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Pochod za život

KAŽDÝ má právo žiť
Podporiť myšlienku úcty k životu, vyzdvihnúť rodinu v jej
kresťanskom základe a mnoho
ďalších bodov týkajúcich sa Národného pochodu za život v Košiciach (22. september), dotiahlo
do ulíc i nemalú skupinu obyvateľov nášho Klina – nemalú a takisto i pestrú vekom.
Nechýbali mladí školáci, pracujúci, no i dôchodcovia. Spolu sme
vytvorili úžasnú a veselú partiu,
čo sa odrazilo na skvelej atmosfére počas celého dňa.
Po príchode do Košíc sme sa
v rámci hlavného nedeľňajšieho
programu zúčastnili sv. omše pre
spišskú diecézu. Koncelebroval ju
biskup Sečka a po jeho boku sme
stretli aj nášho rodáka, kňaza Petra Majchra.
Či už si niekto zaobstaral auto,
pripojil sa k saleziánom alebo šiel
hlavným autobusom priamo z de-

diny, alebo dokonca podporoval pochod z tepla domova, urobil dobre.
Kedy by sa neoplatilo bojovať za život viac, než dnes? Dnes, keď kultúra
smrti napáda tých najnevinnejších?
Vytvorili sme, spolu so zvyškom
takmer 70 000 ľudí živú reťaz. Spojili sme sa v Pochode za život. Samotný pochod ulicami centra Košíc bol
vrcholom víkendového programu,
ktorý okrem iného zahŕňal i rôzne
katechézy a prednášky na témy spojené s ochranou ľudského života od
počatia až po prirodzenú smrť.
„Som veľmi rada, že som bola súčasťou niečoho tak nezvyčajne veľkého, masového, no zároveň
pokojného a úprimne a s obrovskou
nádejou vyjadrujúceho takýto postoj k životu. Ani dlhá cesta a neskutočná únava vo mne nepokazila pocit hrdosti a radosti z účasti
na tejto národnej akcii. Zo všetkých
ľudí naokolo, či už to boli celé rodiny s deťmi, mladí, snúbenci, star-

DETSKÝ ČIN ROKA
Aj na našej ZŠ s MŠ Klin máme
určite veľa žiakov, ktorí robia
dobré skutky.
O jednej výnimočnej žiačke
Vlaste Jendroľovej napísala jej
kamarátka Lucia do projektu
Detský čin roka 2013.
Do súťaže sa zapojilo 126 škôl
a z 8186 skutkov porotu zaujal aj
ten náš príbeh v kategórii Pomoc
v rodine.
MILÍ SPOLUOBČANIA,
ZAPOJTE SA AJ VY
DO HLASOVANIA,
POŠLITE každý deň jeden hlas
ší, ktorí merali veľké vzdialenosti
z celého Slovenska, som mala skvelý pocit jednoty. Myslím, že žiť a byť
pro–life sa oplatí.“ (účastníčka pochodu)

do konca novembra na uvedený link:
http://detskycin.ludialudom.
sk/detskycinroka/deviatacka–
vlasta–sa–stara–o–domacnost–aj–choru–mamu/.
ĎAKUJEME za podporu!!!
DEVIATAČKA VLASTA
SA STARÁ
O DOMÁCNOSŤ
AJ O CHORÚ MAMU
Volám sa Lucia
a chcem napísať o svojej
výnimočnej spolužiačke
a kamarátke Vlaste.
Pokračovanie na s. 3
„POVEDZME ÁNO LÁSKE
A NIE SEBECTVU, POVEDZME ÁNO ŽIVOTU A NIE SMRTI.“ (PÁPEŽ FRANTIŠEK)
Eva Kosmeľová
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA
z 2. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Klin (ďalej
sa uvádza len skratka OZ),
z 7. 6. 2013 – skrátené.
SCHVAĽUJE
• Záverečný účet obce Klin a hodnotiacu správu za rok 2012 bez
výhrad.
• Výročnú správu k riadnej a konsolidovanej účtovnej závierke Obce
Klin za rok 2012 bez výhrad.
• Použitie prebytku hospodárenia
vo výške 62 238,07 € previesť v plnej výške na rezervný fond a použiť v roku 2013 na rekonštrukciu
miestnych komunikácií.
• Žiadosť p. Henricha Bečára, Klin
č. 459 – BEHETEX o prenájom
nebytových priestorov budovy s.č.
224 – nadzemné podlažie vrátane schodišťa po dobu minimálne
dvoch rokov. Schválilo prenájom
uvedených priestorov od 1. 7. 2013
v zmysle doterajších platných
cien a to: plochy na podnikanie za
8,3 €/m2/rok a ostatné plochy za
cenu 6,64 €/m2/rok.
• Žiadosť o zámenu nebytových
priestorov medzi spoločnosťou
Klinstav, s.r.o. a spoločnosťouBATT, s.r.o. Jedná sa o zámenu
nasledovných priestorov. Doterajší
nájomca spoločnosť Klinstav, s.r.o.:
prízemie budovy č. 147 (vľavo
o vým. 39 m2 za priestory, ktoré má
v nájme spoločnosť BATT, s.r.o. .
Jedná sa o priestory budovy č. 147
(vpravo) o vým. 80,4 m2. Zámena
nájmu priestorov medzi spoločnosťami bola schválená s tým, že do
30. 6. 2013 obe spoločnosti vyrovnajú podlžnosti voči obci za prenájom v zmysle platných nájomných
zmlúv.
• Žiadosť Evy Majdulíkovej, bytom
Klin č. 153 o ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove s.č.
224 k 31. 3. 2013.
• Žiadosť Štefana Peňáka mladšieho, bytom Klin č. 157 o ukončenie
nájmu nebytových priestorov v budove s.č. 147 k 31. 3. 2013.
• Žiadosť Zdenka Úradníka a manž.
Moniky Úradníkovej, obaja bytom
Klin č. 125 o výstavbu RD na parc.
C–KN č. 1022/4 vedenej ako TTP
o vým. 461 m2 a C-KN č. 1022/5
vedenej ako TTP o vým. 338 m2 zapísaných na LV 3272 v kat. území
obce Klin. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné
náklady.
• Žiadosť p. Dávida Čiernika, bytom Zubrohlava, Lánová č. 513
o vydanie súhlasu k výstavbe

rodinného domu na parcele CKN
č. 1317/159 vedenej ako orná p.,
zapísanej na LV 3205 v kat. území
obce Klin. Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle stavebného
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na
vlastné náklady.
• Žiadosť Igora Blaškoviča a manž.
Zuzany Blaškovičovej, obaja bytom Klin č. 509 o výstavbu RD na
parc. C-KN č. 1234/23 vedenej ako
orná p. o vým. 269 m2 a 1234/24
vedenej ako orná p. o vým. 697 m2
zapísaných na LV 3205 na meno
žiadateľov v 1/1 účasti v kat. území
obce Klin. Stavebné povolenie bude

vydané v zmysle stavebného zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné
náklady.
• Výstavbu trafostanice na pozemku CKN 1300/107 – zahustenie
TS, NO-7015 v zmysle predloženej projektovej dokumentácie firmou ELSPOL.SK, s.r.o. Ľ. Štúra
Námestovo v časti obce Roveň
– Grúň.
• Kúpnu zmluvu o odkúpenie pozemkov medzi obcou Klin a predávajúcimi: Valéria Klinovská, Klin
34, Ondrej Kružel, Bobrov 401,
Marek Klinovský, Klin 35, Viktória
Večerková, Klin 42, Mária Bugajová, Klin 513, Augustín Janeček,
Námestovo, ul. Červeného kríža
65/22, Ivan Janeček, Trstená pod
Stráňou 865/34, Dezider Janeček,
Trstená pod Stráňou 885/24, Ivana
Laššáková, Námestovo ul. Štefánikova 209/11, Igor Sopilko, MUDr.
Martin, ul. J. Mudroňa 34, Tatiana
Kolenová, Námestovo, ul. Slnečná 165/22, Ing. Augustín Pjentek,
Bratislava – Staré Mesto, ul. Baštová 321/12, Róbert Pjentek, Klin
31, Daniela Illová, Ing. Bratislava – Ružinov, ul. Sedmokrásková

13. 9. 2013 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klin pod vedením
starostu obce
– orná p. o vým. 98 m2, 1230/37
– TTP o vým. 143 m2, 1230/38
– TTP o vým. 27 m2 1229/7– TTP
o vým. 86 m2, 1229/8 – TTP o vým.
175 m2, 1229/11 – TTP o vým.
172 m2, 1230/40 – TTP o vým.
137 m2, 1230/39 – TTP o vým.
121 m2, 1233/14 – orná p. o vým.
102 m2, 1233/16 – orná p. o vým.
20 m2, 1233/9 – orná p. o vým.
99 m2, 1233/10 – orná p. o vým.
63 m2, 1233/11 – orná p. o vým.
60 m2, 1233/12 – orná p. o vým.
65 m2, 1233/13 – orná p. o vým.
40 m2 za cenu 1 €/m2. Návrh zmluvy poslanci schválili.
• Priebeh príprav na vybavenie stavebného povolenie v lokalite Grúň
na rozšírenie vodovodnej a kanali1846/8, Mária Pjenteková, Klin 31, začnej siete.
Ján Pjentek, Klin 31, Martin Beláni, Bobrovec 254, Anna Dravecká, BERIE NA VEDOMIE
Mgr. Námestovo, ul. SNP 582/11, • Správu hlavného kontrolóra
Jozef Vráb, D. Kubín, ul. Marti- obce Klin, Mgr. Marty Basárovej
na Hattalu 2053/32, Jozef Katrák k Záverečnému účtu obce Klin za
a Mária Katráková, Klin 100, Viera rok 2012.
Calíková, Turany, ul. Moyzesova • Správu nezávislého audítora Ing.
932/1, Mária Sestrenková, Klin Igora Šramku, CA č. 609, EKOAU379, Anna Šmejkalová, Klin 98, Eva DITOR, s.r.o.,Letecká 22, BratiKošútová, Klin č. 74, Karol Bobák, slava OZ za rok 2012.
Klin 76, Michaela Klinovská, Klin • Predbežnú hodnotiacu správu
492, Juraj Basár a Katarína Ba- ZŠ s MŠ Klin za šk. rok 2012/2013
sárová, Klin 479, Ľubomír Basár, • Potvrdenie p. Vladimíra KlinovKlin 479, Želmíra Kosmeľová, Klin ského, bytom Klin č. 36 o vzdaní sa
127, Dušan Gromada, Námestovo, funkcie člena komisie pre školstvo,
ul. Červenej armády 328, Blažena kultúru a šport pri OZ Klin.
Mikšíková, D. Kubín, ul. Hurba- • Informáciu o vykonanom audite
nová 1183/2, Vladimír Štepunek, z MF SR na projekt stavby „RevitaKlin 158, Albín Svetlošák, Klin 160, lizácia centra v obci Klin.“
Anna Večerková, Klin 515, Mária • Informáciu o kontrole zo SociálLaššáková, Klin 161, Mária Mige- nej poisťovne, pobočka D. Kubín
ľová, D. Kubín. ul. Pelhřimovská odvodov poistného na sociálne
1191/5-32 a kupujúcou Obcou Klin poistenie a príspevkov na starobné
o odkúpenie pozemkov pod miestnu dôchodkové sporenie a kontrolu
komunikáciu podľa GP č.37048201- plnenia povinností zamestnávate40/2012 vyhotoveným Geodetickou ľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z.
kanceláriou – Ing. Jaroslav Genšor, o sociálnom poistení v znení neNámestie A. Bernoláka 377 predlo- skorších predpisov.
žil starosta obce. Predmetom odkú- • Informáciu o žiadosti na opravu
penia sú nasledovné pozemky: CKN cesty III/5214 o odstránenie závad
č.: 148/8 – orná p. o vým. 205 m2, v rámci záručnej doby po vybu149/7 – orná p. o vým. 94 m2, 149/9 dovanej kanalizácii, ktorá bola
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zaslaná na Žilinský samosprávny
kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja.
NESCHVAĽUJE
• Žiadosť p. Petra Triebeľa, bytom
Klin č. 551 o finančnú podporu vo
výške 1500 eur na športovú činnosť a podujatia boxerského klubu BC Triebeľ v obci Klin.
POVERUJE
• Starostu obce Klin, Štefana Peňáka, zvolať komisiu pre výstavbu
a pôdohospodárstvo za účelom
vytýčenia MK v časti obce od
Zdenka Laššáka, Klin č. 428 smerom nahor k Paľovi Tylkovi.

DUŠIČKY – čas na zamyslenie

Je síce ešte október, no atmosféra dušičiek už začína získavať na sile. Kytice, kahance, sviečky, črepníky chryzantém
a rôzne iné dušičkové symboly: sú ich plné obchody. Mesiac november už stojí na prahu dverí a list stolového kalendára nám neúprosne pripomína jeho nástup. Sviatok všetkých svätých – prvého novembra, druhý deň tohto kalendárneho mesiaca si uctievame Pamiatku zosnulých. Tento dušičkový čas je pre nás vždy mementom na zamyslenie
sa. Snáď nie je medzi nami nik, kto by už neochutnal trpkosť zo straty niekoho drahého. Pamiatka zosnulých je
dôvodom na návštevu miest, kde sa v mnohých prípadoch v priebehu roka dostaneme len zriedka, alebo vôbec. Nejeden má cestu na ten svoj cintorín veľmi dlhú. Väčšina z nás však urobí všetko pre to, aby ju zvládol, a tak mohol
zapáliť symbol večnosti na hrobe práve toho svojho drahého. Sú to vzácne smutno-krásne chvíle. Práve tento čas je
vhodnou príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad tajomstvom života a smrti.
Štefan Peňák, starosta

SPLNOMOCŇUJE
• Starostu obce po vytýčení trasy
a prejednaní s vlastníkmi pozemkov dať vypracovať geometrický
plán na zameranie miestnej komunikácie v časti obce vyšný koniec
– od Zdenka Laššáka smerom
nahor k Paľovi Tylkovi. Ukladá
komisii pre výstavbu vytýčiť trasu
a prejednať s vlastníkmi pozemkov
a až potom dať vypracovať geometrický plán.

UZNESENIA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin, z 13. 9. 2013.

KONŠTATUJE
• Riešiť žiadosť občanov o rozšírenie územného plánu, vodovodnej
a kanalizačnej siete vedenej na
OcÚ pod sp. zn. 361/2013 a žiadosti členov rodiny Blaškovičovej
doručených v deň konania OZ
v doplnku č. 2 k ÚP obce Klin.
Spracovala Anna Volfová, OcÚ

SCHVAĽUJE
• Audit konsolidovanej účtovnej
závierky spolu so ZŠ a MŠ Klin za
rok 2012 bez výhrad.
• Úpravu rozpočtu v zmysle rozpočtového opatrenia č. 4 – 5/2013.
• Rekonštrukcie ciest podľa podľa
návrhu a stanovených podmienok
v rámci finančných možností obce.

DETSKÝ ČIN ROKA
Dokončenie zo s. 1
Vlasta je v rodine najmladšia,
má jednu sestru a jedného brata. Hneď po jej narodení maminke diagnostikovali chorobu, ktorá ju pripútala na invalidný vozík a ochromila mozog. Funkciu
živiteľa rodiny zobral na svoje
plecia jej otec, ktorý je neustále
v práci.
Od malička deti vychovávali starí rodičia, ktorí sú im v podstate rodičmi. Jeden čas im hrozil
aj pobyt v detskom domove. Deti vyrástli na tínedžerov a babke
s dedkom ubudlo síl… Starší súrodenci študujú na strednej škole mimo rodnej obce.
A tak sa novou „hlavou rodiny“ stala Vlasta. Jej denný režim
vyzerá úplne inak ako náš – ostatných bezstarostných deviatačiek. Nemôže ísť von, kedy sa jej
zachce. Najskôr si musí urobiť
svoje povinnosti a to hneď, ako
príde zo školy.
Musí sa rýchlo najesť, potom
nachystať jedlo pre mamu, nakŕ-

miť ju a prebaliť. Na dvore ju už
čakajú hladné domáce zvieratá
a na lúke krava, ktorú treba podojiť a odviesť do maštale. Potom
si sadá k domácim úlohám (v škole patrí k usilovným žiačkam) a so
sestrou ešte absolvujú večerné
upratovanie. A takto sa to opakuje deň čo deň, v piatok i sviatok.
Vlasta je vo veku, kedy sa potrebuje vyrozprávať, mamička
však problémy nevníma a babka má kopec iných starostí. Preto som rada, že tou bútľavou vŕbou som pre ňu práve ja. Verím,
že zostaneme aj naďalej dobrými kamarátkami a so srdca jej
prajem, aby jej život pripravil ešte veľa šťastných a bezstarostných dní… Neobyčajne obyčajná
Vlasta si to určite zaslúži!“
List napísala Lucia Stahoňová, v šk. roku 2012/13 žiačka 9. triedy, skutok vykonala Vlasta Jendroľová, v šk. roku 2012/13 žiačka 9. triedy, ZŠ
s MŠ Klin 122

• Žiadosť Ing. Petra Paneka a manž.
Márie Panekovej PaedDr., obaja
bytom Námestovo, ul. Miklušicu
904/7, 02901 Námestovo o výstavbu rekreačného domu na parc. CKN
č. 1287/7 vedenej ako TTP o vým.
2456 m2 a C–KN č. 1287/8 vedenej
ako TTP o vým. 285 m2 zapísaných
na LV 1806 v kat. území obce Klin.
Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.
• Žiadosť Ľubomíra Kviateka
a manž. Michaely Kviatekovej, obaja bytom Klin č. 191 o vydanie záväzného stanoviska k rekonštrukcii
rodinného domu s. č. 191, ktorý je
postavený na parcele CKN č. 509/2
v kat. území obce Klin. Stavebné
povolenie bude vydané v zmysle
stavebného zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady.
• Žiadosť Petra Trnčáka, bytom
Klin č. 337 o vydanie súhlasného
stanoviska k výstavbe domovej
ČOV, ktorá bude umiestnená na
parcele CKN č. 1318/36.
• Žiadosť Juraja Trnčáka, bytom
Klin č. 21 o vydanie súhlasného
stanoviska k výstavbe domovej
ČOV, ktorá bude umiestnená na
parcele CKN č. 1318/37.
• Návrh kúpnej zmluvy medzi kupujúcou obcou Klin a predávajúcimi: Valéria Večerková, Klin 78,
František Sojka, Klin 51, František
Jendroľ Ing., Klin 175, Mária
Jendroľová, Klin 175, Monika Svetláková, Klin 91, Marián Klinovský
Ing., Klin 486, Pavol Večerek, Klin

356, Veronika Borová, Klin 92,
Ľudovít Večerek, Klin 515, František Kovalík, Tvrdošín, Medvedzie
160/42–13, Augustín Janeček,
Námestovo, Červeného kríža
65/22, Ivan Janeček, Trstená, Pod
Stráňou 865/34, Dezider Janeček,
Trstená, Pod Stráňou 855/24, Daniela Bednáriková, Nová Dubnica,
SNP 50/15, Štefan Červeň a manželka Viera Červeňová, Klin 44,
Igor Sopilko MUDr., Martin, J.
Mudroňa 605/34, Tatiana Kolenová, Námestovo, Slnečná 165/22,
Augustín Pjentek Ing., Bratislava
– Staré Mesto, Baštová 12, Róbert
Pjentek, Klin 31, Daniela Illová
Ing., Bratislava – Ružinov, Sedmokrásková 1846/8, Mária Pjentková, Klin 31, Ján Pjentek, Klin
31, Martin Beláni, Bobrovec 254,
Katarína Baleková, Klin 86 a predávajúcou obcou Klin a kupujúcimi Vladimír Balek a manželka Denisa Baleková Mgr., obaja bytom
Klin 110 o odkúpenie pozemkov
pod miestnu komunikáciu podľa
GP č. 37048201–71/2013 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou,
Ing. Jaroslav Genšor, Námestie A.
Bernoláka 377, Námestovo, ktorú predložil starosta obce. Predmetom odkúpenia sú nasledovné
pozemky CKN č.: 1318/52 – orná
p. o vým. 7 m2, 1318/53 – orná p.
o vým. 23vm2 1318/54 – orná p.
o vým. 150 m2, 1318/55 – orná
p. o vým. 89 m2, 1318/56 – orná
p. o vým. 41 m2, 354/3 – orná p.
o vým. 34 m2 za cenu 1 €/m2. Návrh zmluvy poslanci schválili.
• Návrh kúpnej zmluvy medzi
kupujúcou obcou Klin a predávajúcimi: Mária Ptačinová, Klin
179, Marián Litvák a manž. Janka
Pokračovanie na s. 4
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28. 8. 2013 MBM – stav Námestovo zabezpečilo v rámci reklamačného konania opravu cesty III. triedy a miestnych komunikácii po vybudovanej kanalizácii
Dokončenie zo s. 3
Litváková, Klin č. 368, Bohumil
Mišek, Klin č. 144, Peter Barka,
Námestovo, Slnečná 161/7, Anna
Janolová, Námestovo, Ul. Hattalova 361/27, Magdaléna Lipjaková,
Klin č. 198, Valéria Nešťáková, Klin
č. 202, Mária Toporová, Klin č. 142,
Katarína Mokošáková, Zubrohlava, Ul. Nová bobrovská č. 82, Karol
Svetlák, Klin č. 91, Marián Kosmeľ,
Klin č. 183, Michaela Klinovská,
Klin č. 492, Mária Kovalíčková, Klin
č. 582, František Kovalíček, Klin
č. 582 o odkúpenie pozemkov pod
miestnu komunikáciu podľa GP č.
41962249–198/07 vyhotoveným
Geodetickou kanceláriou – Ing. Jozef Revaj, Námestie A. Bernoláka
375/1 a GP č. 44540361–35/2009
vyhotoveným firmou Geodetik,
s.r.o, Štefánikova 1063/94, Námestovo, ktorú predložil starosta obce.
Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky CKN č.: 476/8 –
orná p. o vým. 33 m2, 476/9 – orná
p. o vým. 2 m2, 477/10 – zastavané
plochy a nádvoria 8 m2, 477/11 – orná p. o vým. 11 m2, 1317/76 – orná
p. o vým. 29 m2, 1317/69 – orná p.
o vým. 46 m2, 1317/68 – orná p.
o vým. 49 m2, 1317/70 – orná p.
o vým. 123 m2, 1317/74 – orná p.
o vým. 90 m2, 1317/71 – orná p.

o vým. 64 m2, 1202/11 – zastavané
plochy a nádvoria o vým. 8 m2 za cenu 1 €/m2. Návrh zmluvy poslanci
schválili.
• Návrh kúpnej zmluvy medzi kupujúcou obcou Klin a predávajúcimi: Jozef Bahleda, Klin 3, Mária
Mišeková, Klin 11, Mária Volfová,
Klin 60, František Lušťoň, Štefanov
nad Oravou 238, Vladimír Porvich,
Námestovo, Orlavá 860/9, Rudolf
Šatan, Klin 7, Iveta Belkotiaková,
Klin 527 a Lucia Hvoľková, Klin
3 o odkúpenie pozemkov pod
miestnu komunikáciu podľa GP č.

37048201-79/2009 vyhotoveným
Geodetickou kanceláriou, Ing. Jaroslav Genšor, Nám. A. Bernoláka
377, Námestovo, ktorú predložil
starosta obce.
Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky CKN č.: 1196/13
– zast. plochy a nádvoria o vým.
18 m2, CKN č. 1196/1 – zast. plochy a nádvoria o vým. 58 m2, CKN
č. 1196/4 – zast. plochy a nádvoria
o vým. 60 m2, 1196/6 – zast. plochy
a nádvoria o vým. 44 m2, 1196/5
– zast. plochy a nádvoria o vým.
28 m2, 1196/8 – zast. plochy a nádvoria o vým. 35 m2, 1196/9 – zast.
plochy a nádvoria o vým. 35 m2,
1196/11 – zast. plochy a nádvoria
o vým. 31 m2 za cenu 1€/m2. Návrh
zmluvy poslanci schválili.
• Dohodu o dočasnom navýšení
členského príspevku obce Klin
– člena združenia BABIA HORA
v súvislosti s realizáciou projektu s názvom BTIS – Babiahorský
turistický informačný systém vo
výške 4 800 €. Príspevok bude
v nezmenenej výške vrátený do
10 kalendárnych dní po zúčtovaní
a uhradení poslednej platby riadiacim orgánom v rámci realizácie
uvedeného projektu.
• Žiadosť Štefánie Jančovej, bytom

25. 9. 2013 Nová pec na vykurovanie kultúrneho domu pripravená

3. 6. 2013 Takouto starou pecou sa vykuroval kultúrny dom

Klin č. 541 o ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove s.č.
224 k 1. 10. 2013.
• Žiadosť adresovanú na Obvodný úrad v Žiline o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
30 000 € na riešenie havarijneho
stavu podlahy v telocvični ZŠ s MŠ
Klin.
• Žiadosť DSi DATA riešiť šírenie internetového signálu opílením stromov v areáli miestneho cintorína.
• Príspevok vo výške 300 € na zakúpenie sondy k echokardiografickému prístroju pre interné oddelenie
DONsP v D. Kubíne.
• Podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na projekty z enviromen-

tálneho fondu ŽP za účelom vybudovania vodovodnej a kanalizačnej
siete v lokalite Grúň, Kúnova a Pod
Grapou.
• Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Klin na obdobie rokov 2014
– 2020.
• Nákup vozidla na rozvoz stravy
pre ZŠ s MŠ do výšky 1 500 €
BERIE NA VEDOMIE
• Plnenie memoranda medzi ZMOS
a vládou SR o konsolidácii verejných
financií na dosiahnutie cieľa dostať
deficit hospodárenia Slovenska pod
3% HDP.
• Monitorovaciu správu a rozbor
hospodárenia za 1. polrok 2013.
• Úpravu rozpočtu v zmysle prijatej dotácie pre ZŠ s MŠ Klin a obec
Klin (rozpočtové opatrenie č. 3)
• Návrh rozpracovanosti doplnku
č. 2 k ÚPN s tým, že odporúča dopracovať ďalšie navrhnuté pripomienky za účelom ich predloženia
zainteresovaným inštitúciam.
• Návrh zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi predávajúcou obcou Klin a kupujúcim:
Stredoslovenská energetika –
Distribúcia a.s., 010 47 Žilina,
Pri Rajčianske 927/8 o odkúpenie
pozemku CKN č. 1233/16 o predpokladanej vým. 20 m2 na výstavbu trafostanice. K uzatvoreniu
riadnej kúpnej zmluvy vyzve písomne budúci kupujúci predávajúceho bezprostredne po realizácii stavby.
UKLADÁ
• Komisii pre šport a kultúru prehodnotiť rozpočet a správnosť
čerpania finančných prostriedkov telovýchovnej jednoty Tatran
Klin.
• Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo pripraviť návrh rekonštrukcie miestnych komunikácií.
• Komisii pre verejný poriadok, životné prostredie prejednať s vlastníkmi pozemkov sťažnosť a riešenie príjazdovej cesty od Antona
Laššáka po Antona Krivánika.
POVERUJE
• Starostu obce overiť podmienky prípadného čerpania úveru na
výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
NESCHVAĽUJE
• Žiadosť Daniely Chomátovej
Mgr. a Lukáša Chomáta Bc, bytom Námestovo, Orlova 861/11
o odkúpenie pozemku CKN č.
1291/2 vedenej ako zastavané
plochy a nádvoria o vým. 403 m2
v kat. území obce Klin.
Spracovala Anna Volfová, OcÚ
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ROZŤAHANÁ
ZÁSTAVBA komplikuje
rozvoj infraštruktúry
Obec má pripravených viacero
stavebných lokalít.
V roku 2000 bol schválený
Územný plán obce. Pre zvýšený
záujem ľudí o výstavbu sme v roku 2007 schválili prvý doplnok
k územnému plánu (UPN).
Kým v minulosti od roku 1980
do 1989 vydala obec 78 stavebných
povolení, za ostatných sedem rokov ich počet už presiahol 90:
Počet vydaných stavebných povolení od roku 1980 – 2013
1980 – 1989: za 10 rokov 78
1990 – 1998: za 8 rokov 58
z toho 6 nadstavby, prístavby,
rekonštrukcie
1999 – 2006: za 8 rokov 87
z toho 22 nadstavby, prístavby,
rekonštrukcie
2007 – 2013: za 7 rokov 93
z toho 10 nadstavieb, nadstavby,
prístavby, rekonštrukcie
V Doplnku č. 1 územného plánu pribudlo niekoľko lokalít na

výstavbu rodinných domov. Krajským pozemkovým úradom v Žiline zo dňa 7. 3. 2007 bol udelený súhlas na záber poľnohospodárskej pôdy na funkciu bývania
pre schválené lokality mimo zastavaného územia o vým. 35 ha.
Z dôvodu roztrúsenosti výstavby však vo všetkých lokalitách
obec kompletnú infraštruktúru pre nedostatok financií urobiť nemôže. Najlepšie by bolo, keby sme mali jednu veľkú plochu,
ktorú by sme vyčlenili na zástavbu. Tú však nemáme, preto sme
museli vytvoriť niekoľko lokalít v snahe vyjsť v ústrety vlastníkom pozemkov. Teraz je problém
s tým, že ak v niektorej vlastníci
v priebehu piatich rokov postavia päť domov, nemôžeme k nim
urobiť kompletnú infraštruktúru
aj s asfaltovými cestami. Na základe požiadavky občanov obecné zastupiteľstvo prehodnotilo
územný plán a schválilo vyhotovenie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN
s výhľadom do budúcna o rozšírenie lokalít o 50 ha. V súčasnos-

13. 9. 2013 Obecné zastupiteľstvo obce Klin prehodnotilo územný plán
obce Klin
ti je návrh Zmien a doplnkov č. 2
v etape rozpracovanosti a po dopracovaní bude predložený na
prerokovanie s orgánmi štátnej
správy. Až po ich schválení budú môcť ľudia stavať tam, kde to
územný plán bude umožňovať.
Kde nebude doriešená voda,
kanalizácia či prístup k stavebnému pozemku , si všetko budú musieť zabezpečiť vlastníci na vlastné náklady. Zmenu územného
plánu chceme dokončiť v priebehu budúceho roku. Náklady presiahnu 12-tisíc eur. Zatiaľ to financujeme z vlastného rozpočtu. Obec pokračuje vo vykupova-

ní pozemkov pod cesty v nových
lokalitách.
V súčasnosti má obec rozpracovaných šesť návrhov geometrických plánov, podľa ktorých pripravuje kúpne zmluvy. Najskôr
oslovujeme žijúcich vlastníkov a je
potrebné jednať s cca viac ako 200
vlastníkmi. Postupne bude nasledovať vysporiadanie neznámych
vlastníkov a pozemkov v správe
Slovenského pozemkového fondu
a napokon tí, ktorí by s predajom
nesúhlasili. Určite hodnota pozemku vzrastie, ak k nemu povedie prístupová komunikácia.
Štefan Peňák, starosta obce

Informujeme
o nasledovných
projektoch a prácach
v obci
1. Firma MBM – stav Námestovo, s.r.o. zabezpečilo v rámci
reklamačného konania opravu
cesty III. triedy a miestnych komunikácií po vybudovanej kanalizácii.

2. V kultúrnom dome bola uskutočnená rekonštrukcia rozvodov
ústredného vykurovania v hodnote 8958 € a dodanie a inštalácia
oceľového kotla so zásobníkom
v hodnote 5640 €. Taktiež boli
13. 9. 2013 Oprava miestnych komunikácií

13. 9. 2013 Zrekonštruovaný vodojem na I. tlakovom pásme nad kostolom

vykonané práce na údržbe kotolne
v hodnote 1453 €.
3. V cestnom telese na križovatke
pri bývalej prevádzke bola zrealizovaná rekonštrukcia žľabov
v hodnote 3307 €.
4. Zabezpečenie kosenia ihrísk TJ
Tatran Klin novou univerzálnou
kosačkou s vertikulátorom v hodnote 4395 €.
5. Odstránenie havarijného stavu
v starých triedach pôvodnej ZŠ
v hodnote 30301,50 €.
6. Chránená krajinná oblasť Horná Orava vybudovala v našom
katastri náučný chodník v rámci

cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007 – 2013
pod názvom „Prírodnými zákutiami“ s osadením 12 informačných tabúľ a jedného panoramatického stola v hodnote 10000 €.
7. V rámci spoločného cezhraničného projektu Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
obcí Združenia Babia Hora bol zrealizovaný projekt „Babiahorský turistický informačný systém“ (BTIS)
s osadením informačných KIOSKOV. Celková hodnota projektu obcí
Združenia Babia Hora je 55 tisíc €.
Pokračovanie na s. 14
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Dokončenie zo s. 5
8. V mesiaci november sa pripravuje realizácia projektu výstavby
trafostanice a rozvodov nízkeho
napätia v lokalite Nad krížom od
Triebeľ Peter po Klinovský Marek
a Laššáková Mária.
9. Boli vytýčené pozemky pod
miestne komunikácie v lokalite
Pod Grapou od Meško Štefan po
Svetlošák Anton a pokračovanie
cesty od Katrák Jozef po Blaškovič
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.
10. Prebieha vysporiadanie vla

stníckych vzťahov pod miestnu
komunikáciu v lokalite ROVEŇ
I. od Marián Litvák po Kovalíček František a Kureková Mária
a v lokalite ROVEŇ II. od Bugaj
Stanislav po Svetlák Karol.
11. Oravská vodárenská akciová
spoločnosť previedla rekonštrukciu vodojemu na prvom tlakovom
pásme nad kostolom v nákladoch
26 tisíc €.
12. Bol vypracovaný projekt
„KLIN, Grúň – rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete“
a žiadosť na poskytnutie finan-

23. 10. 2013 V rámci spoločného cezhraničného projektu Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 obcí Združenia Babia Hora bol zrealizovaný
projekt Babiahorský turistický informačný systém (BTIS) formou informačného kiosku
čných prostriedkov z Enviromentálneho fondu Minister-

stva ŽP SR vo výške 352 640 €.
Štefan Peňák, starosta obce

V obci Klin vznikol nový náučný chodník Premeny lesa
ho chodníka Premeny lesa Vám
predstavia krásy Oravskej prírody, od prastarých rašelinísk, cez
pestré lúky, tradičnú poľnohospodársku krajinu, bohatstvo smrekových pralesov, po vzácne druhy
živočíchov a rastlín, či históriu obce Klin a plátenníctvo. Počas celej
trasy uvidíte neopísateľné výhľady na krajinu, Oravské Beskydy,
Oravskú Maguru, Tatry či Oravskú Priehradu.

2. 10. 2013 Informačná tabuľa s panoramatickou fotografiou (horopis)
Orava bola v minulosti prevažne lesná krajina. Akými zmenami v čase les prešiel, formovanie sa Oravskej krajiny, vznik
„nových“ biotopov a šírenie
týchto poznatkov je základným
krédom náučnej trasy Premeny
lesa. Lesné ekosystémy patria
k najzraniteľnejším a najohrozenejším ekosystémom strednej
Európy. Na území Oravy predstavujú lesné biotopy najviac zastúpený krajinný prvok. Vysoká prírodná hodnota a vzácnosť
druhov lesných ekosystémov
prispela k vyhláseniu CHKO
Horná Orava, ako aj Babigórskieho Parku Narodowego.
Dynamika zmien a zásahy do
týchto ekosystémov je v posledných rokoch veľmi výrazné. Najhodnotnejšie z nich boli zapísané do sústavy chránených území

členských krajín EÚ NATURA
2000. Typické, tradičné a hodnotné krajinné prvky (les, mokrade,
lúky, pasienky…) sa z krajiny vytrácajú. Častokrát sa pokladá „tradične“ za nežiadúci spôsob v staraní sa o krajinu. Opak je pravdou. Práve tradičné postupy a tradičný prístup ku krajine ako celku
zabezpečí jej trvalú udržateľnosť.
Nevedomosť o vzácnosti biotopov, ktoré máme tzv. „za humnami“ je krajine na škodu.
Je potrebné šíriť poznanie, ako
krajina vyzerala, akým spôsobom
sa formovala a ako je možné jej
obraz zachovať, či vylepšiť. Orava je klenotom oboch štátov. Vyzdvihnutie jej prírodných hodnôt
a upevnenie hrdosti na tradičnú
krajinu je základným predpokladom pre kvalitnú ochranu prírody.
Informačné tabule náučné-

Každým dňom, každou novou
návštevou zažijete nové zážitky,
nové výhľady na krajinu. Na trase
chodníka je umiestnených 13 informačných tabúľ v slovenskom aj
poľskom jazyku.

ré by sa na náučný chodník chceli vybrať.
Dúfame, že Vám novovytvorený náučný chodník Premeny lesa prinesie veľa neopakovateľných
zážitkov a najmä obohatí vedomosti o krásach oravskej krajiny.
Chránená
krajinná oblasť
(CHKO)
Ing. Zuzana Kertysová,

TÉMY ZASTÁVOK NÁUČNEJ
TRASY:
1 – Náučný chodník Premeny lesa
2 – Rašeliniská
3 – Tradičná poľnohospodárska
krajina
4 – Živočíchy tradičnej poľnohospodárskej krajiny
5 – Horopis
6 – Lúky, ich význam a liečivá sila
7 – Pralesy
8 – Lesný ekosystém
9 – Mimoprodukčné funkcie lesa
10 – Živočíchy lesa
11 – Kaplnky a kríže
12 – Ťaskovka
13 – Klin a plátenníctvo
Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava má pre žiakov
pripravené náučné brožúry a pracovné zošity. Poskytuje sprevádzanie s odborným výkladom pre
koly, či skupiny záujemcov, kto-

Náučná tabuľa pri Klinskom
rašelinsku
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Stretnutie dôchodcov v Kline
Ako zvyčajne aj tento rok
v októbri naša dedina žila atmosférou Mesiaca úcty k starším.
Stretnutie našich dôchodcov,
ktoré sa konalo 15. 10. 2013, pripravil Obecný úradu v Kline.
Spoločné stretnutie seniorov sa
začalo slávnostnou svätou omšou
a po nej nasledovalo posedenie
v sále kultúrneho domu. Stretnutie svojím príhovorom otvoril starosta obce Štefan Peňák. Úsmevným slovom rozveselil seniorov aj
pán farár Štefan Mordel. Tancom,
básňami a divadlom rozžiarili kútiky úst na tvári starých rodičov aj
deti základnej a materskej školy
v Kline. O spestrenie programu
sa postarali aj pracovníci obecné-

ho úradu žartovnou scénkou a aj
samotní dôchodcovia vlastným
programom. Nechýbala tombola,
ktorú pripravil MS SČK. Počas
stretnutia si seniori zaspievali pri
harmonike, zatancovali a mali si
čo to aj rozpovedať.
Hlavnou myšlienkou celého
stretnutia, ako aj zaznelo v úvodnom príhovore, bolo poďakovanie
seniorom za ich pričinenie sa pri
rozvoji obce a odovzdávaní skúseností mladým generáciám. Zato
im patrí veľká vďaka a všetci im
prajeme veľa síl do ďalšieho života.
Taktiež poďakovanie patrí Jednote
COOP Námestovo, Stavpoču – Ing.
František Jendroľ, Urbáru Klin,
ktorí túto spoločenskú akciu podporili. Mgr. Katarína Večerková

PREDSTAVENIE malo POMÔCŤ
V kultúrnom dome v Kline
sa 23. júna 2013 konala pekná
akcia. Herci Janka Puklušová a Ferko Balog z Divadla na
cestách prišli zahrať rozprávku Zabudnutý čert. Dobrovoľné vstupné sa rozhodli venovať
Majke Lubasovej.
Majkin príbeh ich zaujal
v Modrom z neba. Každý rok si
vyberú nejakú rodinu, ktorej
príbeh ich upúta. Pripravia zadarmo predstavenie a vstupné
venujú tým, čo to potrebujú. Asi
všetkým veľkým divákom bo-

OKRESNÝ ÚRAD

V súvislosti so vznikom okresných úradov od 1. 10. 2013 aj v našom okrese sa vytvorila jednotná sústava integrovaných miestnych orgánov štátnej správy, nastala zmena v organizácii orgánov štátnej správy. Obvodné úrady sa pretransformovali na odbory. Uvádzame ich popis:
OKRESNÝ ÚRAD
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo OKRESNÝ ÚRAD
prednosta, PhDr. MIROSLAV ŠIMULČÍK
043/558 14 52, 0908 756 211, email: prednosta@no.vs.sk
ORGANIZAČNÝ ODBOR
ved. odboru Ing. MÁRIA FLORKOVÁ: 043/558 14 52, 0915 912 186
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
ved. odboru Mgr. PETER MORDEL, 043/558 14 52, 0915 912 208
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA
ved. odboru Ing. PETER POLÁK: 043/558 14 52, 0915 912 203
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA
ved. odboru Mgr. FRANTIŠEK ŠKORVÁNEK: 043/558 14 52, 0905 737 110
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ved. odboru Ing. MARTIN OBTULOVIČ: 043/558 14 52,
0917 923 634
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ved. odboru RNDr. VLADIMÍR MIGRA, 043/552 42 63,
0918 417 423
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
vedúci odboru Ing. EVA BALUŠÍKOVÁ: 043/426 02 26, 0910 891 042
KATASTRÁLNY ODBOR
ved. odboru Ing. JOZEF CHMEĽ: 043/281 77 20, 0918 590 447 – red

lo smutno z malého záujmu divákov o predstavenie. Čert Mates sa po predstavení vyjadril,
že aj pri desiatich ľuďoch zahrajú predstavenie naplno.
Predstavenie
Zabudnutý
čert hrajú už desiaty rok, aj keď
v inom hereckom obsadení. Nacvičenú majú aj hru Veľký príbeh o láske.
Čo dodať na záver? Je dobre, že ešte stále sú ľudia, ktorým
nie je ľahostajné trápenie iných
a snažia sa pomáhať.
Mária Jendroľová

HROBOVÉ MIESTA – VÝZVA K UZATVORENIU
NÁJOMNÝCH ZMLÚV
1. Oznam
Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu, aby si splnili svoju povinnosť podľa prevádzkového poriadku na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie. Obec Klin ako prevádzkovateľ pohrebiska oznamuje, že v priebehu mesiac november
bude na miestnom cintoríne označovať tie hrobové miesta, na ktoré
nie je uzatvorená nájomná zmluva a uhradené nájomné.
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie
(po uplynutí doby nájomného)
Zároveň Obec Klin ako prevádzkovateľ pohrebiska vyzýva tých nájomcov hrobových miest, ktorým dňom 31. 12. 2012 uplynula doba
za nájomné HM, aby si prišli na obecný úrad uzatvoriť nové nájomné
zmluvy na ďalšie obdobie, t.j. na 10, alebo 20 rokov. Obec Klin ako
prevádzkovateľ pohrebiska pri uzatváraní nájomných zmlúv postupuje v zmysle prijatého VZN č.11/2012 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska obce Klin, ktoré je zverejnené na internetovej stránke
obce Klin www.klin.sk v časti dokumenty – VZN.
3. Výpoveď hrobového miesta
Obec Klin ako prevádzkovateľ pohrebiska v Kline oznamuje, že
dňom 1. 1. 2013 plynie trojročná výpovedná lehota na hrobové
miesta, na ktoré do 31. 12. 2012 nebola uzatvorená nájomná zmluva
o užívaní hrobového miesta (§ 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve). Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu
– pomník považuje za opustenú vec (§ 135 Občianskeho zákonníka).
Obec Klin ako prevádzkovateľ pohrebiska pri nesplnení uvedených
povinností môže príslušenstvo hrobu poskytnúť inému nájomcovi.
Alena Ptačinová, OcÚ
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BLAHOŽELANIE 85-ROČNÝM JUBILANTOM
PRI PRÍLEŽITOSTI KRÁSNEHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA – 85 ROKOV, sme na stretnutí dôchodcov a návšteve doma odovzdali kyticu
a symbolický darček týmto oslávencom: Albín Svetlošák, Angela Krivániková, Mária Brišová, Margita Maťaťová, Anna Migľová, Štefánia
Pajtová, Paulína Kozoňová.
Milí naši jubilanti,
pri príležitosti Vašich životných jubileí Vám prajeme veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení
láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich blízkych. Nech sú dni
vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.
Štefan Peňák, starosta obce

Anna Migľová

Paulína Kozoňová

Albín Svetlošák

Štefánia Pajtová s dcérou Elenou

Mária Brišová s dcérou Dankou

Margita Maťaťová

Angela Krivániková s vnúčatami
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DEŇ ŠPORTU A KULTÚRY V KLINE
Počasie v prvú prázdninovú nedeľu poriadne otestovalo odhodlanie súťažechtivých obyvateľov
Klina. Fúkal silný vietor a obloha veštila dážď. Tí, ktorí sa počasím nedali odradiť, iste neľutovali a vychutnali si stretnutia s priateľmi, zábavu a trochu si vyskúšali svoju obratnosť. Na výber
mali množstvo disciplín, ktorým
u detí dominovala súťaž o novučičkú kolobežku, ktorú si odniesli za chlapcov Andrej Romaňák
a za dievčatá Lenka Uliková, potom, ako najrýchlejšie zdolali slalomovú trať. Všetky súťažiace deti dostali sladké odmeny aj v súťažiach ako napríklad skok vo vre-

ci, kohútie zápasy, hod na cieľ
a iné.

Dospelí zvádzali najtuhšie boje v slalome s fúrikom, na ktorom
bol vzácny náklad – ženy. Po tuhých vyraďovacích bojoch si hlavnú cenu - fúrik domov odniesol p. Romaňák Roman. Veľkú silu vynaložili súťažiaci pri gúľaní klátiska v dráhe, kde si palmu víťazstva a šampanské odniesol p. Štepunek Peter. Priebežne
sa konali aj ukážky nácviku hasenia, poskytovania prvej pomoci
a futbalové zápasy. Prekvapivým
výsledkom skončil zápas mladší
žiaci – dievčatá, kde po remíze 2 :

2 penalty rozhodli o víťazstve dievčat. O zábavu pre deti sa postaral
šašo Maroš, ktorý po bábkovom divadle o Kocúrovi v čižmách na diskoparáde roztancoval publikum.

Deti tiež potešili pekné ceny v tombole. V Kline sú aj výborní speváci, z ktorých približne 20 našlo odvahu a vystúpilo v súťaži Hit KliPokračovanie na s. 10

Šašo Maroš a dídžejka Elka

Spestrením športového dňa bolo vystúpene divadla Bum Bác.
Manželia Eliška a Marián Gregoričkovci vo svojom malom bábkovom divadle zahrali rozprávku Kocúr v čižmách.
Úsmevná rozprávka doplnená veselými pesničkami, spievanými
naživo s gitarou, všetky menšie deti takmer zhypnotizovala. Po divadielku nasledovala diskotéka šaša Maroša a dídžejky Elky. Zábavné
pesničky rozihrali v deťoch všetky žilky. Pritiahli zatancovať si aj rodičov. A všetci sa zvesela jašili, súťažili a zabávali.
A aký je život šaša Maroša a dídžejky Elky?
Podľa ich slov, je ich práca úzko spätá z deťmi. Keďže už začali
prázdniny, aj divadlo Bum Bác bude oddychovať a leňošiť, tak ako
všetky deti. Vystúpenia mávajú väčšinou cez školský rok. Hoci sú zo
Šamorína, Oravu si veľmi obľúbili. Pripravené majú okrem Kocúra v
čižmách aj rozprávky Slncový kôň a Žabí princ.
A ako sa dostali k bábkovému divadlu? „Život to akosi sám priniesol“, dodáva stručne pán Marián. Pani Eliška prišla o zamestnanie a tak začali zabávať deti. Najskôr spevom a gitarou, potom prišla maska šaša Maroša.
Mária Jendroľová
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Izabela Kosmeľová
Dokončenie zo s. 9
na. Prvé miesto v I. kat. do 6 rokov si
odniesol Samko Kosmeľ (Budík
zvoní). V druhej kategórii 2. – 5. ročník ZŠ Izabela Kosmeľová (Vyznanie). V kategórii dospelých sa zapo-

jili aj „guľášnici“ a hasiči, ale víťazstvo si odniesla Klaudia Kosmeľová.
Celé popoludnie nás sprevádzala
okrem DJ Jakuba Bugaja, aj neodolateľná vôňa gulášu, ktorý tak dobre ako voňal aj chutil a uvarili ho ako
vždy partia na čele so šéfkuchárom
p. Karolom Revajom.
Toto príjemne popoludnie pripravil obecný úrad spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, MS-SČK a materskou školou.
Vďaka patrí taktiež sponzorom Poľnohosp. družstvo Beskydy KLIN,
JSK Autodoprava – Jozef Sroka,
STAVPOČ – Ing. František Jendroľ,
Stavmont – Anton Olexík, NATURAL DOOR – Martin Svetlošák,
MS SČK Klin, COOP Jednota Námestovo, Urbár Klin, Obec Klin,

Dozorný výbor COOP Jednota, ELSPOL – Martin Šimurda.
Veríme, že tí, ktorí sa zúčastnili, si týmto článkom pripomenú prí-

jemne strávené chvíle a tí, ktorí váhali sa nabudúce pripoja. Tak o rok
dovidenia!
Ing. Daniela Závodná

estetika, slanosť, ostrosť, vôňa,
hustota a celková chuť. Všetky body sa nakoniec spočítali a určili víťazné družstvo.

hlásení výsledkov p. starostom
Š. Peňákom a odovzdaní cien nasledovala ochutnávka uvarených
gulášov a voľná zábava, o ktorú
sa postarali heligonkári z Klina.

Kliňanský kotlík
Nadšenci dobrého varenia sa
v nedeľu 13. októbra krátko po
obede stretli na 1. ročníku súťaže o najlepší guláš. V priestoroch Koliby Klin sa rozhodlo zabojovať o víťazstvo sedem družstiev.

Ocenenie súťažných družstiev

Porotcovia mali naozaj ťažkú
úlohu vybrať ten najchutnejší guláš, keďže každý bol niečím iným
výnimočný. Recepty družstva odmietli prezradiť, pretože svoje tajné ingrediencie považovali za víťazný tromf. Hodnotili sa: vzhľad,

Prvenstvo si odnieslo družstvo Otrokov pod vedením Pána
Revaja, druhé miesto družstvo
Dôchodcov z Klina a tretie miesto získal Miestny Spolok Červeného Kríža. Po slávnostnom vy-

Na prvom ročníku vládla príjemná atmosféra a už teraz sa
účastníci aj diváci tešia na jeho
druhý ročník.
Mgr. Monika Janovičová
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Mládežnícky ples
V sobotu 5. októbra 2013 sa
konal v poradí už druhý ročník
Mládežníckeho plesu.
Začali sme o 16. 00 svätou omšou, ktorú celebroval pán kaplán
Pavol Krokus. Potom sme sa presunuli do slávnostne vyzdobenej sály v Kultúrnom dome, kde si
každý našiel svoje pohodlné miestečko. Moderátorskej roly sa tento

rok ujali Dominik Romaňák a Eva
Kosmeľová. Na plese sa zišlo vyše
150 hostí a to nielen z Klina, ale aj
z okolitých dedín, ako Zubrohlava, Námestovo, Zákamenné, Novoť… Hostia sa zabávali na bohatom programe, ktorý bol obohatený recitátorským prejavom Radovana Kosmeľa, moderným tancom
Júlie Olexovej a Terezy Prielomkovej, zábavným videom a rôznymi

súťažami. O vynikajúcu večeru sa
postarali naše milé mamičky. Napriek svojim povinnostiam ochotne venovali drahocenný čas aj silu bez nároku na odmenu a pripravili pre nás chutnú večeru. Nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú ďakujeme všetkým dobrosrdečným sponzorom. Šťastní výhercovia si tombolu uložili k stolom a zábava, o ktorú sa postaral DJ Jakub

Bugaj, pokračovala do skorých
ranných hodín. Organizátorom
– mládeži Klina patrí veľká vďaka za ďalší vydarený mládežnícky
ples. Cieľom nášho mládežníckeho plesu je umožniť mladým spoločenskú zábavu na úrovni v kresťanskom duchu. Je taktiež vhodnou
príležitosťou na vzájomné stretnutie mladých. Už dnes sa tešíme na
tretí ročník.
Eva Kosmeľová

Kubolek, Jozef Bugaj, Martin Bugaj, Jakub Bugaj, Kristián Laššák,
Natália Portálová, Kornel Oselský, Paľko Korman, Pavol Ferneza, Jozef Galgaňák ml., Jozef Galgaňák st., Alojz Turac st., Tomáš
Vrbinčík, Jessica Triebeľová, Alex
Triebeľ, Peter Triebeľ, Štefan Belicaj, Milan Bošan, Zdenko Bošan,
Kevin Bošan, Patrik Karolčík, Miloš Kosmeľ, Vladislav Kukla, Samuel Šimjak, Rudolf Kapičák, Filip Adamčík, Dávid Adamčík, Jozef Tomaštík ml., Daniel Čiernik,
Karol Trabalík, Martin Triebeľ,
Ľudovít Svetlošák, Alojz Masla-

ňák, Martin Maslaňák, Jozef Strakuliak, Ján Kameník a vnuk Anton
Chrenek, Marek Ondrek a Spolok
dôchodcov Klin.
Účinkujúcich bolo teda veľa a sme potešení, že tento počet každým rokom stúpa. Prajeme heligonkárom veľa trpezlivosti
pri cvičení, radosti pri hraní a zabávaní nás ostatných. A tým, ktorí sa ešte neodvážili ukázať svoje
hráčske schopsnoti, prajeme veľa
odvahy do prihlásenia sa do ďalšieho ročníka ,,Kliňanskej heligónky.
Bc. Monika Adamčíková

III. ročník Kliňanskej
heligónky priniesol
radosť
Priaznivci ľudovej hudby, ale
hlavne heligónky, sa dočkali tretieho ročníka Kliňanskej heligónky. Organizátori tejto obľúbenej akcie vybrali najlepší deň
v týždni – nedeľu, čas, kedy všetci radi oddychujeme. Nejeden
z nás sa tak 7. júla 2013 rozhodol
stráviť nedeľné popoludnie v Kolibe v Kline.
Na prehliadke heligonkárov sa
zúčastnili nielen oravskí interpreti, ale aj hosť – pán učiteľ Martin
Čerňanský. Tento významný heligonkár prišiel spolu s Jurajom
Kvočkom, tiež nemenej dobrým
heligonkárom, jeho odchovancom. Juraj dnes hráva na významných podujatiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Spomedzi účinkujúcich sa našli aj takí, ktorí vyrastali pod pedagogickým vedením muzikantského majstra Čerňanského, ktorý
sa okrem výučby hry na heligónku venuje aj výučbe hry na gombíkový akordeón. Kvôli veľkému záujmu sa rozhodol založiť si vlastnú školu zameranú na výučbu na
tento nástroj. So žiakmi jeho školy

absolvuje množstvo vystúpení doma a v zahraničí. Jeho najväčšou
radosťou je, keď hudba, ktorú hrajú, prináša radosť iným.
Interpretmi tejto hudobnej prehliadky boli aj samouci, ktorí nepoznajú ani len notu. Máloktorí
z nich sa vyznajú do notových zápisov. Veď ani škola pána Čerňanského nie je založená na princípe
hrania z nôt. Podľa jeho slov: „Stačí mať nástroj, sluch, vôľu, chuť
trénovať a môže hrať“.
A tu sú tí, ktorí nám nedeľu
spríjemnili: Peter Miho, Slávka
Poništová a brat Miloško, Jozef
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Meditovať nad veľkými tajomstvami lásky
Slovo kňaza svojim farníkom
Rok sa naklonil ku koncu, októbrom sme vstúpili do posledného kvartálu. Pozvoľne nastupuje babie leto a robíme prípravy na zimu. Roľníci už zozbierali
úrodu zo svojich polí a zhromaždili vo svojich stodolách. Nevdojak sa nám v tejto dobe obracia
zrak na končiaci sa rok a spomíname na to, čo sme v ňom pekné
prežili a prípadne aj na to, čo nás
ako nepríjemné postihlo.
Náš pohľad sa obracia v prvom rade na tie udalosti, ktoré
sme spoločne prežívali ako veriaci kresťania katolíci. Áno, spoločne sme prežívali tie veľké sviatky,
ako sú veľkonočné a turíčne sviatky, potom slávnosť nášho patróna, ktorým je sviatok sv. Antona, a tiež aj sviatok Božieho Tela,
i Božského Srdca Ježišovho.
Sviatok Božieho Tela sme oslávili po mnohých rokoch aj veľkou
procesiou cez našu obec. Počasie
bolo nestále. Do poslednej chvíle sme nevedeli, či sa bude môcť
procesia uskutočniť. A predsa!
Asi o 15.00 hodine prestalo pršať
a my sme po sv. omši vyšli z chrámu na cestu až smerom ku kaplnke. Nepadla už ani jediná kvapka,
ba dokonca na nás vykuklo spoza
oblakov aj teplé slnko. Bol to veľmi krásny zážitok aj pre mňa, keď
som niesol Najsvätejšiu Sviatosť
a prežarovalo ju zapadajúce slnko,
akoby chcelo samé nebo naznačiť,
že ten, ktorý kráča cez našu obec,
je tým pravým Svetlom, ktoré presvecuje všetky temnoty nášho života. Veriaci si už od nepamäti cenili chvíľu, keď sa na sviatok
Božieho Tela konala procesia cez
obec a boli presvedčení, že ich ulicou prechádza sám Božský Spasiteľ a požehnáva ich príbytky. Keďže sa procesia na Božie Telo nekonala v Kline už štrnásť rokov, preto pre mnohých to bolo čosi úplne
nové, s čím nemali vlastne doteraz
skúsenosti. Zvlášť naša mládež to
ešte nezažila, preto celkom nevedeli, ako sa majú na procesii správať. Ale časom sa iste všetko napraví a určite sa na budúcej slávnosti budú vedieť lepšie zorientovať, kde je ich miesto a čo počas
procesie robiť. Správnym prežívaním a konaním takýchto slávností
sa veľmi upevňuje náboženské povedomie, prehlbuje sa viera a roznecuje láska k nášmu Spasiteľovi,
ktorý je medzi nami tajomne prítomný vo Sviatosti Oltárnej v našich katolíckych chrámoch. Pred
nanebovstúpením povedal Pán

Ježiš apoštolom; „Ja budem s vami až do skončenia sveta“ a tento
jeho prísľub je reálny práve v tom,
že zanechal spôsob, ako nám môže byť nablízku. Je to možné práve skrze Sviatosť Oltárnu. Je tu
prítomný zvláštnym spôsobom
so svojím osláveným Telom a božstvom ako večný Syn Otca. Preto si veriaci na tento sviatok majú
plnšie uvedomiť túto skutočnosť
a vonkajšou oslavou a najmä pri
procesii vyjadrujú radostnú skutočnosť, že na svojej životnej ceste
nie sú sami, ale ich sprevádza sám
Boží Syn, ktorý z lásky k človeku
sa stal človekom.
Po slávnosti Božieho Tela, ktorú sme konali t. r. 30. mája, sme
7. júna slávili sviatok Božského
Srdca Ježišovho vo farskom kostole a nasledujúcu nedeľu 9. júna
pri soche na Grape. Na svätej om-

Zľava: misionár P. James Mariakumar, duchovný otec ThDr. Štefan Mordel,
kaplán Pavol Krokus
VÍTAME S RADOSŤOU PÁNA KAPLÁNA DP. PAVLA KROKUSA
Veríme, že mu nebeský Otec pomôže pri spoznávaní našej farnosti, našich
ľudí, pri duchovno pastoračnej práci. Aby každý jeho okamih kňazského
života pri pôsobení v našej farností bol obdarený zdravím, trpezlivosťou,
silou lásky. V mene celej farnosti mu prajeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a ochranu Nebeskej Matky Panny Márie.
– red –

Procesia na Božie Telo
ši na Grape sa zúčastnilo pomerne
veľa ľudí, odhadom okolo šesťsto
až sedemsto veriacich. Nádherné slnečné počasie, hoci trošku
veterné, veľmi dobrá viditeľnosť

Prvé sväté prijímanie

a krásna sviežosť jarnej zelene
a pestrofarebných kvetov vytvárala dôstojnú scenériu v chráme prírody, kde sa slávila sv. omša k úcte BSJ. Na sv. omši sa zúčastni-

li mnohí veriaci z Klina i blízkeho
okolia, tiež aj z poľských farnosti spoza blízkych hraníc a dvoma
autobusmi prišli aj veriaci z Vysokých Tatier. Všimol som si, že ľudia radi prichádzajú na to miesto na Grapu ku soche, aby sa tam
pomodlili a zakúsili onú prekrásnu atmosféru Božej prírody, ktorá akoby svojou krásou sama oslavovala svojho Stvoriteľa a človeka
nevdojak dvíhala k onomu nadšeniu ducha, ktorý sa ako koruna
všetkého stvorenia zapája vedome
do oslavy Pána a Stvoriteľa celého
vesmíru.
Aj slávnosť prvého svätého prijímania bola dobrou príležitosťou,
aby sa naši mladí otcovia a mamky mohli realizovať pri svojich
malých ratolestiach a pripravili
tak celej farskej rodine pekný duchovný zážitok; mohli sme vidieť,
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ako prvoprijímajúce deti prijímajú po prvý krát vo svojom živote
Kristovo presväté Telo v Eucharistii. Dobrý pocit zo svojich detí
mali iste nielen rodičia, ale aj starí
a krstní rodičia, a tiež i ostatní príbuzní.
V polovici júla sme dostali do
farnosti nového kaplána, dp. Pavla Krokusa, ktorý prišiel k nám zo
Spišskej Starej Vsi, kde pôsobil po
svojej vysviacke dva roky. Narodil
sa v Krompachoch 1. 2. 1985 ako
šieste dieťa v rodine Jána a Estery
rod. Ondášovej. Základnú školu
vychodil v rodnej Kluknave, stredoškolské štúdiá absolvoval v Košiciach a filozofické a teologické
štúdium na Teologickom inštitúte
v Spišskej Kapitule. Vysvätený bol
18. júna 2011 v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Súčasne s novým pánom kaplánom sme privítali vo farnosti
pátrov verbistov z Indie a z Nitry,
ktorí prišli k nám konať duchovné cvičenia. Viedol ich skúsený
misionár zo Spoločnosti Božieho
Slova P. James Mariakumar SVD,
ktorý tiež pochádza z Indie. Tieto duchovné cvičenia koná v rôznych krajinách a v poslednej dobe
aj na Slovensku. Pri duchovných
cvičeniach mu pomáhala sestra
Mary Pereira z Indie. Na duchovných cvičeniach sa zúčastňovalo pomerne veľa ľudí, takže sa náš
farský chrám napĺňal v týždni od
14. do 20. júla, zvlášť pri popoludňajších a večerných prednáškach,
mnohými veriacimi. Na prednášky prichádzali aj početní veriaci z iných farností. Prednášky boli zamerané na potrebu duchovného rastu človeka a o jeho povolaní
ku svätosti, o manželstve a výchove detí, o rodine a o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, o nebezpe-

zo života farnosti
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Odpust sv. Antona v Kline
čenstve okultizmu a hnutia New
Age (Náboženstvo nového veku),
o duchovnom zápase kresťana,
o zmysle utrpenia a Božej vernosti a iné podnetné a zaujímavé témy. Domnievam sa, že duchovné
cvičenia priniesli nový impulz pre
duchovné snaženia veriacich v našej farnosti.
Niekoľko dní po skončení duchovných cvičení nám doviezli
z Nemecka nový digitálny organ,
ktorý bol nainštalovaný do novej
krásnej organovej skrine opatrenej kovovými píšťalami. Po jeho
nainštalovaní a intonácii organovými majstrami z Nemecka bol
usporiadaný kolaudačný organový koncert, ktorý predviedol organový majster Dr. Art. Miroslav
Píš z Košíc. Organ má tri manuály
a má vynikajúce registrové vybavenie. Hlasový fond organa je tiež

veľmi bohatý, takže v pléne dokonale naplní chrámový priestor.
Taktiež aj vonkajší vzhľad organa esteticky zapadá do stredného
chóru a vytvára dominantu v zadnej časti chrámu.
Napokon, ako vlani, tak aj toho roku naši gazdovia – roľníci sa chceli poďakovať sv. omšou
za úrodu, ktorá sa opäť konala na
Grape pri soche Božského Srdca
Ježišovho. Aj tohto roku nám prialo počasie, takže sv. omša, ktorá
sa tam slávila 6. októbra, sa slávila
vo veľmi príjemnej pohode a v pokojnej atmosfére teplej jesene. Holé polia, z ktorých gazdovia pozvážali úrodu, boli pod nami rozprestreté ako krásne farebné koberce, ktoré pomaľovala ruka jesennej prírody. Atmosféru v tomto chráme prírody dotvárala nádherná panoráma Nízkych a Vyso-

kých Tatier, ktorých štíty a kopce vyčnievali z popradskej kotliny
a lemovali pred nami sa otvárajúci horizont.
Október prežívame ako mariánsky mesiac, kedy si uctievame našu Nebeskú Matku Máriu,
predovšetkým tým, že jej vinieme duchovný veniec z ruží modlitby a mnohokrát ju pozdravujeme tým pozdravom, ktorým ju pozdravil archanjel Gabriel a tiež aj
jej príbuzná Alžbeta. K týmto pozdravom pripájame prosbu Cirkvi
o Máriin príhovor za nás, aby sme
obstáli v zápase verní až do konca. Je to skutočne pekná modlitba, ktorá nám dáva príležitosť meditovať nad veľkými tajomstvami
našej spásy.
Váš duchovný otec
ThDr. Štefan Mordel

Organový koncert na našom novom organe
Pri príležitosti uvedenia nového organu sa v nedeľu 28. júla 2013 konal v kostole sv. Antona Paduánskeho v Kline organový koncert.
Pozvanie správcu farnosti Klin
vdp. Štefana Mordela prijal Dr.
Art. Miroslav Píš. Svojím hudobným majstrovstvom a virtuozitou
predviedol, aký vzácny a kvalitný
nástroj sa v Kline nachádza. Intenzitu, silu a krásu tohto nástroja
predviedol v dielach veľkých majstrov, ako Johann Sebastian Bach,
Benedetto Marcello, Gordon
Young, Johann Gottfried Walther a ďaľších velikánov organovej
hudby. Poslucháči si mohli vypočuť aj ukážku tvorby Miroslava Píša. Pri poďakovaní vyslovil miest-

ný duchovný želanie, aby sa takéto
koncerty konali minimálne raz do
roka a pozval organového majstra
na opätovné stretnutie.
V kostole v Kline bol píšťalový organ, ale pri prestavbe a rozširovaní kostola sa organ do kostola neumiestnil pre nevyhovujúci stav. Z darov sponzorov a zbierok sa vdp. Štefan Mordel postaral o zakúpenie kvalitného organu
v Nemecku.
Miroslav Píš (1979) sa narodil v Prešove, hrať na klavíri začal
ako sedemročný. Po absolvovaní
Konzervatória v Košiciach pokračoval v štúdiách na univerzite Mateja Bela – katedra hudby – v B.
Bystrici. Počas štúdií absolvoval
rôzne medzinárodné majstrovské

kurzy v interpretácii a zvlášť v improvizácii, a to v Zürichu, Mníchove, Paríži. Palerme. Pravidelne koncertuje v Mníchove, Varšave, Budapešti, v Čechách a na Slo-

vensku. Toho času pôsobí ako titulárny organista v kostole sv. Košických mučeníkov v Košiciach
– Nad jazerom.
Mária Jendroľová
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XIII. KATARÍNSKY PLES
usporiada
MS SČK V KLINE
23. 11. 2013
v Kultúrnom dome v Kline
VŠETKÝCH VÁS SRDEČNE POZÝVAME
VS T UPENK Y SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ U:
Zuzany Štepunkovej – č. t. 0904526843
Eleny Kosmeľovej – č. t. 0904479084
Cena vstupenky je 17 €/osoba

Krv z Klina možno
niekomu zachráni život
MS SČK v Kline zorganizoval
dňa 12. augusta 2013 v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Martina odber krvi v našej obci. Krv darovalo 55 darcov
a z toho bolo 16 prvodarcov.
Milo nás prekvapilo, že aj keď
boli prázdniny, čas dovoleniek
a oddychu, prišli darovať krv všetky vekové kategórie: jednotlivci,

mladé páry, manželia, kolegovia.
Ja osobne som mala o to väčšiu radosť, že som sa rozhodla zaradiť
k prvodarcom, a spolu so mnou
daroval krv aj môj manžel, dcéra,
dvaja synovia s priateľkami a dve
krstné dcéry.
Poďakovanie patrí nášmu starostovi p. Peňákovi za poskytnutie priestorov i členkám MS
SČK, ktoré sa postarali o malé

občerstvenie a posilnenie účastníkov tejto peknej akcie.
A prečo prišli títo darcovia darovať krv? Tu je zopár z ich vyjadrení, ktoré by mohli nadchnúť aj
ostatných:
• Je to niečo, čo má naozaj zmysel
• Je to dobrý pocit, celý deň budem
mať oveľa krajší, keď viem, že som
niekomu pomohol
• Pomôcť pri záchrane ľudského
života je tá najúžasnejšia vec v živote
• Stretla som sa s ľuďmi s podobným zmýšľaním

• Ľudská krv je nenahraditeľná
• Prejav toho, že dokážeme byť
ľudskí jeden k druhému.
Táto akcia opäť potvrdila to,
že ľudí ochotných darovať to najcennejšie – krv, je v Kline mnoho, a tak pracovníčky z národnej
transfúznej služby v Martine nemali ani chvíľu na oddych.
Nás doteraz hreje dobrý pocit,
že krv z Klina možno niekomu zachráni život. Všetkým patrí veľké
Ďakujeme!
Elena Kosmeľová

Denný tábor Svetielko
a ochotných animátorov, ktorí
nezištne a obetavo slúžili mladším deťom.

V dňoch 8. 7. 2013 – 1. 2. 7.–
2012 sa v našej obci uskutočnil
letný denný tábor SVETIELKO
pod vedením sestry Imakuláty

Po dlhom čase…

Kreatívne pripravili rôzne hry,
súťaže, výlety. Aj tohto roku nechýbal aquapark Dolný Kubín,
v horúcom letnom počasí sme
zdolali Vahanov, a na sviatok sv.
Benedikta sme navštívili benediktínsky kláštor v Sampore, kde nás
srdečne prijali a štedro pohostili.
Celý program tábora mal jedinečný cieľ, aby sme v roku viery pre-

hĺbili v prežívaní svojej viery, aby
naša viera bola živá, osobná a bola posilou pre náš život. Chceli

sme sa stať kliňanskými svetielkami viery.
Sestra Imakuláta

Nejeden z vás, ktorí ste si
všimli fotku tancujúcich detí
v klubovni, si teraz určite začína
spomínať. Je teda na čo...

Poriadnu tancovačku sme začali modlitbou, počas večera sme
sa zahrali zopár hier a chlapci dostali skvelý nápad zahrať si vonku
pingpong.
Týmto sa chcem za deti aj animátorov poďakovať sestričke za
pomoc a modlitby a p. farárovi za
to, že sme si mohli spraviť takýto
pekný večer. A chcem pripomenúť, že každý piatok po detskej sv.
omši býva klubovňa na hodinu otvorená a všetci sú pozvaní zahrať
si spoločenské hry, kalčeto, pingpong či sa len tak porozprávať alebo prečítať si nejakú zaujímavú
knihu. Už teraz sa na vás tešia vaši animátori – Eva Kosmeľová –

Inšpirovaní nezabudnuteľnými diskotékami spred pár rokov
sme sa rozhodli spraviť akciu, kde
by sa mohli deti stretnúť, zatancovať si a zahrať sa. V sobotu 11. mája sa pootvorila brána pastoračnej
miestnosti, zaobstarala sa hudba
a občerstvenie, trochu vyzdobila
sála a o 17.00 sa začala zábava.
Na svoje si prišlo okolo 50 detí
od 2. do 7. ročníka ZŠ s animátormi, ktorí spolu so sestričkou Imakulatou zorganizovali tento večer.

Október 2013

Echo KLINa č. 3  

MŠ sa predstavuje / obec informuje

15

Obec KLIN
podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
RIADITEĽA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU,
Klin č. 122, 02941 Klin

„Na obecnom úrade“

My sme malí predškoláci…
My sme malí predškoláci, múdre hlávky máme.
S písmenkami, číslami do boja sa dáme.
Spánku sa my nebojíme, so všetkým si poradíme
a keď sa nám nedarí, tak si zaspievame…
…takouto veselou pesničkou začali nový školský rok
2013/2014 naši predškoláci.
Bolo že to radosti a najmä hrdosti, že už nie sú len takí obyčajní
škôlkárikovia, ale veľkí predškoláci, ktorí sa budú nielen hrať,
ale aj učiť niečo nové. Prvé týždne sa deti vzájomne spoznávali, hľadali si kamarátov, zoznamovali sa s materskou školou, jej
okolím a našou obcou. Navštívili sme aj obecný úrad, kde nás srdečne privítal starosta našej obce pán Štefan Peňák. Deťom porozprával o histórii obce, ukázal
nám miestne kroniky, erb klina,
fotografie poslancov a našich
občanov.
Tento školský rok bolo prijatých v našej MŠ 83 detí. Z toho
je 42 predškolákov. V našej MŠ
máme štyri triedy.

I. trieda: 21 detí, 5 – 6r. Žabková trieda, Bc. Viera Katráková
(triedna učiteľka)
Mgr. Iveta Ferancová (zástupca riaditeľa školy pre MŠ)
II. trieda: 21 detí, 5 – 6r.
Lienková trieda, Viera Volfová
(triedna učiteľka), Mgr. Katarína Večerková
III. trieda: 21 detí, 3 – 4r. Motýliková trieda (poldenná trieda), Bc. Eva Jagelková (triedna učiteľka), IV. trieda: 20 detí,
3 – 4 r. Slniečková trieda, Mária
Schniererová (triedna učiteľka),
Emília Simanová.
Každý druhý mesiac organizujeme spoločné podujatia, na
ktorých sa môžu so svojimi deťmi zúčastniť aj rodičia, alebo
starí rodičia a príbuzní. Na me-

• Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I.
atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• Občianska a morálna bezúhonnosť
• Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
• Znalosť práce s PC
• Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009
Z. z.
• Znalosť školskej legislatívy
• Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad o dĺžke odbornej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
• Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými
dokladmi, doručte
do 22. novembra 2013 do 15.00 h. na adresu:
Obec Klin, Obecný úrad 199, 029 41 Klin, okres Námestovo.
Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať”
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.
Ďalšie informácie:
Obec Klin, Obecný úrad, Klin č. 199, 029 41 Klin, 043/5584 321,
5584 997 alebo na mobilnom telefónnom čísle: 0915/818262.
V Kline dňa 22. októbra 2013

„Relaxačná chvíľka“

siac október máme naplánované
„Švabkové hody“, na ktoré Vás
srdečne pozývame a v decembri
Vás naši škôlkari chcú prekvapiť Vianočnou besiedkou a vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami. Už teraz sa na Vás
tešíme a ďakujeme za to, že máte záujem o Vaše deti a verím, že
ich do MŠ nedávate iba preto, aby
ste si od nich oddýchli, ale preto, aby sme Vám my učiteľky pomohli Vaše deti nielen vzdelávať,

Štefan Peňák, starosta obce Klin

„Dramatizácia rozprávky“
ale spoločne s Vami najmä vychoMgr. Viera Katráková
vávať.
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A s chuťou do učenia
Dňa 2. septembra 2013 sme
po krásnych slnečných prázdninách začali nový školský rok,
a to svätou omšou vo farskom
kostole v Kline, ktorú celebroval
pán kaplán P. Krokus.
Potom sa žiaci, učitelia aj rodičia prváčikov presunuli do základnej školy. Pani riaditeľka A. Jaňáková svojím príhovorom povzbudila žiakov a učiteľov do práce. Pani riaditeľka a pán starosta osobne privítali na našej škole tých najmenších, prváčikov. S odstupom
času sme sa niektorých z nich spýtali, čo sa im v škole a na vyučovaní najviac páči. Tu sú niektoré ich
spontánne vyjadrenia.
Rebeka Prisažná: „Naša trieda, že nám pani učiteľka priniesla
darčeky, že mám nových kamarátov
a počítačové hry v klube.“;
Tonko Gura: „Celá škola, že
chodím do klubu a máme tam veľa
hračiek.“;
Sofia Luková: „Dobré pani učiteľky, že už čítame slabiky a že som
si našla kamarátku Nikolku.“;
Nikolasko Kubala: „Celá škola, že mám kamaráta Timoteja, lebo chodíme vonku, keď sme v klube.“; Ninka Trnčáková: „Že sa veľa
naučíme, že máme dobré pani učiteľky.“
Spolu máme v školskom úli
326, veríme, že usilovných, žiakov.
Viesť ich budú tento školský rok pani učiteľky: 1.A – Mgr. Hrubjáková
A., 1.B – Mgr. Banasová E., 2.A –
PaedDr. Viludová K. , 2.B – Mgr.
Mišeková E., 3.A – Mgr. Prisažná
R., 3.B – Mgr. Lipiaková K., 4.A –
Mgr. Jendroľová J., 4. B – Mgr. Baľáková I., 5. Ing. Závodná D., 6.A –
Mgr. Matisová A., 6.B – Mgr. Jandeková M., 7.A – PaedDr. Matisová
L., 7.B – Mgr. Vonšáková J., 8.A –
Mgr. Huráková A., 8.B – Mgr. Romaňáková A., 9.A – Mgr. Mikušová J., 9.B – Ing. Gracíková V. Bez
triednictva pracujú na našej škole títo učitelia: Mgr. Podhajská G.,
Mgr. Miškovičová A., Mgr. Klokočíková D., Mgr. Cudzišová V.(sr.
Imakuláta), Mgr. Pitáková M., p.
kaplán Krokus P.
Uvoľnenie, oddych, zábavu a radosť poskytujú deťom krúžky. Tento školský rok majú žiaci možnosť
navštevovať tieto: Hravá angličtina, Angličtinárik, Florbalový, Divadelný, Športový – dievčatá, Počítačový, Matematický, Z každého
rožka troška, Športové hry, Školská florbalová liga, Redakčný, Fyzikálno-chemický, Futbalový –
prípravka, Futbalový – mladší žia-

ci, Futbalový – starší žiaci, Biblický, Výtvarná tvorivosť.
Okrem krúžkov mali žiaci už
možnosť zapojiť sa do rôznych akcií, dobrodružných, zábavných či
dobročinných. Dňa 19. 9. sa zúčastnili žiaci 7. ročníkov na exkurzii na Oravskom hrade a 9.10. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Rajeckú Lesnú.
Niekoľkokrát si zasúťažili v špor
tových súťažiach, kde aj uspeli. V Atletickom štvorboji boli úspešní: S. Svetlošáková a D. Volf
získali 3. miesto, mladšie žiačky
(P. Kraváková, S. Svetlošáková,
E. Kobyliaková) – 4. miesto, starší žiaci (S. Gura, K. Meško, D. Fenik, P. Nešťák, P. Basár) – 5. miesto, staršie žiačky – cezpoľný beh
(R. Ulíková, A. Sirotová, A. Svetláková) – 5. miesto.

Prváci

V rámci školy, pri príležitosti
Dňa jazykov mali žiaci veľmi kreatívnu súťaž pod heslom: „Koľko
jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“
Tortu za výzdobu triedy, oblečenie, nápaditosť a vedomosti o Austrálii získali žiaci 7.B.
Dňa 18. 9. ThDr. M. Koleják
predniesol žiakom 8. a 9. ročníkov
prednášku na tému Kultúra života
a hľadanie pravých hodnôt života.
Dňa 20. 9. žiaci prvého stupňa,
aj napriek chladnému počasiu putovali so sviečkami v rukách k soche Krista na Grapu, aby tak vyjadrili svoj kladný postoj k životu,
poďakovali zaň svojim rodičom
a pomodlili sa za nich.
Snažíme sa aj pomáhať. Na
našej škole sa uskutočnil jesenný
zber papiera, ktorý má svoje pokračovanie na jar. Aktuálne zbierame staré mobily, čím prispejeme 1 eurom zas kus do zbierky Lienka pomoci, ktorá pomáha
starším.
Práve prebieha hlasovanie za
detský čin roka. Je to súťaž, do
ktorej sme zapojení aj my, životným príbehom žiačky našej školy, teraz už stredoškoláčky. V prípade záujmu môžete aj vy rozhodnúť, ktorý príbeh získa ocenenie. Hlasovanie prebieha do
29. 11. 2013 na stránke http://
detskycin.ludialudom.sk/kategoria/pomoc-v-rodine/, kde si
môžete prečítať všetky príbehy
o dobrých skutkoch detí.
V našej škole to naozaj žije a nie
je priestor na nudu.
Mgr. Anna Romaňáková

Deň jazykov

Október 2013
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VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov našej
obce zorganizovala v dňoch 27.
- 29.9. 2013 2. ročník Memoriálu Karola Úradníka vo výstave
zvierat.

Exkurzia na Oravskom hrade

Sviečková púť k soche Krista na Grapu

Deň jazykov

Výrobky žiakov 1. stupňa

Po ôsmich rokoch sa im podarilo znovu zjednotenie Oravy
a Liptova, ktoré tak dlho stagnovalo. Členovia výstavného
výboru dúfajú v obnovu týchto
výstav, ktoré mali nesmierny
význam pri rozvoji chovu drobných zvierat, čo sa týka kvality,
ale aj kvantity. Výstava sa konala
v priestoroch areálu Koliby Klin.
Pre záujemcov o výstavu boli
pripravené expozície hydiny, králikov, holubov, hospodárskych
zvierat a exotického vtáctva.
Vystavených bolo 15 plemien
hrabavej hydiny, 10 plemien vodnej hydiny, 15 plemien holubov,
18 plemien králikov a 12 druhov
exotického vtáctva. Celkovo sa
výstavy zúčastnilo 54 vystavovateľov z Oravy a Liptova. Bolo
vystavené 124 kusov hydiny, 98
kusov holubov, 140 kusov králikov, 30 kusov exotov. Jednotliví
vystavovatelia sa mohli pochváliť
nejedným krásnym exemplárom,
ktorý obdivoval nejeden návštevník. Počas výstavy si záujemcovia mohli svoje najkrajšie zvieratko aj kúpiť. Na záver výstavy
delegovaní posudzovatelia a hodnotiaca komisia ocenili najkrajšie
plemená a najlepší si prevzali od
výstavného výboru poháre. Titul šampión hrabavej hydiny bol
udelený na moriaka Naragansetského plemena – chovateľ B.
Bystriansky, titul šampión vodnej hydiny bol udelený Martinovi
Úradníkovi za hus Pomaranskú
sivú. Peter Úradník získal titul
šampión samcov holubov za Košického vysokoletúňa čierneho a
Vladimír Večerek titul šampiónka samíc holubov za Slovenské-

ho hrvoliaka čierneho. Čestnou
cenou boli vysoko ohodnotené
králiky Milana Laššaka a Eugena
Litváka – plemená Novozélanský
biely. Vysokou úrovňou svojich
chovov exotického vtáctva sa predviedli chovatelia Dušan Štetka s
kolekciou Bažanta strieborného
a Ján Pajta s Kolekciou drobného
exotického vtáctva.
O dobrú atmosféru výstavy,
spokojnosť návštevníkov a vystavovateľov sa pričinil najmä
výstavný výbor v zložení: Martin
Úradník – riaditeľ (podpredseda
ZO SZCH v KIine), MVDr. Blažej
Bystriansky – zástupca riaditeľa (tajomník ZO SZCH v KIine)
EugénLitvák – pokladník ZO
SZCH v KIine, Vladimír Večerek
predseda ZO SZCH v Kline a ďalší členovia výboru Pavol Jendroľ,
František Volf, Miroslav Uradník,
Štefan Ptačin, Peter Matušák, V.
Genšiňák, Ján Pajta, Milan Laššák. Samozrejme, poďakovanie
patrí aj všetkým sponzorom a
vedúcim expozícií tohto chovateľského podujatia. Všetkým chovateľom prajeme veľa úspechov aj na
ďalších výstavách.
Štefan Peňák, starosta
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športové aktuality / voľby do ŽSK / spoločenská rubrika

FUTBALOVÁ
JESEŇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži 1. trieda
Žaškov
12 7 3 2
Nižná
12 7 3 2
Sihelné
12 7 1 4
Zuberec
12 6 3 3
Or. Polhora 12 6 3 3
Klin
12 5 3 4
Liesek
12 5 2 5
Pribiš
12 5 2 5
Medzibrodie 12 5 1 6
Dlhá n. Or. 12 4 3 5
Breza
12 4 2 6
Or. Podzámok 12 4 0 8
Rabča
12 2 2 8
Novoť
12 2 2 8

28:14 24
23:11 24
30:15 22
22:13 21
19:13 21
16:13 18
18:18 17
16:16 17
18:22 16
19:23 15
20:22 14
13:25 12
13:26 8
17:41 8

Zápasy Muži: Klin – Sihelné 0 : 4,
Nižná – Klin 3 : 0, Klin – Medzibrodie 6 : 0, Zuberec – Klin 0 : 0,
Klin – Dlhá 2 : 1, Rabča – Klin
1 : 1, Klin – OR. Polhora 1 : 0, Klin
– Pribiš 3 : 0, Liesek – Klin 1 : 0,
Klin – Breza 1 : 1, Or. Podzámok
– Klin 2 : 0, Klin – Novoť 2 : 0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dorast 1. trieda
Liesek
12 11 0 1 46:6 33
Or.Lesná
12 8 2 2 40:11 26
Breza
12 7 2 3 36:27 23
Klin
12 7 1 4 34:26 22
Or. Podzámok 12 7 1 4 31:27 22
Zubrohlava 12 6 2 4 39:29 20
Bobrov
12 6 2 4 28:28 20
Lokca
12 6 0 6 25:25 18
Zázrivá
12 5 1 6 24:25 16
Novoť
12 5 0 7 25:43 15
Habovka
12 4 0 8 22:29 12
Mútne
12 2 2 8 24:35 8
Beňadovo 12 2 1 9 25:57  7

Zápasy Dorast: Klin – Zázrivá
1 : 0, Habovka – Klin 3 : 1, Klin
– Or. Podzámok 7 : 2, Zubrohlava
– Klin 2 : 4, Klin – Novoť 8 : 2, Mútne – Klin 4 : 0, Klin – Breza 4 : 1,
Klin – Hruštín 3 : 0, Liesek – Klin
6 : 0, Klin – Lokca 2 : 1, Or. Lesná
– Klin 2 : 2, Klin – Bobrov 2 : 3.

Stolný tenis
Muži 8. liga
1. Novoť B
4400
2. Sihelné A
4310
3. Breza B
4211
4. Babín A
4202
5. Mútne C
4202
6. Rabča B
4121
7. Or. Lesná E
4112
8. Novoť C
4103
9. Klin A
4022
10. Zákamenné A
4013

55:17 16
43:29 14
38:34 11
40:32 10
35:37 10
36:36 9
32:40 8
30:42 7
31:41 6
20:52 4

15. 9. 2013 15.9. Súboj hráčov Klina na domácom ihrisku s Oravskou Polhorou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Starší žiaci III. liga, U15
Trstená
12 10 1 1 77:5 31
Dlhá n. Or. 12 10 1 1 59:10 31
Istebné
12 10 1 1 50:10 31
Rabča
12 7 0 5 37:24 21
Blatnica
12 6 1 5 28:36 19
Klin
12 6 0 6 30:34 18
Or. Lesná 12 5 2 5 39:39 17
Or. Podzámok 12 5 1 6 35:31 16
Vrútky
12 5 1 6 26:24 16
Liesek
12 3 4 5 19:36 13
Lisková
12 4 0 8 30:42 12
L. Hrádok
12 3 1 8 23:48 10
Z. Poruba 11 1 1 9 6:48 4
Breza
11 1 0 10 6:78 3

Výsledky – jesenná časť: L. Hrádok – Klin 2 : 5 , Klin – Z. Poruba
7 : 0, Breza – Klin 1 : 4, Klin – Or.
Podzámok 5 : 3, Trstená – Klin
11 : 0, ATTACK Vrútky – Klin 3 : 1,
Klin – Blatnica 3 : 0, Rabča – Klin

4 : 0, Klin – Liesek 4 : 1, Or. Lesná
– Klin 2 : 1, Klin – Lisková 0 : 4,
Dlhá n. Oravou – Klin 3 : 0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mladší žiaci III. liga, U13
Vrútky
12 11 1 0 55:10 34
Trstená
12 10 1 1 82:14 31
Klin
12 10 0 2 65:19 30
Rabča
12 8 0 4 55:29 24
Or. Podzámok 12 6 3 3 26:22 21
Dlhá n. Or. 12 6 2 4 44:29 20
Lisková
12 5 1 6 23:31 16
L. Hrádok 12 3 3 6 24:30 12
Liesek
12 4 0 8 24:56 12
Istebné
12 3 2 7 32:34 11
Z. Poruba
11 3 1 7 30:36 10
Or. Lesná 12 3 1 8 18:49 10
Blatnica
12 2 0 10 20:84 6
Breza
11 1 1 9 10:66 4

Prípravka
1. Or. Polhora

6 5 0 2 37:11 15

VOĽBY DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA 2013

SOBOTA 9. NOVEMBRA 2013 od 7.00 do 22.00 hodiny
v spodnej sále kultúrneho domu
VOLÍME: PREDSEDU ŽSK: z 5.-tich kandidátov môžete
zakrúžkovať len jedného
POSLANCOV ŽSK: z 28.-mich kandidátov môžete zakrúžkovať
maximálne piatich.
O čom budú rozhodovať:
– v oblasti dopravy – napr. správa a údržba ciest II. a III. triedy
– v oblasti školstva – napr. v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti
stredných škôl, základných umeleckých škôl, školských internátov
a zariadení školského stravovania
– v oblasti sociálnych vecí – napr. v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti domovov sociálnych služieb
– v oblasti zdravotníctva – napr. v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti zdravotníckych zariadení
– v oblasti kultúry – v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti divadiel,
knižníc, galérií, o finančnej podpore kultúrnych a športových
aktivít
– v oblasti regionálneho rozvoja – napr. o čerpaní eurofondov.
VYUŽITE SVOJE VOLEBNÉ PRÁVO A ROZHODNITE
ZA SEBA, NESPOLIEHAJTE SA,
ŽE INÍ SPRÁVNE ROZHODNÚ ZA VÁS – red

2. Rabča
6 4 0 2 31:21 12
3. Klin
6 0 0 6 6:42 0
Vysvetlivky: Z – počet zápasov,
V – počet výhier, R – počet remíz, P – počet prehier, S – skóre,
B – body.
Ing. Peter Gužík

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Samuel Kravák, Alex Bartko,
Ruth Pajtová, Sofia Mišeková,
Amália Bystrianská, Rebeka
Skurčáková, Dária Tomaštíková, Matej Trnčák, Gabriel Červeň, Adela Luková, Lukáš Jašica, Natália Čapeljová, Vanesa
Zemenčíková, Dominic Veselovský, Nikolas Tylka

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Agnesa Svetlošáková (93 r.)
Anna Katráková (70 r.)
Anna Volfová (90 r.)
Anna Ondrigová (79 r.)
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