovala
sobotňajším semifinálovým tri

Celkovo sa Majstrovstiev Euró
py v Sofii zúčastnilo 226 boxerov:
z toho 111 Youth, 115 Junior, z 28
krajín. Organizačne bol turnaj
zvládnutý na kvalitnej úrovni.

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Milan Košút – 51 rokov,
Rudolf Klinovský – 75 rokov,
Dušan Štetka – 62 rokov.

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Mia Laššáková, Anabela Pin
diaková, Sofia Bubelinyiová,
Marco Ľudma, Michal Kosmeľ,
Olívia Litváková, Fabián Ša
tan, Nikola Huráková, Matúš
Kurtulík, Samuel Pelecháč,
Jozef Ružvoň, Lucia Matušá
ková, Adam Bugeľ, Tobias Če
cho, Dominik Motyka, Damián
Klimčík.

MS SČK v Kline v spolupráci s Národnou transfúznou službou
v Martine organizuje

ODBER KRVI
14. augusta 2017
od 8 00 do 10 00hod.
v Kultúrnom dome v Kline

POZÝVAME VŠETKÝCH DARCOV
a aj tých, ktorí chcú krv darovať prvýkrát.

Súťaž: Prvá pomoc Istebné

Súťažné družstvo prvej pomoci Miestného spolku SČK Klin, ktoré
nás reprezentovalo na súťaži Prvej pomoci v Istebnom 10. júna 2017

Pre jedného len kvapka, pre druhého život…

Večer spoločenských hier (9. 4. 2017)
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