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19. 6. 2015 Medzinárodný turnaj Slovakia boxing cup Triebel

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Do Klina zavítali boxeri troch kontinentov
Počas víkendu 19. – 21. júna ovládli Oravu boxeri zo 16 krajín. Prišli zabojovať o víťazstvá na medzinárodný turnaj SLOVAKIA BOXING
CUP TRIEBEL 2015, ktorý na Slovensku nemá obdobu.
ozaj na čo pozerať. Zahraničné
kluby povzbudzovali svojich zve
rencov a v útulnej hale vytvára
li jedinečnú atmosféru. Zaujíma
vé duely sa zrodili hlavne v kate
górii Elite, kde padali naozaj tvr
dé údery a bola viackrát potreb
ná zdravotná starostlivosť. Vzhľa
dom na to, že práve prebiehal Ra
madán, viaceré boxerky z Maroka
boli po zápase veľmi vysilené a jed
na z nich dokonca odpadla. Nap

riek tomu pôstne obdobie prísne
dodržiavala a odmietla vodu či in
fúziu.
V nedeľu bolo na programe veľko
lepé finále, v ktorom slovenskí bo
xeri vybojovali sedem zlatých me
dailí. Svoje kvality opäť potvrdi
li majstri Slovenska Alex a Jessi
ca Triebeľovci a so súperom si vý
borne poradil aj Marián Ďžupka a
Pokračovanie na str. 2

Jessica Triebeľová po víťaznom finále s Annou Rusmussenovou z Dánska
Turnaj v olympijskom boxe pod
záštitou Slovenskej boxerskej fe
derácie a organizačnou taktov
kou Box Clubu Triebeľ odštartoval
už v piatok vylučovacími zápas
mi v areáli Základnej školy Klin.
Dva ringy, vyše 200 boxerov a zlo
ženie organizačného tímu pripo
mínalo skôr majstrovstvá Európy.
Z ďaleka pricestovali do oravskej
obce Klin aj boxerské kluby z Irá
nu, Kazachstanu či dokonca z Ma

roka. Hoci zastúpenie Slovenskej
boxerskej základne nebolo veľké,
o to viac vložili boxeri do zápasov
srdce, aby prezentovali malú kra
jinu na medzinárodnej úrovni.
Do semifinále sa prebojovali súro
denci Alex a Jessica Triebeľovci ale
i Ján Fajčák z domáceho Box Clu
bu Triebeľ.
V sobotu prebiehali zápasy súčas
ne v dvoch ringoch a bolo sa na

Zľava víťaz Alex Triebeľ z domáceho klubu Box Club Triebeľ Klin
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Do Klina zavítali boxeri troch kontinentov

Peter Triebeľ – prezident Box Clubu Triebeľ Klin s Jánom Zacharom
(prvý zľava) – olympijský víťaz v boxe z Helsínk z r. 1952 a rozhodcom
podujatia

Dokončenie zo s. 1
nepriaznivý výsledok sa v ťažkej
váhe podarilo obrátiť aj Michalo
vi Plesníkovi, ktorý napokon zdo
lal svojho iránskeho súpera.
Cenu za najlepší tím si od
niesla reprezentácia Iránu, kto
rá neskrývala radosť a spokoj
nosť z turnaja. „Je tu organizácia na výbornej úrovni, profesionálna úroveň zápasov, spravodlivé rozhodovanie a preto budeme
chodiť vždy na tieto turnaje“, do
dal tréner Vladimir Vinnikov. Or
ganizáciu si pochvaľoval aj tréner
z Maroka. „Dostalo sa nám prijatia na veľmi vysokej úrovni, obyčajne sa s niečím podobným stretávame na majstrovstvách sveta, či
majstrovstvách Európy“.

Čestným hosťom turnaja bol
Ján Zachara, ktorý získal v ro
ku 1952 na olympijských hrách
v Helsinkách zlatú medailu v kate
górii do 57 kg. Ceny víťazom odo
vzdával aj starosta obce Štefan
Peňák, či riaditeľka školy Sandra
Jaňáková, ktorá poskytla priesto
ry telocvične a aj jej zásluhou sa
mohol turnaj uskutočniť.
„Vzhľadom na to, že išlo o prvý
ročník turnaja, som maximálne spokojná. Doposiaľ sa na Slovensku nekonal turnaj podobného charakteru
a myslím, že sme to zvládli výborne.
Pre nás je však dôležité, aby sa zahraničné kluby cítili dobre a na budúci rok sa k nám opäť vrátili“, dodala
na záver generálna sekretárka BC
Triebeľ Monika Janovičová.
Text Mgr. Monika Janovičová, foto bez autora poskytol Box
Club Triebeľ

II. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých

6. 6. 2015 Zahájenie podujatia
V Kline sa dňa 6. júna 2015
pri obecnom Úrade konal II.
ročník súťaže družstiev prvej
pomoci dospelých.
Organizátormi boli Slovenský
Červený kríž (SČK) územný spo
lok Orava Dolný Kubín, Miestny
spolok SČK Klin pod záštitou

Príprava maskérov

starostu obce Klin Štefana Peňá
ka. Do zápolenia sa zapojilo 12
oravských družstiev, z ktorých
boli štyria nováčikovia. I. ročník
súťaže sa konal pred rokom v Zub
rohlave. Organizátori sa tešia, že
záujem o súťaž prvej pomoci do
spelých stúpa.
Z prvého miesta sa naozaj búr
livo tešilo družstvo prvej pomoci
z Istebného. Druhé miesto obsadi
lo domáce družstvo z Klina a tretí
skončili dobrovoľníci z Vavrečky.
Príprava súťaže bola náročná
a zapojilo sa do nej veľa dobrovoľ
níkov. Profesionálny zdravotníci
aj laici, Dobrovoľný hasičský zbor
z Klina a Vavrečky, Orava Rescu
es Systém.

Súťažné družstvo s hasičmi pred akciou

Ukážka poskytnutia 1. pomoci pri simulovanom zásahu družstvom z Klina
Figuranti: mladí ľudia, ktorí
predstavovali zranených, najskôr
absolvovali maskovanie zranení.
Bolo zaujímavé sledovať, ako vzni
kali modriny, opuchy, otvorená
zlomenina, krvácavé rany, popá
leniny. Figuranti boli oboznámení
so situáciou, v ktorej sa ocitli a bolo
im vysvetlené, ako majú situáciu
pred úrazom zahrať. Bolo dôleži
té, aby zahrali úraz všetkým druž
stvám rovnako, aby mali rovnaké
podmienky. Súťažiaci mohli získať
od jedného po tri body aj od „zra
neného“ podľa prístupu, upokojo
vania, ošetrovania. Dôležité je aj
predstaviť sa a vysvetliť, čo ide zá
chranár robiť.
Na každom stanovišti boli roz
hodcovia lekárky alebo zdravotné
sestry s niekoľkoročnou praxou
v zdravotníctve. Veľmi pozorne sle
dovali priebeh záchranárskej akcie.
Na udelenie bodov mali tabuľky,
kde mali určené presné postupy,
ako poskytnúť prvú pomoc a pri
nedodržaní niektorého úkonu sa

strhávali body. Súťažiacim sa moh
lo zdať bodovanie veľmi prísne.
Po sčítaní bodov zo všetkých sta
novíšť sa vyhlásili víťazné družstvá.
Na tejto súťaži nie je až také dô
ležité zvíťaziť, ako sa niečo nové
naučiť. Rozhodcovia po skončení
úlohy slovne hodnotili prácu druž
stva, poukázali na nedostatky, ak
sa nejaké vyskytli, a vysvetlili, ako
je najlepšie zranenie ošetriť a na čo
treba dať pozor. Veľa družstiev ma
lo problémy pri prvej pomoci diev
čaťa a chlapca na stanovišti „Jarné
upratovanie“. Dievča malo vážne
poranenie brucha, na ktoré ani nie
ktoré družstvá neprišli, a preto jej
neposkytli správnu prvú pomoc.
Rozhodkyňa takmer všetky druž
stvá upozorňovala na dôležitosť
druhotného vyšetrenia, kedy treba
človeka prehmatať od hlavy po pä
ty, či ho nebolí aj niečo iné. Opýtať
sa na cukrovku, alergie, či neužíva
nejaké lieky. Pri ďalšom stanovišti
„Výbuch kotolne na Obecnom úra
de“, bolo veľmi dôležité zabezpe

Júl – Marec 2014
čenie miesta úrazu. Toto je dôležité
aj v reálnom živote, aby nedošlo
k zraneniu ďalších osôb alebo zá
chranárov. Do kotolne nesmelo
družstvo vkročiť, kým ho hasičský
zbor nezabezpečil a zranených ne
vyniesli von.
Úlohy na stanovištiach pripra
vujú lekári a zdravotníci z praxe.
Vypíšu zaujímavé situácie z reál
neho života a z nich sa niektoré
vyberú.
Súťažiaci si počínali výborne.
Po stanovištiach sa prešli aj klien
ti z Domova sociálnych služieb
pre dospelých v Zubrohlave. Obo
znamovali sa so zraneniami a učili
sa, ako by mohli v rámci svojich
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možností pomôcť. Rozhodcovia
im poradili, že keby nevedeli, ako
pomôcť, stačí, keď začnú kričať
o pomoc a niekoho privolajú.
Po vyhodnotení súťaže pred
sedníčka Ms SČK kríža v Kline po
ďakovala všetkým, ktorí pomáhali
organizovať túto akciu a pozvala
všetkých prítomných na guľáš
a občerstvenie. Poďakovanie patrí
členom Ms SČK, ktorí uvarili gu
láš, kuchárkam Materskej škôlky
za upečenie chutných závinov
a sponzorom, ktorí podporili súťaž
– JSK Sroka, STAVPOČ – Franti
šek Jendroľ, Plastik – Jozef Jendroľ,
Obec Klin, COOP Jednota Námes
tovo, Igor Janckulík.
-mj-
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Súťažiace družstvo Ms SČK Klin zo ziskom 2. miesta spolu s organizátormi súťaže

Zavítali sme do družobnej obce Klin nad Bodrogom

Účastníci zájazdu na najnižšom bode Slovenska
Miestny spolok SČK Klin usporiadal v sobotu 25. 4. 2015 zájazd do družobnej obce Klin
nad Bodrogom spojený s divadelným predstavením „Sen
noci svätojánskej“ v Štátnom
divadle Košice.
Klin nad Bodrogom, najnižšie
položená obec na Slovensku, le

žiaca v tokajskej oblasti pri hrani
ciach s Maďarskou republikou pri
rieke Bodrog. Rieku Bodrog tvorí
sútok dvoch riek Latorice a On
davy. Pre účastníkov zájazdu Ms
SČK v Kline naplnil všetky oča
kávania. Vrelé prijatie starostkou
obce Evou Baloghovou spoločne
s niektorými poslancami. Sta

MS SČK v KLINE
organizuje

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

rosta obce Klin označil deň pre
hostiteľov ako výnimočný, lebo im
pribudla dočasne štvrtina obyva
teľstva. Na obnovenie partnerstva
spred dvadsiatich rokov starosta
obce Klin daroval starostke hosti
teľskej obce vyrezávaný erb obce,
košatú lipu, ako symbol zakorene
nia dobrých vzťahov. Pri tomto ak
te starostka hostiteľskej obce Eva
Baloghová vyslovila želanie, aby
pri najbližšom stretnutí bola za
sadená na spečatenie partnerskej
vzájomnosti živá lipa. K spontán

nemu prijatiu a k veselej a dobrej
nálade prispeli aj naši členovia Ms
SČK spevom za doprovodu har
monikára Zdena Bošana. Veľmi
dojímavo na účastníkov zájazdu
zapôsobila prechádzka obcou pos
tihnutej povodňami s obhliadkou
opraveného kostolíka a kaplnky
Panny Márie pri najnižšom bode
našej republiky a mŕtveho ramena
Bodrogu. Klin nad Bodrogom je
malá dedinka s dvesto obyvateľmi,
kde zostali bývať ozaj len tí skalní,
ktorí neutekali pred záplavami,
alebo nešli za prácou do iných čas
ti regiónu. Každý účastník zájazdu
mohol tak trocha porovnať život
v hornatejšej a severnejšej časti
Slovenska so životom na „dolňa
koch“. Ako hovorí jedna múdrosť:
„všade je chlieb o dvoch kôrkach“.
Všetci sme boli zvedaví, ako vy
zerajú tokajské pivnice. Po okoš
tovaní pravého tokajského vína si
mohol každý zakúpiť podľa vlast
ného výberu nejakú fľašu do svojej
vinotéky. Pred odchodom na diva
delné predstavenie do Košíc náv
števa partnerskej obce vyvrcholila
v podvečer posedením v pivnici
„Zlatá putňa“ pri gurmánskych
špecialitách z tejto oblasti. Odchá
dzalo sa nám neľahko a s nostalgi
ou, ale s dobrým pocitom.“ -mp-

v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Martine

17. augusta 2015
od 8.00 hod.
ODBER KRVI
v Kultúrnom dome v Kline
POZÝVAME VŠETKÝCH DARCOV
a aj tých, ktorí chcú krv darovať prvýkrát
Pre jedného len kvapka, pre druhého život…

Starostka hostiteľskej obce Eva Baloghová počas prehliadky obce
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Klin
(ďalej len OZ – skrátené) zo 6. 3.
2015
1. Prejednanie programu
rokovania OZ
Uznesenie č. 17
A. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Pavol Červeň, Karol Revaj.
3. Návrh na zloženie Komisie
na ochranu verejného záujmu.
2. Návrh na zloženie Komisie
na ochranu verejného záujmu
Uznesenie č. 18
A. Schvaľuje:
1. „Komisiu na ochranu verejné
ho záujmu“ podľa ústavného zá
kona č. 357/2004 Z. z. o ochra
ne verejného záujmu pri výko
ne funkcií verejných funkcioná
rov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z., v zložení: Zdenka
Triebeľová, Karol Revaj, Ing. Pe
ter Jendroľ.
3. Prejednanie Doplnku č. 2
ÚPN
Uznesenie č. 19
A. Schvaľuje:
1. Zapracovanie a riešenie pri
pomienok v zmysle stanoviska
Okresného úradu Žilina, Odbor
opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva, na základe zá
znamu z opätovného prerokova
nia návrhu Zmien a doplnkov č. 2
ÚPN, zo dňa 17. 12. 2014, z dôvo
du vylúčenia a úpravy pôvodného
návrhu rozvojových plôch chráne
nej poľnohospodárskej pôdy v lo
kalitách záberu:
a) Roveň I. (lokalita záberu č. 10)
– zmenšená z 29,69 o cca 15,14 ha
(o cca 51%);
b) Roveň II. (lokalita záberu č. 11)
– zmenšená z 2,68 o cca 1,33 ha
(o cca 50%);
c) Do chotára (lokalita záberu č.
4) – zmenšená z 5,95 o cca 3 ha
(o cca 50%);
d) Odumarky (lokalita zábe
ru č. 6) – zmenšená z 2,54 o cca
0,84 ha (o cca 33%);
e) Priemyselná zóna (DAKNA,
lokalita záberu č. 12) – zmenšená
z 2,95 o cca 1,50 ha (o cca 50%).
4. Financovanie projektov so spo
luúčasťou obce.
4. Financovanie projektov
so spoluúčasťou obce
Uznesenie č. 20
A. Schvaľuje:
1. Prefinancovanie
realizácie
schváleného projektu „Spoločne
pre deti“ z rozpočtu obce na zá
klade Žiadosti o poskytnutie fi

nančného príspevku z prostried
kov Európskeho fondu regionál
neho rozvoja, Program cezhra
ničnej spolupráce Poľsko-Slo
venská republika medzi ZŠ s MŠ
Klin a Gmina Jeleśnia vo výške
53 122 €; a spolufinancovanie ZŠ
s MŠ Klin projektu „Spoločne pre
deti“ vo výške 2 650 €.
2. Podanie žiadosti o dotáciu
na Zvýšenie energetickej efektív
nosti ZŠ s. č. 224.
3. Dopracovanie projektu s náz
vom „Zlepšenie kvality životného
prostredia v obci“ v lokalitách ob
ce Roveň I. – Grúň.
4. Spoločné riešenie projektu
s obcou Zubrohlava „Zvýšenie
bezpečnosti dopravy na križovat
kách na ceste I/78 v úseku medzi
obcami Klin – Zubrohlava“.
B. Ruší:
1. OZ Ruší Uznesenie č. 159/A/2
z 31. 10. 2014 o vyradení Eloko
vaného pracoviska MŠ č. 224 ako
súčasť ZŠ s MŠ zo siete škôl a škol
ských zariadení.
C. Berie na vedomie
1. Žiadosť A. Kekeľákovej Laššá
kovej o zvýšenie kapacity MŠ.
2. Informáciu starostu obce o pri
pravovanom Integrovanom regi
onálnom operačnom programe
na roky 2014 – 2020 a Operač
nom programe Kvalita životného
prostredia.
D. Ukladá:
1. Komisii pre školstvo, kultúru
a šport prehodnotiť možnosť vy
tvorenia tried v budove s. č. 224.
E. Poveruje:
1. Starostu obce rokovaním s ve
dením ZŠ a RŠ o vytvorení tried
na Elokovanom pracovisku – ZŠ
s MŠ, s. č. 224 (dolná MŠ)
5. Rozpočtové opatrenia
5. Rozpočtové opatrenia
Uznesenie č. 21
A. Schvaľuje:
1. Rozpočtové opatrenie č. 1
B. Neschvaľuje:
1. Žiadosť o poskytnutie finan
čných prostriedkov (dotácie)
na mimoškolské aktivity detí z ob
ce uvedené v žiadosti na ľadový
hokej v HK Altis Orava.
6. Zrušenie skladu CO
Uznesenie č. 22
A. Neschvaľuje:
1. Zrušenie zmluvy o výpožičke
v zmysle Zákona 42/1994 o Civil
nej ochrane obyvateľstva a Zmlu
vy o výpožičke číslo
201000535-010 zo dňa 4. 2. 2010.
7. Žiadosti o stavebné povolenie
Uznesenie č. 23
A. Schvaľuje:
1. Žiadosť o výstavbu RD na par

Výstavba vodovodu Pod Grapou firmou STAVPOČ v dĺžke 105 m. Obec
sa podieľala čiastkou 2621 €, vodovodné potrubie dodala OVS, a.s.
Dolný Kubín
cele C-KN 286/4 pre Ján Meško,
029 41 Klin 413 a Bc. Miroslava
Matonogová, Oravská Polhora č.
839. Stavebné povolenie bude vy
dané v zmysle stavebného zákona
s vybudovaním inžinierskych sie
tí na vlastné náklady s prístupom
k stavebnému pozemku cez par
cely C-KN 287/1 a C-KN 286/5
od cesty III/52104.
2. Žiadosť o výstavbu rodinného
domu na parcelách 1233/15, CKN 89/4 a C-KN 89/3 pre manže
lov Daniela a Michal Laššák, Klin
333. Stavebné povolenie bude vy
dané v zmysle stavebného zákona
s vybudovaním inžinierskych sie
tí na vlastné náklady s prístupom
z MK.
3. Žiadosť o výstavbu rodinného
domu na parcele C-KN 1317/31
pre manželov Juraj a Jana Laššá
ková, Klin č. 257. Stavebné povo
lenie bude vydané v zmysle Do
plnku č. 2 ÚPN obce s prístupom
k stavebnému pozemku cez parce
ly C-KN 1317/28 a C-KN 1317/18
s odkúpením pozemkov pod MK
v šírke 4 m podľa GP a vybudova
ním inžinierskych sietí na vlastné
náklady.
4. Žiadosť o výstavbu rodinného
domu na parcele C-KN 1299/75
pre manželov Magdaléna a Lu
káš Kůs, Štefániková 269/20, Ná
mestovo. Stavebné povolenie bu
de vydané v zmysle Doplnku č. 2
ÚPN obce s prístupom k staveb
nému pozemku cez parcely C-KN
1299/75 a C-KN 674/2 a vybudo
vaním inžinierskych sietí na vlast
né náklady.
5. Žiadosť o výstavbu rodinného
domu na parcelách C-KN 1317/25
a C-KN 1300/10 pre Bc. Ľubomír
Fenik, Klin 194. Stavebné povo
lenie bude vydané v zmysle Do
plnku č. 2 ÚPN obce s prístupom
k stavebnému pozemku cez parce
lu C-KN 1317/26 s odkúpením po

zemkov pod MK v šírke 4 m podľa
GP a vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady.
6. Žiadosť vlastníkov bytovky s. č.
121 pri ZŠ o odkúpenie pozemku
pod bytovkou a časti dvora pred
bytovkou po vypracovaní GP s od
súhlasením stavebnou komisiou
a vlastníkmi bytovky a následným
priamym predajom podľa osobit
ného predpisu po vypracovaní
znaleckého posudku.
8. Informácie, rôzne
Uznesenie č. 24
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce o pro
jekte „Sanácia haldy trosky v Is
tebnom“.
9. Informácie zo samosprávy
Uznesenie č. 25
A. Schvaľuje:
1. Žiadosť o predĺženie bezplatné
ho prenájmu časti pozemku par
cela C-KN 47/2 pri ihrisku TJ Tat
ran Klin – ZO Chovateľov pošto
vých holubov Klin na dobu 10 ro
kov t.j. do r. 2025 s presunom prí
strešku k plotu po dohode so ZO
Chovateľov poštových holubov.
2. Návrh na zmenu intervalu za
sadnutia OZ 1x za 2 mesiace.
3. Zmluvu o opätovnom odkúpení
pozemkov pod MK od vlastníkov
Jadroňová Petronela, Klin č. 214
a Volf Štefan st., Klin č. 197.
CKN par. č. 1229/10 trvalý tráv
natý porast o výmere 160 m2 vy
tvorenej ako diel č. 9 z parc.
č. 1229/2, na základe GP č.
37048201-40/2012 a CKN par.
č. 1229/9 trvalý trávnatý porast
o výmere 157 m2 vytvorenej ako
diel č. 8 z parc. č. 1229/3, na zá
klade GP č. 37048201-40/2012.
Kúpna cena predávajúcej nehnu
teľnosti je 1 €o za m2. Predáva
júci Štefan Volf je vlastníkom ne
hnuteľnosti v k. ú. Klin, pozem
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ku zapísaného na LV č. 2234 k. ú.
Klin pod B 1 parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape
ako parcela CKN 1229/2 – trvalý
trávnatý porast o výmere 1077 m2
v podiele 1/1 úč. a predávajúca
Petronela Jadroňová je vlastníč
kou nehnuteľnosti v k. ú. Klin, po
zemku zapísaného na LV č. 2235
k. ú. Klin pod B 1 parcela regis
tra „C“ evidovaná na katastrálnej
mape ako parcela CKN 1229/3 –
trvalý trávnatý porast o výmere
1077 m2 v podiele 1/1 úč.
B. Berie na vedomie:
1. Žiadosť firmy BATT, Klin 37
o ukončení nájmu nebytových
priestorov v budove s. č. 149.
2. Žiadosť p. Jána Katráka, firma
Katmont, o prenájme nebytových
priestorov na prízemí budovy s. č.
s. č. 149 o výmere 39 m².
3. Delegovanie Pavla Červeňa
za člena Rady školy v ZŠ s MŠ
Klin.
C. Vydáva:
1. Súhlasné stanovisko k žiados
ti Ľuboša Luku, bytom Klin č.
565, za účelom vysporiadania
pozemkov pri RD (Ťaskovka)
vytvorených geom. plánom č.
17883369-083/2014 zo dňa 17. 9.
2014 parcela C-KN 1272/32, CKN parcela 1272/33, a ďalej ge
om. plánom č. 17883369-31/2009
zo dňa 8. 4. 2009 parcely C-KN
1275/6, C-KN 1272/33 k záme
ne pozemkov o rovnakej výmere
so Slovenským pozemkovým fon
dom a bude prevedený prevod
pozemkov v prospech obce Klin
za parcely pod existujúcou cestou,
vedená ako parcela C-KN 1346/3
a C-KN 1346/4 z dôvodu zabezpe
čenia prístupu po uvedenej komu
nikácii.
D. Ukladá:
1. Komisii pre kultúru, šport
a vzdelávanie kreovať Odbornú
komisiu pre vydanie knihy o obci
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z príležitosti 450. výročia založe
nia obce.
10. Prerokovanie platu
starostu obce
Uznesenie č. 26
A. Schvaľuje:
1. Návrh na zníženie platu staros
tu o variabilnú zložku 40% na zá
kladný plat podľa zákona.
Štefan Peňák, starosta obce
UZNESENIA zo zasadania
Obecného zastupiteľstva obce
Klin (ďalej len OZ – skrátené)
zo 10. 4. 2015
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, zloženie sľubu
poslanca OZ
Uznesenie č. 27
A. Konštatuje:
1. Zvolený poslanec obecného
zastupiteľstva Ľudovít Svetlošák
zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľ
stva.
C. Berie navedomie:
1. Overenie zloženia sľubu poslan
ca Ľudovíta Svetlošáka mandáto
vou komisiou.
D. Volí:
1. Poslanca obecného zastupiteľ
stva Ľudovíta Svetlošáka za člena
Sociálnej komisie.
3. Prejednanie stavebných prác
na odstránení havarijného stavu
na miestnych komunikáciách –
od Ulice Hlavná po Slnečná (úsek
Ján Prisažný – Peter Šatan), Ulica
Za mostami – úsek od p. Petra Kr
šáka po p. Jozefa Zajaca, od Uli
ce Hlavná po Ulicu Chotárna
(úsek od p. Radovana Galčíka po
p. Martina Kurtulíka).
2. Schválenie programu rokovania OZ; voľba mandátovej a návrhovej komisie
Uznesenie č. 28

Obec zrealizovala dodávateľsky firmou STAVPOČ František Jendroľ
výstavbu kanalizácie Pod Grapou v dĺžke 209 m vrátane 8 ks odbočiek
v dĺžke 46 m v celkovej hodnote 52631 €. Na uvedenú stavbu ENVIRONFOND poskytol dotáciu vo výške 50 tis. eur

Opiľovanie líp zamestnacami obecného úradu pri kostole
A. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ
B. Volí:
1. Návrhovú komisiu: Zdenka
Triebeľová, Ľubomír Košút
2. Mandátovú komisiu: Dušan
Gonšenica, Viliam Bahleda
C. Berie navedomie:
1. Overenie zloženia sľubu pos
lanca Ľudovíta Svetlošáka man
dátovou komisiou.
D. Volí:
1. poslanca obecného zastupiteľ
stva Ľudovíta Svetlošáka za člena
Sociálnej komisie.
3. Prejednanie stavebných prác
na odstránení havarijného stavu
na MK – od Ul. Hlavná po Slnečná (úsek Prisažný Ján – Šatan
Peter), Ul. Za mostami – úsek
od p. Petra Kršáka po p. Jozefa Zajaca, od Ul. Hlavná po Ul.
Chotárna (úsek od p. Radovana
Galčíka po p. Martina Kurtulíka)
Uznesenie č. 29
A. Schvaľuje:
1. Žiadosť p. Mariána Sloví
ka a manželky p. Ivety Slovíko
vej, bytom Klin č. 573 o vyda
nie súhlasu obce k majetkovo
právnemu vysporiadaniu CKN
par.č.1228/11, orná pôda o výme
re 53 m2, vo vlastníctve SPF, na
koľko uvedená parcela nie je pred
metom riešenia územného plánu
obce Klin.
2. Vysporiadanie vlastníckych vzťa
hov pod MK od ul. Hlavná (úsek
od p. Radovana Galčíka po p. Mar
tina Kurtulíka) na parcelách EK
Nč.1048/2; 1048/3; 1047/2; 166/2;
1045; 1044 kúpnou zmluvou.
3. Odstránenie havarijného stavu
na MK od Ul. Hlavná po Slnečná
(úsek Ján Prisažný – Peter Šatan)
4. Odstránenie havarijného sta
vu na MK Ul. Za mostami – úsek
od p. Petra Kršáka po p. Jozefa Za
jaca.
5. Odstránenie havarijného stavu
na MK od Ul. Hlavná po Ul. Cho
tárna (úsek od p. Radovana Galčí
ka po p. Martina Kurtulíka).

4. Prejednanie rozšírenia kapaci
ty MŠ, financovanie MŠ a ŠJ, ob
nova a údržba priestorov na Elo
kovanom pracovisku MŠ s.č. 224.
4. Prejednanie rozšírenia kapacity Materskej školy, financovanie MŠ a ŠJ, obnova a údržba
priestorov na Elokovanom pracovisku MŠ s.č. 224
Uznesenie č. 30
A. Schvaľuje:
1. Zriadenie dvoch tried v budove
elokovaného pracoviska MŠ č.
224 (budova materskej školy pri
kostole).
2. Stanovenie poplatku 20 €
za dieťa v materskej škôlke vše
obecne záväzným nariadením
o určení výšky príspevkov od zá
konných zástupcov detí, žiakov
a dospelých za pobyt v MŠ na čias
točnú úhradu v školskom klube
a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienok úhrady v školskej
jedálni a výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Klin do 30. 6. 2015.
B. Poveruje:
1. Riaditeľku ZŠ s MŠ predložiť
platovú inventúru zamestnancov
ZŠ s MŠ a náklady na prevádzku
ZŠ a MŠ. Termín do 20. 5. 2015.
2. Riaditeľku ZŠ s MŠ pripraviť
rozpočet na materiálne vybavenie
2 tried v budove elokovaného pra
coviska MŠ č. 224.
C. Ukladá:
1. Finančnej komisii vypracovať
podklady prevádzkových nákla
dov a financovania materskej
školy a školskej jedálne z dôvodu
rozšírenia kapacity MŠ o 2 triedy
v budove elokovaného pracoviska
č. 224.
2. Komisii pre výstavbu, územné
plánovanie a pôdohospodárstva
vypracovať návrh prác na údržbu
a opravu priestorov na zriadenie
2 tried MŠ v budove elokovaného
pracoviska č. 224.
5. Rozpočtové opatrenia
Uznesenie č. 31
Pokračovanie na str. 6
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dokončenie zo str. 5
A. Schvaľuje:
1. Rozpočtové opatrenie č. 2, v sú
lade s ustanovením § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
2. Financovanie mimoškolských
(záujmových) aktivít žiakov ZŠ
s MŠ Klin (od 5 rokov do skonče
nia povinnej školskej dochádzky)
na rok 2015 vo výške 8 586 €.
3. Na základe žiadosti ZŠ s MŠ
Klin na financovanie mimoškol
ských (záujmových) aktivít žiakov
ZŠ s MŠ Klin od 5 rokov do skon
čenia povinnej školskej dochádz
ky na rok 2015 a úpravy rozpočtu
(viď rozpočtové opatrenie č. 1
zo dňa 6. 3. 2015), ktorým bola
schválená suma 8 586 €, bude
obec na základe školou predlo
ženej žiadosti zasielať na účet ZŠ
s MŠ Klin žiadanú sumu priebež
ne do konca roka 2015, maximál
ne do výšky schválenej sumy.
ZŠ s MŠ je povinná celkovú
prijatú sumu na financovanie
mimoškolských aktivít zúčtovať
najneskôr do 15. 12. 2015. V prí
pade jej nevyčerpania zaslať späť
na účet obce.
6. Žiadosti občanov
Uznesenie č. 32
A. Schvaľuje:
1. Žiadosť Mariána Klinovského,
bytom Klin č. 486 o výstavbu
rodinného domu v zmysle ÚPN,
s vysporiadaním vlastníckych
vzťahov pod miestnu komunikáciu
a vybudovaním inžinierskych sietí
na vlastné náklady.
B. Ruší
1. Žiadosť Bystríka Baculáka,
firma BATT, o ukončení nájmu
nebytových priestorov na prízemí
budovy s. č. 149 (bývalá prevádz
ka).
7. Rôzne
Uznesenie č. 33
A. Schvaľuje:
1. Poslanca obecného zastupiteľ
stva Viliama Bahledu za veliteľa
Obecného hasičského zboru Klin.
2. Zrušenie zmluvy č. 201000535010 zo dňa 4. 2. 2010 o výpožič
ke materiálu civilnej ochrany
s okresným úradom Námestovo.
B. Ukladá:
1. Komisii pre školstvo, kultú
ru a šport vypracovať program
na kultúrno-športový deň.
2. Komisii pre verejný poriadok
a životné prostredie vypracovať
návrh na podanie petície za úče
lom riešenia motorkárov ohrozu
júcich občanov a prírodu. Termín
do 30. 4. 2015.
C. Berie navedomie:
1. Žiadosť, ktorú predložila p. An

drea Kekeľáková Laššáková, zve
rejniť do obecných novín ECHO
Klina financovanie MŠ, a to v čle
není: príjmy a výdaje Štefan Pe
ňák, starosta obce.
2. Zápisnicu z výkonu štátneho

A. Berie na vedomie:
1. Prezentáciu a postup vypraco
vania projektu novej publikácie
o obci Klin prednesenú Mgr. Čaj
kom.
B. Schvaľuje:

Údržba a maľovanie vnútorných priestorov na Elokovanom pracovisku
– ZŠ s MŠ, s. č. 224 (dolná MŠ) z dôvodu vytvorenia dvoch tried od školského roku 2015/2016
zdravotného dozoru, ktorú vy
konal RÚVZ v Dolnom Kubíne,
na zriadenie dvoch tried na eloko
vanom pracovisku Materskej ško
ly Klin č. 224.
3. Prerokovanie platu starostu ob
ce v zmysle zákona č. 593/1991
na základe úpravy mzdy v ná
rodnom hospodárstve k 1. 1.
2015. Od 1. 4. 2015 úprava pla
tu na základnú čiastku podľa zá
kona a schváleným uznesením č.
26/A/1/2015.
Štefan Peňák, starosta obce
UZNESENIA zo zasadania
obecného zastupiteľstva obce
Klin zo dňa 19. 6. 2015
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie č. 34
A. Schvaľuje:
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Klin.
K bodu č. 2 – Voľba návrhovej
komisie,
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 34
A. Volí:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Du
šan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ
B. Schvaľuje:
1. Zapisovateľa zápisnice
Mgr. Moniku Hurákovú
2. Overovateľov zápisnice: Ľubo
mír Košút, Peter Štepunek
K bodu č. 3 – Prezentácia projektu novej publikácie o obci
Klin

1. Zmluvu o vytvorení diela medzi
Obcou Klin a Mgr. Michalom Čaj
kom, PhD. na vypracovanie pub
likácie o obci pod názvom „Klin,
obec a jej obyvatelia.“
2. Komisiu pre vypracovanie
publikácie o obci Klin v zložení:
Ing. Peter Jendroľ – predseda.
C. Poveruje:
1. Ing. Petra Jendroľa zostavením
kolektívu pracovnej komisie pre
vypracovanie publikácie z radov
obyvateľov obce .
K bodu č. 4 – Prejednanie
záverečného účtu za rok 2014.
Uznesenie č. 37
A. Schvaľuje:
1.Záverečný účet Klin a hodnotia
cu správu k plneniu programové
ho rozpočtu obce za rok 2014 bez
výhrad.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4 Použi
tie prebytku rozpočtového hospo
dárenia vo výške 160 222,88 €, zis
teného podľa § 10 ods. 3 písm. A) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o roz
počtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplne
ní niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov na tvorbu re
zervného fondu.
K bodu č. 5 – Prejednanie audítorskej správy.
Uznesenie č. 38
A. Berie na vedomie:
1. Správu audítora Ing. Marce
la Petríka, EKOAUDITOR, spol.
s r.o. za rok 2014.
2. Správu hlavného kontrolóra
obce Klin Mgr. Marty Basárovej
za rok 2014.

K bodu č. 6 – Zabezpečenie vyučovania v materskej škole, prevádzky školskej jedálne, činnosti školského klubu a návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.14/2013 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských
školách.
Uznesenie č. 39
A. Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o za
bezpečení a príprave prác na údrž
bu a opravu priestorov na eloko
vanom pracovisku MŠ v budove
s.č. 224.
2. Správu riaditeľky ZŠ o zabez
pečení vyučovania v MŠ, pre
vádzky školskej jedálne, činnos
ti školského klubu na školský rok
2015/2016 a vyučovania na eloko
vanom pracovisku materskej ško
ly v budove s.č. 224.
B. Schvaľuje :
1. Dodatok č. 2 k Všeobecne zá
väznému nariadeniu č. 14/2013
o určení výšky príspevkov od zá
konných zástupcov detí/žiakov
a dospelých za pobyt v mater
ských školách, na čiastočnú úh
radu nákladov v školskom klu
be, a na čiastočnú úhradu nákla
dov a podmienok úhrady v škol
skej jedálni a výdajnej školskej je
dálni v zriaďovateľskej pôsobnos
tí obce Klin.
K bodu č. 7 – Zmeny rozpočtu
Obce Klin
Uznesenie č. 40
A. Schvaľuje:
1. Rozpočtové opatrenie č. 4 z 19.
júna 2015, ktoré je v súlade s usta
novením § 14 zákona č. 583/2014
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Použitie rezervného fondu
vo výške 119 848 € (kapitálové vý
davky) na odstránenie havarijné
ho stavu miestnych komunikácií.
B. Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenia č. 3 z 1. 5.
2015, ktoré sú v súlade s ustano
vením § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a)
zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách územnej samo
správy a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskor
ších predpisov.
K bodu č. 8 – Prejednanie návrhu projektov – štúdii.
Uznesenie č. 41
A. Schvaľuje:
1. Štúdiu – Chodník pri ceste
III/52104.
2. Opravu monolitického priepustu
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na vodnom toku Kliňanka pri
Úradníkovi, v rámci riešenia po
vodňovej ochrany.
B. Nechvaľuje
Štúdiu podania projektu ve
rejného osvetlenia, za úče
lom rekonštrukcie verejného
osvetlenia v zmysle vyhláse
nej výzvy.
C. Poveruje
1. Starostu obce rokovaním so
ŽSK o príprave spoločného pro
jektu na vybudovanie chodníka
pri ceste III/52104 a rekonštruk
cia cesty III/52104 v obci Klin
v správe Žilinského samospráv
ného kraja.
K bodu č. 8 – Žiadosti občanov
Uznesenie č. 42:
A. Súhlasí:
1. S výstavbou rodinného do
mu na parcele C-KN 1298/140
p. Ján Kubanek a manž. Má
ria, Klin 386. Stavebné povole
nie bude vydané v zmysle sta
vebného zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a sta
vebnom poriadku v znení ne
skorších predpisov s vybudova
ním inžinierskych sietí na vlast
né náklady, s prístupom k sta
vebnému pozemku cez parcelu
C-KN 1298/139 a odkúpením
pozemku pod MK podľa geo
metrického plánu č. 4619353738/2013 v šírke 8 m od podie
lových vlastníkov uvedených
na LV č. 1131 bude riešené uzat
vorením kúpnej zmluvy.
2. S výstavbou rodinného do
mu na parcele C-KN 1317/204
p. Dávid Mišek, 029 41 Klin 144.
Stavebné povolenie bude vyda
né v zmysle stavebného záko
na č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriad
ku v znení neskorších predpi
sov s vybudovaním inžinier
skych sietí na vlastné náklady.
Prístup k stavebnému pozemku
bude cez parcelu C-KN 1317/75,
ktorá bude predmetom kúp
nej zmluvy za účelom vysporia
dania pod miestnu komuniká
ciu podľa geometrického plánu.
B. Schvaľuje:
1. Žiadosť o poskytnutie do
tácie z rozpočtu obce Klin pre
BOX CLUB Tiebeľ vo výške
1 000 € na zabezpečenie a pod
poru Medzinárodného boxer
ského turnaja SLOVAKIA BO
XING CUP.
K bodu č. 9 – Informácie starostu obce, pošta, rôzne
Uznesenie č. 43
A. Schvaľuje:
1. Nákup prenosnej motorovej
striekačky pre Obecný hasičský
zbor vo výške 1 000 €.
Štefan Peňák, starosta obce
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Pripravujeme
novú knihu
o obci
Obec Klin pripravuje novú knihu o obci, za zostavovateľa ktorej
sme vybrali Michala Čajku. Pán
Čajka je známý historik, archeológ – kunsthistorik. Ako vedúci
autorského kolektívu, napísal taktiež niekoľko monografií o oravských obciach.
Svoju prácu prezentoval aj
na zasadaní Obecného zastupiteľstva dňa 19. 6. 2015, ktoré podporilo vydanie novej knihy o našej obcí a zároveň schválilo uzatvorenie
zmluvy o vytvorení diela medzi Obcou Klin a Mgr. Michalom Čajkom,
PhD. na vypracovanie publikácie
o obci pod názvom „Klin, obec a jej
obyvatelia.“
Boli by sme veľmi radi, keby sa
nám podarilo zhromaždiť čo najväčšie množstvo materiálu rôzneho
charakteru, historických ale aj novších fotografií z vašich rodinných
archívov, ktoré zachytávajú ľudí,
udalosti, dedinu, architektúru, ale
aj rôzne podujatia, divadlo, futbal,
hasičské preteky, svadby, ako aj
mnohé ďalšie oblasti života Klina.
Budeme veľmi radi, keď nám
pomôžete tým, že nám ich požičiate. Niektoré z týchto fotografií budú použité v knihe o obci. Po ich
naskenovaní Vám budú vrátené. Materiál prosím odovzdajte
Ing. Petrovi Jendroľovi, ktorý je

Starosta Štefan Peňak pri rozhovore s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Náš starosta u prezidenta
Slovenskej republiky
V Primaciálnom paláci v Bratislave prevzal dňa 7. mája
2015 starosta obce Štefan Peňák z rúk prezidenta SČK
doc. MUDr. Viliama Dobiáša
PhD, Ďakovný list SČK za podporu a pomoc pri rôznych aktivitách SČK.
Po odovzdaní ocenení bolo 32
dobrovoľníkov a spolupracovní
kov SČK pri príležitosti Svetové
zároveň predsedom pracovnej komisie na koordináciu práce pre vydanie knihy medzi autorským kolektívom a obecným zastupiteľstvom.

Burza detského oblečenia
Dňa 14. marca sa konala v suteréne kultúrneho domu burza
detského oblečenia.

Myšlienka bola prostá: pomôcť
druhým, stretnúť sa s inými rodičmi
a zameniť, predať alebo kúpiť nose
né oblečenie po deckách. Akcia, ako
každá iná, ale jej cieľom bolo pomôcť
si navzájom. Podarilo sa a ja osobne
ďakujem všetkým, ktorí niečo daro
vali, ale aj prišli. Veľká vďaka patrí

YATO DARUJEM tímu, konkrétne
Peťovi, ktorý veci pretriedil a znač
nú časť daroval na detské oddele
nie do Nemocnice v Martine. Veľka
Vďaka aj Jarke Šimkovej, ktorá nám
pomohla „pomôcť“ rodinám v nú
dzi v námestovskom okrese. Bur
zu plánujeme zopakovať na jeseň
so zameraním na zimné oblečenie.
Ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili
a hlavne tým, čo niečo darovali.
Andrea Kekeľáková

ho dňa Červeného kríža a Červe
ného polmesiaca prijatých pre
zidentom Slovenskej republiky
Andrejom Kiskom.
Tešíme sa, že práve nášmu
starostovi sa dostalo ocenenia
ako jednému z troch Oravcov.
Jeho starostovská práca je vý
znamne spojená aj s inými spo
ločensko-kultúrnymi aktivita
mi v obci.
-mjOkrem fotografií môže byť nápomocný aj iný archívny materiál, napr. rôzne listiny, mapy ktoré sa týkajú dejín Klina.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Večer spoločenských hier
Deti, ktorých najväčšou zábavou býva sedieť pri počítači, sa
stretli 29. 3. 2015 v Kultúrnom
dome a vôbec im počítače nechýbali.

29. 3. 2015 Večer spoločenských hier v réžii Ing. Mariána Matušáka

Blue Sky „Modré nebo“
Blue Sky Involve je medzinárodný zamestnanecký program
Johnson Contorls, ktorý nabáda zamestnancov k vytváraniu
dobrovoľníckych tímov v spolupráci s neziskovými organizáciami a školami podporujúc aktivity v rámci zlepšovania životného prostredia, sociálnych služieb, ale i vzdelávacích aktivít
v miestnych komunitách.

Johnson Controls Námestovo po
dali tri žiadosti. Všetky projek
ty nám boli schválené a budú re
alizované v priebehu roka 2015/
2016.
Prvá žiadosť „Od semienka
k rastlinke“ je zameraná na vybu
dovanie enviromentálneho kúti
ka so skleníkom. Túto žiadosť sme
podali v spolupráci s Materskou
školou.

V rámci každeho schvále
ného projektu je možné získať
1 000 dolárov. Na základe tej
to každoročnej výzvy sme v rám
ci spolupráce so zamestnancami

Druhý projekt bol podaný
v spolupráci s Občianskym Zdru
žením Spojme sa pre Oravu a jeho
cieľom je vybudovanie oddycho
vej zóny: altánok a posed na kri

Ing. Marian Matušák prinie
sol spoločenské hry, aké mnohí
ani nevideli. Hry Dungeon Figh
ter a Osadníci z Katanu sa dajú
hrať viac ako hodinu a pol. Uvíta
cou hrou pre starších bolo Ubon
go. Najmenšie deti si našli Ná
kladniaky s ukladaním kociek,
Tri prasiatka, Dúhovú cestičku
a mnohé iné. Hobit lákal už svo
jim názvom. Koniec bol dohodnu
žovatke k Soche Krista na Grape
a v rámci náučného chodníka Pre
meny Lesa.
Tretím úspešným projektom,
ktorý získal taktiež podporu, je
projekt „Chráňme a zveľaďujme
naše kultúrne dedičstvo“. Tento
projekt bude realizovaný naším
Občianským Združením Orlovňa
spolu s rodinou Martina a Janky
Lofajovej a pôjde o obnovu sochy
Svätého Jana Nepomuckého pred
pláteníckou kúriou a jej okolím.
Vedúci projektu za mater
skú školu sú Mgr. Iveta Feranco
vá, za OZ Spojme sa pre Oravu
Mgr. Lukáš Antušák a v treťom
projekte za OZ Orlovňa Ing Peter

tý na 1930 hod., ale hoci hranie tr
valo 2.5 hod. nie a nie skončiť. Na
koniec nechceli odísť dospelí, le
bo mali rozohratú partiu. Zabavi
li sa malí, tínedžeri aj dospelí. Vý
ber hier bol obrovský. Ing. Marián
Matušák, rodák z Klina, organi
zuje stretnutia, kde sa hrajú sto
lové spoločenské hry. Vlastní oko
lo 100 spoločenských hier. Všetci
prítomní sa zhodli, že by bolo pek
né podobnú akciu zopakovať. Or
ganizátori z Orlovne Klin sa hneď
aj obrátili na Ing. Matušáka, ktorý
je ochotný prísť.
Stretneme sa opäť?! – Určite!
-mjJendroľ a Bc. Andrea Kekeľáková.
Z pohľadu Johnson Control je ve
dúcou projektov Bc. Andrea Ke
keľáková s podporou Mgr. Emilie
Kapičákovej a Oľgy Meškovej.
Projekty boli vypracované
na základe podnetov od členov
OZ Orlovňa, zamestnancov JCI
ale i Obecného zastupiteľstva.
V rámci realizácie sa peniaze
použijú len na materiálne zabez
pečenie a práce budú vykonané
najmä dobrovoľníkmi z našej ob
ce. Ak má niekto chuť pomôcť pri
realizácii projektov, je vrelo víta
ný, každá pomoc sa ráta.
Andrea Kekeľáková

Financovanie materskej školy a ďalších zariadení
Materská škola, ako aj ďalšie
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin, teda Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania sú financované z viacerých zdrojov.
Ich prevádzka – mzdové nák
lady vrátane povinných odvodov
do zdravotných poisťovní a so
ciálnej poisťovne za zamestnan
cov pracujúcich v týchto zariade
niach, ako aj výdavky na tovary
a služby (t.j. energie, materiál, do
pravné, údržba, ostatné služby) je
financovaná nasledovne:
1. v
najväčšom
objeme
z ROZPOČTU OBCE:
V zmysle platného VZN č.
1/2011 o určení výšky dotácie

na prevádzku a mzdy na dieťa ma
terskej školy a žiaka školských za
riadení so sídlom na území obce
Klin v tomto objeme:
2. ďalšími zdrojmi sú finančné prostriedky prijaté z OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA
(odboru školstva):
• poskytuje Príspevok pre vý
chovu a vzdelávanie 5-ročných
detí materských škôl (predškolá
kov), ktorý je na rok 2015 schvále
ný vo výške 6 510 €. Z toho dôvo
du rodičia neuhrádzajú príspevok
v materskej škole za dieťa, kto
ré má 1 rok pred plnením povin
nej školskej dochádzky (viď. bod
3 písm. a).
3. nakoniec sú to PRÍSPEVKY OD RODIČOV DETÍ A ŽIA-

Kategória škôl
a školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie šk. stravovania
– poten. stravník (žiak ZŠ)
Spolu rozpočet obce pre všetky zariadenia:

KOV ZA POBYT V TÝCHTO
ZARIADENIACH:
V zmysle platného VZN č.
14/2013 o určení výšky príspev
ku na čiastočnú úhradu nákla
dov v školách a školských zariade
niach v zriaďovateľskej pôsobnos
ti obce v tomto objeme:
a) za pobyt V MATERSKEJ
ŠKOLE je príspevok v zmysle pri
jatého Dodatku č. 2 k uvedenému
VZN s účinnosťou od 1. 9. 2015
vo výške 20 € za mesiac, ktorý sa
nekráti za vymeškané dni v mesia
ci a platí sa počas trvania školské
ho roka.
Príspevok v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred

Dotácia na mzdy a prevádzku Počet detí
na 1 žiaka/Eur
k 15. 9. 2014
1 213,19
90
210,60
48
152,69

317

Rozpočet na
rok 2015
109 187
10 109
48 406
167 699

plnením povinnej školskej do
chádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťa
ťa predloží riaditeľovi materskej
školy doklad o tom, že je poberate
ľom dávky v hmotnej núdzi a prí
spevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zaria
dení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú do
chádzku do materskej školy
na viac ako 30 po sebe nasledujú
cich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
Za pobyt V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ je príspevok nezmenený
a zostáva vo výške 3 € za mesiac.
Okrem toho sú ďalšími zdrojmi
financovania aj príspevky z ÚP
SVaR na:
• Aktivačnú činnosť,
• Chránené pracovisko,
ktoré sú v rôznej výške, v závis
losti od podpísaných dohôd s Úra
dom práce, sociálnych vecí a rodi
ny v Námestove.
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FOTO: Ing. Peter Jendroľ

ĎAKUJEM, mama…
…znelo v rôznych podobách
druhú májovú nedeľu v Kultúrnom dome v Kline.
Vo víre bežného života si nie
vždy uvedomujeme lásku a sta
rostlivosť našich mám.
Žiaci základnej a materskej
školy pod vedením svojich učite
liek uvili ďakovnú kyticu piesní,
básní, tancov a scénok pre svoje
mamičky. Výkony detí odmenila
plná sála potleskom.

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Pán starosta si v príhovore
a na záver aj pekným kvietkom

uctil prítomné mamy a staré
mamy. Atmosféru Dňa matiek

Vám priblížia nasledovné foto
grafie.
Ing. Daniela Závodná

len hobby“ bojovať. Po mnohých
rokoch sa k pánom pridali aj že
ny, dievčatá, ktoré tento rok spo
lu s mužmi súťažili na okresnej
súťaži Dobrovoľných hasičských
zborov 31. 5. 2015 v Rabči. Celko
vo sa do súťaže prihlásilo 56 druž
stiev. Muži – Jakub Bugaj, Michal
Ptačin, Vlasto Majcher, Dominik
Bahleda, Viliam Laššák, Štefan
Ulík, Miloš Buček a Roman Šatan,
po veľmi dobrom výkone v štafete
ale i útoku obsadili uctyhodné 12.
miesto z 43. Družstvo žien: Táňa

Ptačinová, Klaudia Jadrňáková,
Barbora Bahledová, Andrea Keke
ľáková , Paulina Úradníková, Pet
ra Majcherová, Barbora Svetlošá
ková a Patrícia Kovalčiková, kto
ré sa dalo dokopy len na začiatku
mája si svojím výkonom vybojo
valo 8. miesto. Spokojnosť v oboch
tímoch bola veľká. Úsmev na tvá
ri nemali len naše dva tímy, ale aj
veliteľ Viliam Bahleda, ktorý sa
obom družstvám húževnato veno
val počas tréningov.
Andrea Kekeľáková

Dobrovoľný hasičský
zbor – okresná súťaž
Ak je niečo, čo funguje dlhé
roky v Kline a napriek mnohým
problémom sa prediera dopredu,
je to Dobrovoľný hasičský zbor.

Ľudia, ktorí v ňom medzi se
bou spolupracujú a stretávajú sa,
sú nielen súťaživí, ale aj odhodla
ní za svoje, ako oni hovoria „nie

Družstvo žien Dobrovoľného hasičského zboru Klin
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Vystúpenie detí ZŠ Klin pri otvorení relaxačnej zóny

Vdp. farár Štefan Mordel s dp. kaplánom Pavlom Krokusom pri požehnaní relaxačno-oddychovej zóny

Projekt spoločne pre deti
Deti trávia v škole podstatnú
časť dňa, preto je potrebné, aby
priestor, v ktorom sa pohybujú,
bol príjemný a predovšetkým
podnetný.
Naša škola sa zapojila do mi
kroprojektu SPOLOČNE PRE
DETI. Takýmto spôsobom chce
la podporiť stabilné cezhraničné
partnerstvo s poľskou školou Pub
liczina skola podstawowa Przy
borów. Hlavným cieľom je roz
voj cezhraničnej spolupráce pro
stredníctvom organizácie spoloč
ných podujatí pre deti a zároveň:
• vytváranie aktívnych cezhra
ničných vzťahov medzi partner
skými inštitúciami,
• zvyšovanie všeobecného pove

domia o krajine cezhraničného
partnera,
• úzka spolupráca medzi deťmi
v prihraničnej oblasti,
• zakladanie a posilnenie pria
mych kontaktov medzi deťmi
v prihraničnom regióne.
Aktivity mikroprojektu sa
realizovali v priebehu mesiacov
marec – máj 2015 v celkovej výške 50 184 € a z toho výstavba relaxačno-oddychovej zóny činila
34 101 €:
• Príprava projektu, plánovanie,
komunikácia a kooperácia
• Slávnostné stretnutie partnerov
• Priateľstvo nás spája
• Fantázia nepozná hranice
• Učenie je zábava

Projekt SPOLOČNE PRE DETI spoločná fotografia detí z družobných
škôl Przyborówa a Klina

Projekt SPOLOČNE PRE DETI pred slávnostným otvorením – relaxačno-oddychová zóna

Projekt SPOLOČNE PRE DETI – slávnostné prestrihnutie pásky relaxačno-oddychovej zóny. Zľava: riad. ZŠ s MŠ Mgr. Alexandra Jaňáková,
riaditeľ Publiczina skola podstawowa Przyborów Tomasz Pułka, v strede
wójt Gminy Jeleśnia Ing. Marián Carnota, zástupca dodavateľskej firmy
STAVPOČ Michaela Jendroľová, starosta obce Štefan Peňák
• Stolný tenis – to je super šport
• Futbal to je hra
• Publicita.
Počas realizácie projektu na
ši žiaci navštívili dvakrát partner
skú školu, ktorá ich oboznámi
la so svojimi priestormi, kultúrou
i históriou. Poľských žiakov sme
privítali trikrát a absolvovali sme
s nimi rôzne vzdelávacie, kultúrne
i športové aktivity.
Súčasťou projektu bola aj re
konštrukcia nevyužitých priesto
rov v areáli školy. Rekonštrukci
ou tohto priestoru by žiaci získa
li možnosť aktívneho odpočinku
medzi „sedením v laviciach“. Este
tická úprava nádvoria pozostáva
la z vytvorenia novej dlažby, vysa
denia zelene, postavenia altánku,
chodníkov a lavičiek, kde sa budú
realizovať aj hodiny prírodovedy či
výtvarnej výchovy. Trvalé umiest
nenie stolnotenisových stolov zas
oživí prestávky aj telesnú výchovu.
Po troch mesiacoch tvrdej práce tu
vyrástla nová relaxačná zóna.

Slávnostné otvorenie areálu
začalo veselým vystúpením škol
ského folklórneho súboru. Po
tom všetkých prítomných priví
tala p.ršk. A. Jaňáková a p.sta
rosta obce Štefan Peňák. Nasle
dovalo slávnostné prestrihnu
tie pásky a posvätenie altánku
miestnym p. farárom a kaplá
nom. Čestnými hosťami boli aj
riaditeľ poľskej školy a starosta
Gminy Jeleśnia.
Žiaci z partnerskej školy si spo
ločne zmerali sily v stolnom teni
se i futbale. Zábavnou formou si
vymenili poznatky o svojich kra
jinách a navzájom sa priučili cu
dziemu jazyku. Nakoniec vysadi
li do kvetináčov rastlinky typické
pre ich oblasť a dostali spomien
kové darčeky, ktoré im budú tieto
spoločné chvíle pripomínať.
Tešíme sa, že tento nový este
tický priestor bude všetkým slúžiť
na oddych, šport a vzdelávanie aj
v budúcnosti.
PaedDr. Ľudmila Matisová

Projekt SPOLOČNE PRE DETI – relaxačno-oddychová zóna počas
výstavby
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Božské srdce

Drahí čitatelia!
Prežívali sme mesiac jún, ktorý bol zasvätený Ježišovmu Srdcu. Slávnosť Božského Srdca v liturgii má svoje miesto v závere oktávy slávnosti Najsvätejšie-

zo života farnosti

Echo KLINa č. 2

11

ho Tela a Krvi Kristovej. Aj v našej farnosti sme slávili túto slávnosť spolu s Eucharistickou procesiou počas ktorej prvoprijímajúce deti oblečené v bielych šatách sypali idúc pred baldachýnom kvety
na počesť Eucharistického Krista.
Za pekného slnečného počasia sa
zúčastnilo hojné množstvo Vás ve-

Procesia

Sestra Imakuláta počas príprava detí na 1. sv. prijímanie

riacich, čím ste okrášlili, obohatili a zároveň vyznali aj týmto spôsobom svoju vieru… Vzťah ku Kristovi v Eucharistii sa obnovuje práve
cez úctu k jeho Srdcu. Boh použil
skromnú rehoľnú sestru Margitu
Máriu Alacoque, aby prostredníctvom nej ukázal svoju bezhraničnú
lásku k ľuďom. Keď ho prijímame
v Eucharistii, vyjadrujeme vieru
v tajomstvo Ježišovej prítomnos-

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

ti v dnešnom svete. Všetkým Vám
prajem viac spoznať Krista
– Boha s prebodnutým Srdcom
a dosiahnuť všetko, čo sľubuje tým,
ktorí odpovedajú na Jeho povolanie milovať. Nech nám dá poznať
svoje milosrdenstvo prostredníctvom svojho Srdca. Využime každú
príležitosť viac sa Mu priblížiť…
Pavol Krokus, kaplán

Jubilejný rok svojho zakladateľa
sv. Petra Fouriera
storočia a zároveň zvláštnym
spôsobom moderný.
Priekopník obnovy Cirkvi
po Tridentskom koncile, kňaz za
sadzujúci sa za sociálnu spravod
livosť, zakladateľ dvoch rehoľných
spoločenstiev, jedného pre bez
platné vyučovanie dievčat, inová
tor v pedagogike a talentovaný do

pisovateľ, politický poradca vojvo
dov z Lotrinska. Ale predovšetkým
nadšený apoštol Ježiša Krista a ľu
dí, ktorým ponúkal cestu svätosti
schodnú pre všetkých. Jeho život
né heslo: „Nikomu neškodiť, všetkým osožiť!“ Často hovorieval ses
trám de Notre DamE. „Zachrániť
jednu dušu je viac, ako stvoriť svet.“

Toto je dôvod, prečo svätému
Petrovi Fourierovi venujeme tú
to spomienku. Z jeho duchovného
pokladu čerpajú naše sestry, z je
ho duchovného pokladu sa môže
me obohatiť i my – všetci.
Nech nám všetkým dobroti
vý Boh na príhovor Nepoškvrne
nej Panny Márie a svätého Pet
ra Fouriera udelí potrebné milos
ti na ceste k svätosti.

nosť Zvestovania Pána 25. mar
ca. Po večernej sv. omši si ve
riaci mohli pozrieť prezentáciu
o dejinách, živote a činnosti ses
tier od založenia Kongregácie až
po súčasnosť a po nej uctiť relikvie
sv. Petra Fouriera a na jeho prího
vor prosiť potrebné milosti pre na
še deti, mládež, rodiny, chorých
i pre celú farnosť.
Zakladateľ Kongregácie škol
ských sestier de Notre Dame sv.
Peter Fourier (30. 11. 1565 – 9. 12.
1640, svätorečený 27. 5. 1897)
spolu s blahoslavenou Alexiou le
Clerc (2. 2. 1576 – 9. 1. 1622, bla
horečená 4. 5. 1947) založením
Kongregácie uskutočnili celkom
novú myšlienku výchovy a vyučo
vania ženskej mládeže.
Heslo:
Všetkým osožiť a nikomu
neškodiť!
Z jeho myšlienok:
• Konaj vždy správne pred Bo
hom, dbaj, aby si s Ním i s ľuďmi
mohol vždy účtovať.

• Kto získal pre Boha aspoň jednu
dušu, nemusí sa báť pekla.
• Si v náručí Božej, neboj sa. Úpl
ne dôveruj Bohu, lebo je nekoneč
ne dobrotivý a verný.
• Máme dobrého Pána a dobrú
Paniu (Pannu Máriu).
• Našou najväčšou radosťou nech
je pracovať pre Boha a naším naj
väčším ziskom nech je prinášať
obety z lásky k Bohu.
• Pravá nábožnosť a úcta k Oltár
nej Sviatosti je známkou vyvole
ných duší. Časté sväté prijímanie
nás očisťuje a učí lepšie rozumieť
Božským veciam.
• Dokážte svojím konaním, že
nehľadáte nič okrem Boha a roz
množenia Jeho cti a slávy.
• Keďže práca a utrpenie sú nevy
hnutné, nech je pre nás útechou,
že ich môžeme konať v Božej služ
be a z lásky k Bohu.
• Ak skutočne milujeme Boha,
radi všetko znášame z lásky k Ne
mu. Milujme kríž !
sestra Imakuláta

SESTRA IMAKULÁTA,
nech krásne spomienky na osem
rokov prežitých v našej farnosti, sa
k Vám vždy vrátia.
Ďakujeme Vám za Vašu duchovnú činnosť, trpezlivosť, ochotu a za všetko, čo ste pre nás a naše
deti urobili.
Prajeme Vám,ww aby pri výchove a vzdelávaní detí aj naďalej
Vami siate zrniečka padli vždy na
úrodnú pôdu.
Štefan Peňák, starosta obce Klin

Charakteristika sv. Petra Fouriera

Kto je svätý Peter Fourier ?
Mnohostranný človek, svätec
z Lotrinska, pochádzajúci zo 17.

Sestričky – prezentácia 450 rokov
narodenia zakladateľa Petra Fouriera
Školské sestry de Notre Dame
slávia v tomto roku 2015 súčasne s Rokom zasväteného života
Jubilejný rok svojho zakladateľa
sv. Petra Fouriera z príležitosti
450. výročia od jeho narodenia.
Z tohto dôvodu putovali relik
vie sv. Petra Fouriera po všetkých
komunitách Kongregácie na Slo
vensku. V zubrohlavskej komuni
te hosťovali v marci t. r. a do našej
farnosti v Kline zavítali na sláv
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Ukončenie školského roka 2014 – 2015

Základná škola s materskou školou Klin
Hodnotiaca správa za školský rok 2014/15
I. Hodnotenie výchovnovzdelávacej činnosti
Činnosť školy vychádzala z pe
dagogicko-organizačných poky
nov pre školy a školské zariade
nia vydané ministerstvom škol
stva Slovenskej republiky na škol
ský rok 2014/2015, z výchovnovzdelávacieho programu školy,
učebných osnov, plánu výchovné
ho poradcu, z plánu koordinátora
protidrogovej prevencie, plánov
MZ, PK SVP, PK PVP a jednotli
vých mesačných úloh.
V tomto školskom roku sa vy
učovalo na základnej škole 317
žiakov – z toho sa 4 žiaci vzdelá
vali v zahraničí. Vyučovalo sa v 17.
triedach a o ich odborný a výchov
ný rast sa staralo 24 pedagogic
kých pracovníkov.
Žiaci 1. – 4. ročníka mali mož
nosť navštevovať 2 oddelenia
školského klubu. Navštevovalo ho
50 detí.
Pre lepšiu pripravenosť žiakov
na prijímacie pohovory bolo v 9.
ročníku zavedené rozšírené vy
učovanie z matematiky a zo slo
venského jazyka na 6 vyučovacích
hodín.
Žiaci mali možnosť navšte
vovať krúžky: anglického jazy
ka, počítačový, futbalový, floor
balový, zdravotnícky, športové
hry, biblický, šikovníček, výtvar
ný, matematický, fyzikálno-che
mický, spevácky-folklórny, pohy
bové hry.
V dňoch 4. a 5. februára sa
uskutočnil zápis do 1. ročníka.
Na zápise bolo 42 detí. Do prvé
ho ročníka v budúcom školskom
roku nastúpi 33 žiakov, 9 detí má
odklad. K novému školskému ro
ku 2014/2015 sa predpokladá po
čet detí v ZŠ 305. V materskej ško
le momentálne pracujú 4 oddele
nia, ktoré spolu navštevovalo 84
detí, o ich výchovu sa staralo 6 pe
dagogických zamestnancov, pred
pokladaný počet v školskom roku

2015/2016 je 116 detí, ktoré sa bu
dú vzdelávať v 5 celodenných a 1
poldennom oddelení. Z toho bu
dú dve nové oddelenia MŠ praco
vať v priestoroch starej MŠ.
1. Hodnotenie prospechu
a správania žiakov
Na prvom stupni prospelo všet
kých 143 žiakov.
Na druhom stupni prospelo
169 žiakov, jedna žiačka nepros
pela – bude robiť komisionálne
skúšky z matematiky v auguste,
4 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí,
taktiež budú robiť komisionálne
skúšky v auguste.
Kritériom na hodnotenie správa
nia bol Školský poriadok. Tento
stanovil postupnosť pri výchov
ných opatreniach – pochvalách
a pokarhaniach.
• pochvalu triednym učiteľom
v prvom polroku získalo 50 žia
kov.
V prvom polroku:
• napomenutých triednym učite
ľom bolo 0 žiakov
• triednym učiteľom boli pokar
haní 2 žiaci
• riaditeľom školy nebol pokarha
ný ani jeden žiak
• zníženú známku zo správania
sme neudelili.
V druhom polroku:
• pochvalu triednym učiteľom
získalo 99 žiakov
• odmenu riaditeľky školy získa
lo 63 žiakov
• napomenutí triednym učiteľom
boli 5 žiaci
• triednym učiteľom boli pokar
haní 8 žiaci
• riaditeľom školy nebol pokarha
ný ani jeden žiak
• znížená známka zo správania
nebola udelená.
Skokanom roka – žiakom, ktorý

si najviac zlepšil prospech opro
ti prvému polroku, sa stala Emí
lia Záhumenská, žiačka 8. B trie
dy, ktorá si zlepšila prospech v 7
predmetoch.
2. Hodnotenie dochádzky žiakov
Žiaci vymeškali v priebehu prvé
ho polroka tohto školského ro
ka 6 311 hodín, čo je o 733 hodín
menej, ako v prvom polroku v mi
nulom školskom roku, priemerne
na jedného žiaka 20,16 hodín, ne
ospravedlnené hodiny sa nevys
kytli.
V druhom polroku žiaci vymeš
kali 8 545 hodín, čo je 27,3 hodín
na žiaka. Je to o 864 hodín menej,
ako v druhom polroku v minulom
školskom roku, neospravedlnená
bola 1 vyučovacia hodina.
Hlavnou príčinou vymeškáva
nia boli zdravotné problémy detí.
Inšpekcia
Od 20. 4. do 24. 4. 2015 prebehla
na našej ZŠ komplexná štátna in
špekcia. Odhospitovali spolu 57
vyučovacích hodín.
Inšpekcia bola zameraná na tieto
oblasti:
1. Riadenie školy
2. Podmienky výchovy a vzdelá
vania
3. Úroveň vyučovania
• ciele vyučovania
• vzdelávacie potreby žiakov
• využívanie materiálnych pros
triedkov vyučovacieho procesu
• rozvíjanie poznávacích kompe
tencií žiakov
• rozvíjanie komunikačných
kompetencií
• rozvíjanie pracovných návykov
a zručností
• rozvíjanie občianskych a sociál
nych kompetencií
• rozvíjanie kompetencií žiakov
v oblasti využívania IKT
Inšpekcia bola zameraná na tieto
vyučovacie predmety:
I. stupeň – SJL, ANJ, MAT, PRI
II. stupeň – SJL, ANJ, NEJ, MAT,
CHEM, DEJ

Komplexná inšpekcia bola zame
raná aj na ŠKD.
Záverečné hodnotenie
inšpekcie:
V ZŠ je otvorená pracovná klíma
• je charakterizovaná vzájomnou
dôverou v učiteľskom zbore, súdr
žnosťou a angažovanosťou učite
ľov, demokratickým štýlom riade
nia, pričom však systém riadenia
je pevný a stabilný.
Hodnotenie školy – veľmi dobrý
• výrazná prevaha pozitív, drob
né formálne nedostatky, mimo
riadna úroveň.
3. Reprezentácia školy vo vedo
mostných a športových súťažiach
Vedomostné súťaže
V školskom roku 2014/2015 sme
sa zúčastňovali rôznych súťaží
a olympiád, napríklad:
Olympiáda SJ – účasť v okres
nom kole, Volfová Andrea – 9. B
– 12. miesto
Olympiáda Aj – účasť v okres
nom kole, Mokošáková Vanesa
– 9. A – 5. miesto.
Geografická olympiáda – účasť
v okresnom kole, Kristián Keke
ľák – 5. A – 4. miesto
Dejepisná olympiáda – v okres
nom kole získal 4. miesto Magda
léna Mikundová – 8. B
Biblická olympiáda – okresné
kolo – VIII. miesto
Šaliansky Maťko – účasť v okres
nom kole
Hviezdoslavov Kubín – účasť
v okresnom kole
Biblia očami detí – Oliver Roma
ňák – výtvarná práca – 3. miesto
Fyzikálna olympiáda – účasť
v okresnom kole – 3. Peter Basár
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Biologická olympiáda – kategó
ria „D“ – účasť v okresnom kole
– Lucia Kubinová – 6.tr.– 2.miesto
Chemická olympiáda – účasť
v okresnom kole – Andrea Volfová
– 9. B, Peter Basár – 9. A – úspeš
ní riešitelia
Okresné kolo Pytagoriády
– účasť v okresnom kole – Joachim Červeň – 3. A, Samuel Ši
murda 5. A – úspešní riešitelia.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
ZŠ s MŠ Klin sa počas školské
ho roka zúčastňovala školských
športových súťaží vyhlásených
MŠVV a Š SR pre školský rok
2014/2015.

ZŠ s MŠ sa predstavuje
náta Uliková, Aneta Turacová/,
skok do výšky – Aneta Turacová –
8. B – 7.miesto, Rebeka Kraváko
vá – 9. B – 8.miesto.
Mladší žiaci sa na majstrovstvách okresu v atletike umiest
nili v súťaži družstiev na 5. mieste.
V behu 4x60 m obsadili 3. miesto /
Kurtulík B, Štepunek A., Plaskúr
D., Sunega D.
Za jednotlivcov v kategórii ml.
žiakov sa presadil Lukáš Srnčík –
7. B – v hode kriketovou loptičkou
získal 2. miesto, Adam Štepunek –
7. A – 2. miesto v skoku do výšky.
Mladšie žiačky z MO v atletic-

Počas školského roku sme sa za
meriavali aj na mimoškolské špor
tové aktivity pre žiakov.
Realizovali sme športovú sú
ťaž Školská florbalová liga, Rope
skipping, Kliňanská latka – skok
do výšky, turnaj vo vybíjanej.
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
V rámci mimoškolských aktivít
sme sa zapojili do projektov Dano
ne – mliečna liga, Školská mlieč
na liga, Školské ovocie a zelenina,
projekt cezhraničnej spoluprá
ce „Spoločne pre deti“ – v rámci

V obvodnom kole florbalu starších žiakov sa naši žiaci umiestni
li na 1. mieste.
V majstrovstvách okresu vo florbale, družstvo žiakov získalo 5.
miesto.
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Pod vedením koordinátorky
prevencie sa uskutočnili:
• Beseda s preventistom
• Protidrogový koncert
• Beseda s finančnou poradkyňou
• Bankové poradenstvo.
Exkurzie:
Exkurzia Šaštín, Literárna ex
kurzia Žilina, Exkurzia Oravský
hrad, Čistička odpadových vôd,
Cesta náučným chodníkom.
Na prvom stupni:
• Beseda s poľovníkom
• Beseda s dentálnou hygieničkou
• Noc v rozprávke
• Deň jabĺčok
• Púšťanie šarkanov
• Pochod za život
• Imatrikulácia prvákov
• Pletenie korbáčov
• Konferencia o vesmíre
• Vianočné tvorivé dielne
• Karneval
Exkurzia Oravská Lesná, Exkur
zia hvezdáreň, Literárna exkur
zia + divadelné predstavenie, Mi
nizoo Klin, Obecný úrad, pošta
Klin, Mestská knižnica Námes
tovo, Kaštieľ Radoľa, Orloj Stará
Bystrica.

V malom futbale sa mladší žiaci
umiestnili na 2. mieste v obvod
nom kole.
Na majstrovstvách okresu v atletike sa starší žiaci z celkového
hodnotenia 15 družstiev umiest
nili na 4. mieste. Za jednotlivcov
získal v behu na 60 m Denis Volf
– 8. B – 3. miesto, zároveň zís
kal aj 2. miesto v behu na 300 m.
Žiaci 9. B triedy – Kristián Meš
ko 5.miesto a Damián Meško – 6.
miesto v skoku do výšky, Kristián
Meško – 6.miesto – vrh guľou.
Staršie žiačky získali celkovo vý
borné 3. miesto. Za jednotlivcov
bodovala – Petra Kraváková – 7. B
– 2. miesto v behu na 300 m a 3.
miesto v skoku do diaľky, Rebe
ka Kraváková – 9. B - 6.miesto –
beh na 60 m, Patrícia Kurtulíková
– 9. B – 4.miesto – beh na 300 m,
4. miesto – štafeta 4x60m / Petra
Kraváková, Lucia Kraváková, Re
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Príhovor riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Alexandry Jaňákovej
kom štvorboji získali 3. miesto
v štafete 4 x 60m/Volfová M., Fe
rancová T., Kurtulíková A., Kra
váková P./. Za jednotlivcov sa
na 1. mieste v behu na 300 m a 2.
mieste v skoku do diaľky umiest
nila Petra Kraváková – 7. B. Ni
kola Svetlošáková – 7. B – 3. mies
to v skoku do výšky, Andrea Svet
lošáková – 5. A – 1. miesto v behu
na 600 m.
Vo florbale získali mladšie žiač
ky 1. miesto a v okresnom kole 4.
miesto. Staršie žiačky sa umiest
nili v obvodnom kole na 1. mieste
a v okresnom na 3. mieste.

ktorého bola vybudovaná relaxač
no-oddychová zóna s altánkom,
v ktorom trávia čas žiaci počas
veľkých prestávok a taktiež de
ti z ŠKD. Prostredníctvom tohto
projektu sa nadviazala spoluprá
ca s poľskou školou v obci Przy
borów, čo bolo veľkým prínosom
pre naše aj poľské deti, ktoré mali
možnosť sa navzájom spoznať pri
športových, kultúrno-spoločen
ských aktivitách, spoločných vý
letoch a tvorivých dielňach.
Žiaci pripravili program ku
Dňu dôchodcov, na Vianočnú be
siedku, na školský ples a ku Dňu
matiek.
Redakčný krúžok vydal časopis
KLINGÁČIK. Všetci žiaci moh
li doň prispievať svojimi nápadmi.

Rozlúčka deviatakov so základnou školou

INÉ AKTIVITY
Pod vedením jednotlivých pred
metových komisií sa uskutočnili:
• Európsky deň jazykov
• Deň boja proti drogám
• Deň vody
• Deň sukní a kravát
• Deň zdravej výživy
• Sledovanie čiastočného zatme
nia Slnka.
• Valentínska pošta
• Tvorba pamiatok UNESCO
– v rámci geografie
• Čisto v duši, čisto okolo nás

Školských výletov sa zúčastnili
všetky triedy, prebehli podľa do
hodnutých programov a bez zá
važných priestupkov.
Uskutočnili sa divadelné predsta
venia pre žiakov I. aj II. stupňa.
O zákernosti drog a fajčenia
boli žiaci informovaní prostred
níctvom nástenky, ktorú pre nich
pripravovala koordinátorka pre
vencie.
Uskutočnili sa vianočné tr
hy, v rámci ktorých žiaci prispe
li ľubovoľnou čiastkou do zbierky,
ktorej výťažok išiel na pomoc pre
sociálne odkázanú rodinu z Klina
a zbierka pre deti z Ugandy.
V zbere papiera sa nám podarilo
vyzbierať 14 536,37 kg – najaktív
nejšie triedy 4. A, 7. A, 5. A, 8. A.
Taktiež sme sa zapojili do zberu
tetrapakových obalov a plecho
víc – najaktívnejších 8 žiakov na
šej školy /Slovík A., Uliková S., Tr
nčák P., Lajda Juraj., Ulík P., Ma
tejíčková A., Lajda Jakub., Trnčák
L./sa zúčastnilo výletu za odmenu
za zber tetrapakov do Trenčína.
• 27 žiakov našej školy sa zúčast
nilo Motivačného výletu za odme
nu do Poľska, ktorý zabezpečila
ZŠ s MŠ Klin.
Mgr. Alexandra
Jaňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ
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V materskej škole sa skončil školský rok 2014/2015
Len „nedávno“ začínal školský rok a už tu máme koniec.
Neskutočne rýchlo ubehol ako
voda. Je to aj čas, kedy sa musíme rozlúčiť s našimi predškolákmi.
Do základnej školy ich odchá
dza 31. Želáme deťom veľa zodpo
vednosti, trpezlivosti, čo najviac
úspechov a čo najmenej smut
ných chvíľ. Spolu s predškolák
mi navštevovalo našu materskú
školu v školskom roku 2014/2015
presne 88 detí. Deti od septembra
do júna zažili v materskej škole ve
ľa radosti a smiechu, spoznali veľa
nových kamarátov, s ktorými spo
lu kráčali po zábavnej ceste k po
znaniu.
Deti mali možnosť navštevovať
aj krúžky, a to „Angličtina hrou,“
„Náboženstvo,“ „Prvá pomoc“
a „Tanečníček“. Touto cestou
chcem poďakovať vedúcim krúž
kov Mgr. Veronike Téglerovej, ses
tričke Imakuláte, Mgr. Ivete Kur
tulíkovej a Mgr. Soni Fenikovej.
Celý školský rok ste sa naším škôl
karom s trpezlivosťou venovali,
snažili ste sa im odovzdať užitoč
né vedomosti, lásku a dobro. Obe
tovali ste im množstvo svojho voľ
ného času a často samých seba, le
bo bez toho by táto práca nemala
zmysel. Veľké Pán Boh zaplať pat
rí sestričke Imakuláte, ktorá odo
vzdávala nielen tento školský rok,
ale aj celé roky deťom lásku, dob
ro, vštepovala do srdiečka Bo
žie slovo. Sestrička síce odchádza
z našej farnosti, ale neodchádza
z našich sŕdc.
Naša materská škola spolupra
covala aj tento školský rok s p. lo
gopédkou PaedDr. S. Nečaso
vou a s CPPPaP Námestovo. Aj
im patrí poďakovanie za spolu
prácu s materskou školou a zabez
pečenie logopedickej depistáže,
depistáže školskej spôsobilosti,
testovanie školskej spôsobilosti,
ale aj prednášku pre rodičov „Pri
starostlivosti o predškoláka.“
Materská škola a predovšet
kým deti predškoláci sa prezento
vali aj na verejnosti. S nacvičeným
programom vystúpili v kultúr
nom dome pri príležitosti „Úcta
k starším“ a „Vzdanie úcty k živo
tu.“ Zapojili sa nielen do spoločnej
výstavy výtvarných prác v Klinci
s názvom „Šarkaniáda“ (kde zís
kali ocenenie za najoriginálnej
ší výtvor), ale aj do olympiád kon
krétne nesúťažnej prehliadky det
ských piesní „Brngálky“ v Orav
skom Veselom, kde nás reprezen
tovali krásnym spevom predško
láčky Alexia Turacová a Emma
Ondrejáková. a v Oravskej Pol

hore, kde na Športovej olympiáde
získal Jakub Jendroľ zlatú a strie
bornú medailu. Týmto ďakujem
pani učiteľkám Bc. Kataríne Fe
nikovej, Viere Volfovej a Bc. Eve
Jagelkovej za svedomitú prípra
vu detí.
Veľké ďakujem patrí rodičom,
ktorí prehlbujú spoluprácu s ma
terskou školou, zúčastňujú sa
na spoločných aktivitách. Ten
to školský rok si pani učteľky pri
pravili aktivity „Vianočné trhy,“
„Snehuliacka slávnosť,“ „Čistá
obec“ a „Deň matiek.“ Deti boli
nadšené a rodičia tiež. Aj na budú
ci školský rok plánujeme podob

Vystúpenie krúžku „Prvá pomoc!“ v kultúrnom dome.
né aktivity v spolupráci s rodičmi
a veríme, že nás bude o niečo viac.
Chcem poďakovať všetkým ro
dičom, ktorí podporujú materskú
školu tiež finančne, alebo mate
riálne. Zvlášť chcem poďakovať
p. Jurajovi Hurákovi, ktorý da
roval materskej škole materiál,
z ktorých p. školník zmontoval
krásne políčka pre každú triedu,
kde deti zasadili zeleninu a kve
ty, o ktoré sa vzorne starajú. De
ti sa z políčok veľmi tešia a hlavne
sa oboznamujú so starostlivosťou
o rastliny.
Zapojili sme sa aj do rôznych
projektov ako „Recykláčik,“ „Jas
né, že milujem moju rodinu,“

„Evička nám ochorela,“ „Proxík“,
kde deti získali drobné ceny, ako
omaľovánky, pexesá a albumy
na nálepky. Oslávili sme aj deň
mlieka v spolupráci so školskou
jedálňou, deti vytvorili krásne vý
tvory z tetrapakov, ktoré zdobili
interiér materskej školy.
V spolupráci s mamičkou
Bc. Andreou Kekeľákovou Laš
šákovou získala materská škola
v projekte 800 €, z ktorých sa zakú
pi pre materskú školu skleník, kto
rý bude umiestnený v areáli MŠ.
Ďalšie poďakovanie patrí Petre
Jašicovej za krásne detské maľby,
ktorými vyzdobila umyvárky, šat
ne, ale aj chodbu.

V tomto školskom roku je zno
va materská škola bohatšia o ma
teriálne vybavenie a to konkrét
ne o detský nábytok v Žabkovej
a Lienkovej triede, ktorý dotvára
okrem iného aj estetické prostre
die pre škôlkarov, zakúpil sa aj fo
toaparát, ktorým môžeme zachy
távať život a dianie v materskej
škole. Fotodokumentáciu nájdete
na stránke školy, ale aj vo fotorá
miku na hlavnej chodbe v mater
skej škole.
A na záver to najväčšie ďaku
jem patrí pani riaditeľke Mgr. Ale
xandre Jaňákovej, pánovi staros
tovi Štefanovi Peňákovi, ale aj
všetkým zamestnancom mater
skej školy ako pani učiteľkám, pa
ni upratovačkám, pánovi školní
kovi, pani kuchárkam za ich obe
tavú prácu s kladným prístupom
k deťom a každodenné obohaco
vanie poznania našich škôlkarov.
A nakoniec Vám milé deti, že
ste celý rok poslúchali, veľa nové
ho ste sa naučili a hlavne za to, že
ste a robíte náš život krajší a plno
hodnotnejší.
ZRŠ pre MŠ
Mgr. Iveta Ferancová,

„Brngálky“ v Oravskom Veselom
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Aktivity v materskej škole
Karneval
Dňa 30. 1. 2015 sa naše deti doč
kali dlho očakavaného dňa. Triedy
boli plné farebných balónov, vý
zdoby, ale hlavne masiek. To všet
ko dotváralo atmosféru fašiango
vého šantenia.

Ocenená bola každá maska
malým plyšovým darčekom.
Deti – masky spolu s pani uči
teľkami si zaspievali, zatancova
li a občerstvili sladkými a slanými
dobrôtkami.

šiel rozžiariť detské očká. Prinie
sol kopec sladkých darčekov, kto
ré rozdávali anjeličkovia a tí pri
pravili deťom mikulášsky prog
ram. Atmosféra bola naozaj prí
jemná, každá trieda si pripravila
pre Mikuláša program. Za odme
nu sa s nim všetci odfotili a sľúbili,
že budú poslúchať, aby k nim pri
šiel aj na budúci rok.
Vianočné trhy
Pred Vianocami škôlkari spo
lu s pani učiteľkami vytvorili roz
manité vianočné výrobky, pozdra
vy, dekorácie. Tvorbu ich šikov
ných rúk ocenil každý, kto pre
šiel vianočnou chodbou našej MŠ.
Za symbolické vianočné ceny si

nejakú tú drobnosť pre seba a svo
jich blízkych našiel každý. Výťa
žok z predaja bude použitý na do
plnenie detského ihriska.
Mikuláš v našej škôlke
Ani tento rok sv. Mikuláš neobi
šiel našu škôlku v Kline a pri

lým čajom a sladkosťami. Škoda, že
snehuliaci vydržali iba chvíľu.
Mária Schniererová, učiteľka MŠ

Snehuliacka slávnosť
Konečne napadol! To bolo radosti,
keď deti spolu s rodičmi počas zim
ného dňa sa pustili do stavania sne
huliakov a veru im dali poriadne za
brať. Sneh bol sypký, ale aj tak vy
rástli krásni snehuliaci. Po ťažkej
práci deti s rodičmi občerstvili tep

Dôchodcovia radi pracujú aj sa zabávajú
Dôchodcovia z Klina sa zúčastnili 20. júna 2015 v zastúpení Margita Feniková, Anna Červeňová, Oľga Prisažná a Ľudmila Gonšenicová súťaže vo varení
a jedení bryndzových halušiek
v Zázrivej.
Zázrivskej súťaže sa dôchodcovia
zúčastnili tretí raz. V celkovom
poradí boli siedmy zo 14 druž
stiev. Zo sebou si zobrali aj pod
porný tím, ktorý ich výdatne po
vzbudzoval. Naši seniori na všet

kých takýchto akciách majú heslo:
Nie je dôležité zvíťaziť, ale dobre sa
zabaviť.
Ďalšou pravidelnou akciou, ktorú
dôchodcovia pripravujú, je Svätá
omša na Grape. Na sviatok Najs
vätejšieho Srdca Ježišovho 12. jú
na 2015 pomáhali pri príprave
svätej omše a naaranžovali výzdo
bu sochy Krista a sochy Jána Pavla
II.. Takéto prípravy umocňujú pá
tos prítomnej chvíle.
-mj-

20. 6. 2015 Dôchodkyne na súťaži v Zázrivej
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POSLEDNÁ NEDEĽA ŠKOLSKÉHO ROKA
PATRILA DŇU ŠPORTU A KULTÚRY
Areál TJ Tatran Klin 28. 6.
2015 „žil“ už od 12 00 hod., aby
sa stihli všetky akcie, ktoré boli pripravené pre malých aj veľkých obyvateľov obce.
Súťaž spieva celá rodina svedčí
o tom, že v Kline sú rodiny, kde sa
spieva a spieva sa pekne. Na pódiu
sa stretli rodiny Chabadová, Jen
droľová, Svetlošáková, Bošaňová,
a Klinovská. Aj keď všetci spieva
li veľmi pekne, víťazom mohla byť
len jedna rodina a stala sa ňou ro
dina Bošaňová.
Zo sprievodných akcií si de
ti mohli vyskúšať lezeckú stenu,
hrad na skákanie, fúkanie bublín,
alebo si dali namaľovať na tvár mo
tív podľa vlastného výberu – ne
odolali aj niektorí oteckovia. Čer
vený kríž pripravil pre deti tombo
lu. Dobrovoľný hasičský zbor pred
viedol ukážku zásahu. Veľmi dob
re si počínalo aj družstvo žien. Po
slanci uvarili výborný guláš.
Deti z dramatického krúžku
z Námestova zahrali rozprávku Ší
pová Ruženka. Za pomoci detí pred
viedli aj hru Ako dedko ťahal repku.
Pani učiteľky z MŠ si pripravi
li športové disciplíny Beh s ping

pongovou loptičkou, Beh – čaš
ník, Beh na lyžiach, Beh s vodou,
Beh do zadu-rak. Deti pri veselých
úlohách dostali sladké odmeny.
Počasie ukazovalo čo dokáže.
Po hustom daždi, kedy sa všetci
skryli, okrem malých futbalistov,
ktorí hrali ďalej, sa počasie ukľud
nilo a program mohol pokračovať.
Najvydarenejšie boli Vylomeni
ny. Najskôr to vyzeralo, že sa ne
nájdu ani dva družstvá, aby sa sú
ťaž mohla uskutočniť. Ale klinča
nia nezapreli súťaživého ducha

Ako dedko ťahal repku – ukážka z divadielka v réžii p. učiteľky Mgr. Máriky Vojtašákovej zo ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
gonistov Daniela Kosmeľa vyhral
proti mužom TJ Tatran Klin 6:3.
Po vyhodnotení futbalových
zápasov sa konala Diskotéka
o ktorú sa staral DJ Jakub Bugaj.
-mj-

Maľovanie na tvár

Dobrovoľní hasiči sa pripravujú na útok

Príprava gulášu – sprava: Vladimír Štepúnek s Ľubomírom Košútom

a stretli sa štyri družstvá – hudob
níci, okuliarnici, hasiči a prďousi.
Disciplíny, ako zbieranie topánok,
alebo prikrývok hlavy zamestnalo
všetkých, lebo od všetkých potre
bovali pomoc. Nájsť Pavla na ih
risku bolo zložitejšie, ako nájsť
Petra. Fandili a pomáhali všetci.
Vyhralo družstvo hudobníkov.
Žiacke futbalové zápasy medzi
žiakmi z Klina a družobnej obce
Przyborow skončili nasledovne:
mladší žiaci z Klina vyhrali 6:2,
starší žiaci remizovali so súpermi
z družobnej obce 3:3. Výber Cor

Aj nám silno zapršalo

Beh na lyžiach na zelenej tráve

Beh s vodou v pohároch

Február – Júl 2015

Súťaž v speve ľudových piesní v podaní víťaznej rodiny Bošanovcov
SPIEVA CELÁ RODINA
V tejto súťaži speivali rodiny: Cha
badovci, Jendroľovci, Svetlošákov
ci, Bošanovci, Klinovskovci.
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Šantenie detí v skákacom hrade „Kovboj“

Rodiny spievali jednu alebo dve
súťažné piesne.
Víťazmi sa stalo manželské
duo Bošanovci.

Rodinné „VILOMENINY“ – vyhodnotenie súťaže
Súťažiaci 1. súť. 2. súť. 3. súť. 4. súť.5. súťaž
∑ topánky ∑ ∑
Hasiči
3
16
2
2
1 24 finále
26 50
Hudobníci
4
17
4
4
2 31 finále
50 81
Patliakovci
2
14
3
3
1
23		
Okuliarnikovci 2
7
1
1
0
11
Súťaže:
1. súťaž – čo najrýchlejšie

priniesť 5 určených vecí a jednu
dvojicu – Petra a Pavla.
2. súťaž – na jedného člena
družstva obliecť za 2 minúty čo
najviac vrstiev oblečenia, ktoré
získali od obecenstva.

Zo súťaže „Rodinné VILOMENINY“ v réžii Kataríny Budzeľovej (v strede zo ZUŠ I. Kolčáka Námestovo)

3. súťaž – vyrobiť náhrdelník
z cestovín a dať jednému členovi
družstva na krk.
4. súťaž – hod kyjakom
(1 súťažiaci – 3 pokusy)
5. súťaž – hod granátom na cieľ
(1 súťažiaci – 3 pokusy).

Lezenie na stenu za asistencie inštruktora Františka Gendera z Námestova

FINÁLE – SŤAHOVAČKA
sťahovanie topánok...
počet najprv medzi sebou lici
tovali 2 súťažné tímy, ktoré mali
najviac bodov...
a potom si museli topánky opäť
priniesť z obecenstva.

Rodinné „Vilomeniny“ – Hod kyjakom
Na 3. mieste rodina Patliakovci a rodina Okuliarnikovcov
(vyhrali spoločenskú hru).
Na sťahovačku si obe družstvá
naložili na stôl 50 topánok.
Na 2. mieste Dobrovoľní hasiči – basa šampanského.
VÍŤAZI SÚŤAŽE HUDOBNÍCI V PODANÍ RODINY BOŠANOVCOV získali sadu tanierov.

28. 6. 2015 Pred zápasom starších žiakov v rámci kultúrno-športového
dňa Przyborów s Klinom

Text – Mgr. Márika Vojtašáková. Autor fotografii – Ing. Peter Jendrol.

K U LT Ú R N O - Š P O R T O VÝ DEŇ PODPORILI TÍTO
SPONZORI PODUJATIA:
Karol Svetlák, STAVPOČ
– František Jendroľ, Peter Sro
ka, PD BESKYDY Klin, Ur
bár Klin, JEDNOTA COOP
Námestovo, Martin Svetlošák
– NATURAL DOOR.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a súťažiach Dňa
športu a kultúry v obci.
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50. výročie futbalu
Milí futbaloví priaznivci, milí
hostia, dovoľte, aby som Vás privítal na oslave 50. výročia vzniku
organizovaného futbalu v obci.
Za históriou 50 rokov futba
lu je veľa úsilia jednotlivcov ale aj
kolektívu zapálených ľudí, kto
rí tento krásny šport v našej obci
držali pri živote. Keď načriem tro
chu do histórie, tak TJ Tatran Klin
podľa dostupných prameňov bola
založená v roku 1962, ale organi
zovaný, teda súťažný futbal sa za
čal hrať v roku 1965.
Prvým predsedom TJ bol pán
Alexander Kloss, ktorý bol vedú
ci miestnej prevádzky v Kline. Je
ho zásluhou a zásluhou vtedajšie
ho predsedu MNV pána Fr. Laššá
ka sa začalo v budovaní futbalové
ho ihriska.
Na tomto diele sa podieľalo
mnoho nadšencov, ktorí pomá
hali toto ihrisko vybudovať. Mô
žem spomenúť napríklad Jozefa

Hlavným buldozéristom bol Jan
ko Volf.
Najdlhšie slúžiacim predsedom
TJ bol Karol Volf, ktorý ju viedol
20 rokov. Patrí mu ku cti, že bez fi
nančného príspevku obce dokázal
s pomocou zapálených spolupra
covníkov organizovať hráčske ko
lektívy na vysokej úrovni.
V r. 2008 sa podarilo rozšíriť
šatne a postaviť tribúnu, čo pris
pelo tiež k zvýšeniu kultúrnosti
tohto športového stánku.
V roku 2010 bolo pri MŠ vybu
dované multifunkčné ihrisko.
27. 6. 2015 Stretnutie najstaršiej generácie klinského futbalu. Na snímke
Stano Basár (vľavo) s Rudolfom Balekom (vpravo), v strede Ján Majcher
a vedľa neho Bohumil Mišek

Luku, Františka Kosmeľa, Jozefa
Trnčáka, Jozefa Guru a mnohých
ďalších, ktorým patrí naša vďaka.
Po pánovi Klossovi sa stal predse
dom TJ pán Pavol Fenik.
K skultúrneniu prostredia
prospelo i to, že obec Klin pod ve
dením vtedajšieho mladého pred
sedu MNV pána Viktora Borov
jaka začala stavať šatne, ktoré sa
s Božou pomocou, teda s pomo
cou vtedajšieho p. farára Tavela,
ktorý pomáhal organizovať brigá
dy, podarilo postaviť.
Hracia plocha bola vo veľmi
zlom stave a sami si ešte pamätá
me, že niekedy počas zápasu, keď
sa rozpršalo, stalo sa, že sa hrá
či rozhodovali, kto z nich pôjde
po loptu do tej veľkej mláky v stre
de ihriska. Tento problém sa po
darilo vyriešiť v roku 1991, kedy
dal vtedajší starosta Karol Lip
jak hraciu plochu kompletne zre
konštruovať a vyzerá kvalitne, le
bo slúži bez problémov až dodnes.

Podmienky na tréning vylepši
lo aj vybudovanie náhradnej hra
cej plochy v areáli TJ.
V začiatkoch hralo len druž
stvo dospelých, ktoré hralo v ok
resných súťažiach. Najväčším ús
pechom družstva dospelých bol
postup do piatej ligy, ktorú hra
li pod trénerskou taktovkou M.
Úradníka 2 roky. Prispelo k tomu
aj to, že do mužstva sa vrátili hrá
či z vyšších súťaží (Mišek, Hablák)
a s ostatnými spoluhráčmi vytvori
li výborný kolektív. V roku 1972 sa
do súťaže prihlásilo aj družstvo do
rastu. Ich najlepším výsledkom bol
postup do divízie. Táto partia vy
generovala kvalitných futbalistov
(Gužík, Uradník, Jadrňák, Ľudovít
Svetlošák, Rudolf Volf, Pavol Jen
droľ, Miroslav Kosmeľ, Rudo Kli
novský, Ján Randiak...), ktorí po
tom tvorili základ mužstva.
V 80. rokoch začali hrať aj žia
ci pod trénerskou taktovkou (Du
šan Jurči, Ľubo Volf, Marián

Maťaťa, Jano Katrák, Tono Pi
vončík a v novšej dobe Vlado Fe
ník, Michal Kosmeľ, Bystrík Ba
culák, Tono Katrák, Pajtovci, Trn
ka, Fero Kosmeľ, Fero Jendroľ, Ján
Košút… Ich úsilie bolo korunova
né postupom do III. ligy, kde hra
jú dodnes.
Poďakovanie patrí aj rozhod
com, ktorí pískali za Klin (Volf,
Durčák, Frančák, Kosmeľ F.) ďa
lej ľuďom, ktorí obetovali svoj čas
a vozili hráčov na zápasy (Jaro
Lipjak, Jaro Frančák, Ľubo Volf,
Vlado Matušák…)
Chcem sa poďakovať aj terajšie
mu vedeniu TJ za obetavosť a snahu
aby tento šport v našej obci žil ďalej.
Vďaka patrí aj vedeniu obce a spon

zorom, ktorí často či finančne ale
bo vecne pomôžu zvyšovať úroveň
futbalu v Kline. Moje poďakova
nie patrí aj p. Františkovi Jendroľo
vi st., p. Janovi Katrákovi, p. Triebľo
vi a jeho manželke Zdenke, p. Joze
fovi Jendroľovi, p. Martinovi Svetlo
šákovi, p. Martinovi Lajdovi, p. Vla
dovi Pajtovi, p. M Hablákovi a viace
rým, ktorí vedia pomôcť, keď treba.
Osobitné poďakovanie patrí fa
núšikom futbalu, ktorí aj napriek
čiastkovým neúspechom prídu
našich chlapcov povzbudiť.
Prajem Vám všetkým veľa síl
a motivácie do ďalších rokov s fut
balom a aby sme sa ešte dlho bavi
li touto krásnou hrou.
Michal Kosmeľ

Žiaci 20. júna na Turnaji v Przyborówe
Dňa 20. 6. 2015 sa naši žiaci zúčastnili futbalového turnaja
v družobnej obci Przyborów pod vedením trénerov Františka
Kosmeľa, Františka Jendroľa ml. a Antona Katráka. Na turnaji si
výborne počínali najmä žiaci ročníka 2005 a mladší , ktorí všetky 3
zápasy vyhrali. Výsledky: ročník 2000 – 2004: TS Przyborów – TJ
Klin 5:2, ročník 2005 a mladší, TS Przyborów I. – TJ Klin 1:2, TIKTAKA Koszarawa – TJ Klin 2:4, TS Przyborów II. – TJ Klin 1:6
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Na počesť 50. výročia organizovaného futbalu v Kline sa rozhodli funkcionári klubu na čele s prezidentom Michalom Kosmeľom a v spolupráci so starostom Štefanom Peňákom zorganizovať oslavu, ktorú rozdelili
do dvoch dní.
V sobotu 27. 6. 2015 pozvali
na stretnutie bývalých začínajú
cich členov klubu, strednú gene
ráciu ktorá ešte pred niekoľkými
rokmi hájila farby Tatrana a tiež
aktuálnych hráčov, ktorí momen
tálne hrávajú za mužstvo dospe
lých.
Stretli sa tri generácie, ktoré
tvorili históriu Tatrana Klin. Bo
lo to milé stretnutie, kde starší si
mohli pospomínať na staršie časy
a mohli sa porozprávať so súčas
nou generáciou o futbale a trochu
porovnať, ako to bolo za ich čias
a teraz. Program vyplnili spevác
ke talenty z Klina, ktoré príjemne
spestrili toto posedenie, veď kul
túra a futbal majú veľa spoločné
ho. Nakoniec si spolu zaspieva
li spoločne aj hymnu Tatrana MY
SME CHLAPCI FUTBALISTI.
Súčasťou posedenia bolo aj od
menenie ďakovnými listami a pla
ketami aktívnych i už neaktívnych
členov za ich reprezentáciu a zvi
diteľnenie Tatrana. Sprievodné
slovo si zobral na starosť prezi
dent Michal Kosmeľ a keďže histó
riu futbalu má v malíčku a pozná
všetkých členov, veľmi milo oko
mentoval všetkých odmenených.
Po skončení bolo prichysta

28. 6. 2015 Pred zápasom pruhovaný Výber Corgonistov Daniela Kosmeľa s Klin A v rámci kultúrno-športového
dňa. Na fotografii horný rad zľava: 1. Michal Kosmeľ, 2. Marcel Feranec, 3. Juraj Siman, 4. Mário Fenik,
5. Martin Čučka, 6. Dominik Svetlák, 7. Pavol Ganobčík, 8. Miloš Úradník, 9. Michal Mišek, 10. Marek Lacek,
11. Miroslav Trnka, 12. Karol Volf, 13. Michal Drahmo, 14. Stanislav Kavoň, 15. Samuel Kurtulík, 16. Gabriel
Kurtulík; dolný rad zľava: 1.Radovan Galčík, 2.Tibor Svetlák, 3. Martin Dobrotka, 4. Ľuboš Stahoň, 5. Braňo
Labant, 6. Jozef Bolibruch, 7. Ján Mucha, 8. Mikuláš Mikunda , 9. Daniel Košút, 10. Adrian Kubáni,11. Daniel
Kosmeľ,12. Miroslav Barčík, 13. Patrik Kavoň
JÁN MUCHA – bývalý hráč Ružomberka, Nitry, Slovana Bratislava, MARTIN DOBROTKA – momentálne
hráč Slovana Bratislava, bývalý hráč Slávie Praha , majster Slovenska so Slovanom Bratislava, MIROSLAV
BARČÍK – 3.-nasobný majster Slovenska s MSK Žilina momentálne ešte aktívny hráč druholigových Borčíc,
BRANISLAV LABANT – 3.-nasobny majster Slovenska s MSKK Žilina, momentálne mládežnícky tréner
v MSK Žilina, MICHAL DRAHMO – 3 násobný majster Slovenska s MSK Žilina, MARTIN ČUČKA – Dolný
Kubín, FERANEC MARCEL – Oravské Veselé, GABRIEL KURTULIK – Námestovo, SAMUEL KURTULÍK
– Námestovo, STANO KAVOŇ – Oravská Jasenica, PATRIK KAVOŇ – Oravská Jasenica, ADRIÁN KUBÁNI
– bývalý hráč Dolný Kubín, Námestovo, momentálne tréner
né posedenie a musíme povedať,
že odísť sa nikomu nechcelo, lebo
spomínať bolo o čom, nie každú
chvíľu sa majú možnosť stretnúť
tri generácie futbalistov na jed
nom mieste.
Na druhý deň sa hrali tri zápa
sy, ktoré boli spojené so športo
vým dňom. Najprv hrali žiaci pro
ti rovesníkom z Poľska, potom si

zmerali sily internacionáli Klina
s dorastencami a perličkou bol zá
pas mužov Klina s výberom cor
gonistov Daniela Kosmeľa. Poča
sie trochu naštrbilo priebeh, ale
nakoniec sa umúdrilo a fanúšiko
via mohli pozerať na kumšt takých
hráčov, ako Barčík, Mucha, La
bant, Dobrotka, Drahmo.... mys
lím, že bolo na čo pozerať a divá
ci mohli vidieť krásne akcie a gó

Memoriál Mariána Lipjaka
Keď sme začínali, brali sme to
ako jednorazovú záležitosť. Odvtedy ubehli už 4 roky a posledná
nedeľa pred začiatkom letnej časti futbalovej sezóny sa už štvrtý
rok stala dňom, kedy sa uskutočnil Memoriál Mariána Lipjaka.
Tento rok pripadol tento deň
na 22. marca.
Napriek chladnému počasiu,
vetru, občasnému dažďu a dokon

ca i chvíľkovému sneženiu, kto
ré sprevádzalo tento ročník, prišlo
veľa priaznivcov futbalu či už z ra
dov futbalistov alebo fanúšikov.
Nechýbali deti, ale ani staršie roč
níky – z roka na rok ich je viac.
V mene organizátorov chcem
všetkým, hráčom aj fanúšikom
veľmi pekne poďakovať za účasť
a podporu. V neposlednom rade
chcem poďakovať pánu starostovi
Štefanovi Peňákovi, ktorý tak, ako
predchádzajúce, i tento rok zakúpil

poháre pre najlepšie družstvá.
Už teraz sa tešíme na ďalší,
v poradí už piaty ročník. Vyhodnotenie: 1. Muži A, 2. Veteráni B,

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Jozef Turňa – 65 rokov, Ján
Kosmeľ – 49 rokov, Alžbeta
Bobáková – 83 rokov, Tomáš
Majdulík – 63 rokov, Anton
Katrák – 77 rokov

ly Tatran nakoniec posilnený Jura
jom Simanom, Danielom Kosme
ľom podľahol 3:6, ale bol vyrovna
ným súperom.
Na konci sme si mohli zatlies
kať milej akcii, ktorá ukázala, že
futbal v Kline má tradíciu a vďa
ka nadšencom, ktorí futbal milujú
bude v Kline znieť ešte dlho „TAT
RAN DO TOHO!“
Daniel Kosmeľ

3. Dorast A, 4. Veteráni A. Naj
lepším strelcom bol Mikuláš Mi
kunda.
Mgr. Soňa Feniková

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Dominika Mária Gurová, Lukáš
Pelecháč, Filip Trnčák, Jakub
Grobarčík, Elizabeth Katren
číková, Lucia Litváková, Matej
Košút, Klaudia Baculáková, Lu
cia Sojková, Marek Hurák, Pau
la Červeňová, Félix Kormančík
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Vyhodnotenie futbalovej sezóny 2014/15
Futbalový ročník 2014/15
môžeme z hľadiska výkonnosti družstiev hodnotiť ako úspešnú a to z toho dôvodu, že dospelí,
dorast a starší žiaci sa vo svojich
triedach umiestnili v prvej polovici tabuliek.
Družstvo dospelých nezačalo se
zónu úspešne a hráči v priebehu 8
zápasov vybojovali len dve víťaz
stvá. V druhej polovici jesennej časti
zabrali, zo 6 zápasov vybojovali 5 ví
ťazstiev a po jesennej časti mali v ta
buľke 22 bodov. V jarnej časti súťaže
pokračovali v dobrých výsledkoch
a skončili na celkovom 4. mieste
so 42 bodmi. Po skončení sezóny
môžme povedať, že mužstvo malo
na to, reálne skončiť v tabuľke na cel
kovom 2. mieste. V sezóne nestačili
iba na víťazné Chlebnice, s ktorými
prehrali oba zápasy. Škoda niekto
rých zápasov, hlavne zo začiatku
sezóny, v ktorých sa z vynútených
dôvodov menilo zloženie hráčov
v obrane a tak došlo k prehre aj dob
re rozohratých zápasov. Postupne
sa hra v obrane stabilizovala a muž
stvo pravidelne vyhrávalo. Veľkým
plusom celej sezóny bolo skĺbenie
hry skúsených hráčov a mladých
nádejných hráčov. Výsledkom toho
je úspech, ktorý dosiahol Mikulaš Mikunda, keď sa s počtom 26
strelených gólov stal najlepším
strelcom najvyššej oravskej súťaže. Ukázal svoje veľmi dobré za
končovateľské schopnosti, ale pod
úspechom je podpísaná spolupráca
hráčov celého mužstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dospelí – I. trieda
Chlebnice 26 17 5 4
Breza
26 13 6 7
Pribiš
26 13 6 7
Klin
26 13 3 10
Vavrečka 26 11 8 7
Žaškov
26 11 7 8
Zuberec
26 12 4 10
Zákamenné 26 9 7 10
Zubrohlava 26 9 5 12
Dlhá
26 9 4 13
Liesek
26 8 7 11
O. Podzámok 26 8 5 13
Or. Polhora 26 9 1 16
Novoť
26 4 4 18

68:33 56
49:33 45
58:33 45
59:48 42
53:38 41
55:41 40
49:45 40
47:41 34
50:55 32
45:66 31
33:55 31
45:52 29
41:54 28
36:94 16

Jesenná časť: Or. Polhora – Klin
2:1, Klin – Or. Podzámok 2:2,
Chlebnice – Klin 1:0, Klin – Novoť
8:1, Vavrečka – Klin 4:0, Klin – Zu
berec 3:1, Žaškov – Klin 1:0, Klin
– Breza 2:0, Pribiš – Klin 5:0, Klin –
Dlhá nad Oravou 3:0, Zákamenné –
Klin 3:0, Zubrohlava – Klin 2:3, Klin

7. 6. 2015 Majstrovský zápas – derby Klin – Zubrohlava 2:3
– Liesek 4:1, Klin – Or. Polhora 3:2
Jarná časť: Or. Podzámok – Klin
2:6, Novoť – Klin 2:0, Klin – Vavreč
ka 2:2, Zuberec – 0:1, Klin – Chleb
nice 2:3, Klin – Žaškov 3:2, Breza
– Klin 3:1, Klin – Pribiš 1:0, Dlhá
nad Oravou – Klin 1:5, Klin – Záka
menné 2:2, Klin – Zubrohlava 2:3,
Liesek – Klin 3:5

keď striedali víťazstvá a prehry.
Počas sezóny nazbierali 30
bodov a skončili na konečnom 5
mieste. Hrali pekný kombinač
ný futbal a jedinou slabou strán
kou bol nedostatok robustnejších
hráčov v družstve. V žiackych ka
tegóriách je to faktor, ktorý doká
že ovplyvniť zápas.

Družstvo dorastu odohralo v celej
sezóne iba 14 zápasov. Problémom
je nízky počet dorasteneckých druž
stiev, ktoré boli prihlásené do sú
ťaže. Dorastenci mali v priebehu
sezóny výbornú bilanciu, keď zo 14
zápasov prehrali iba 4 zápasy a ob
sadili celkové 4. miesto s 22 bodmi.
Pozitívom sezóny bol prístup hráčov
k zápasom. V dochádzke boli zodpo
vední, hrali kolektívne a počas hry
dokázali produkovať veľmi dobrý
obranný systém. Negatívom bola
dochádzka hráčov v rámci trénin
gového procesu. Z družstva dorastu
prechádzajú k dospelým iba 2 hráči
a to je veľký predpoklad k tomu, že
v novej sezóne môžu dorastenci do
siahnuť ešte lepšie postavenie v ta
buľke.

Starší žiaci: III. liga sk. „B“ U15
1. Vrútky
20 16 1 3 72:19 49
2. Zuberec
20 15 3 2 77:33 48
3. Trstená
20 14 0 6 81:36 42
4. Dlhá
20 12 2 6 89:42 38
5. Klin
20 10 0 10 58:42 30
6. Liesek
20 8 4 8 40:40 28
7. Rabča
20 8 4 8 31:39 28
8. Lipt. Hrádok 20 7 2 11 34:39 23
9. OŠK Lisková 20 6 1 13 34:87 19
10. O. Podzámok 20 4 3 13 31:46 15
11. Or. Lesná 20 0 0 20 18:142 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dorast – I. trieda U19 B
Or. Lesná 14 10 2 2 54:16 32
Bobrov
14 8 2 4 36:21 26
Zubrohlava 14 8 1 5 37:35 25
Klin
14 6 4 4 29:21 22
Breza
14 6 1 7 38:31 19
Mútne
14 4 1 9 15:36 13
Sihelné
14 3 3 8 29:52 12
Novoť
14 3 2 9 28:54 11
Rabčice (odst.) 0 0 0 0 0:0 0

Jesenná časť: Mútne – Klin 2:0,
Klin – Breza 2:0, Novoť – Klin 2:3,
Klin – Sihelné 8:1, Or. Lesná – Klin
4:0, Zubrohlava – Klin 1:2, Klin –
Bobrov 1:1
Jarná časť: Sihelné – Klin 3 : 3,
Klin – Or. Lesná 1 : 1, Klin – Zubro
hlava 1 : 3, Bobrov – Klin 2 : 0, Klin
– Mútne 0:0, Breza – Klin 1 : 5, Klin
– Novoť 3 : 0
Starší žiaci v priebehu celej se
zóny podávali dobré výkony aj

Jesenná časť: Or. Lesná – Klin 1:5,
Rabča – Klin 1:2, Dlhá nad Oravou
– Klin 4:3, Klin – Trstená 1:3, Lis
ková – Klin 2:6, Klin – L. Hrádok
1:0, O. Podzámok – Klin 0:1, Klin –
Liesek 3:2, Zuberec – Klin 5:3, Klin
– Vrútky 1:3
Jarná časť
Klin – Zuberec 2:3, Vrútky– Klin
3:2, Klin – Or. Lesná 7:0, Klin –
Rabča 4:1, Klin – Dlhá nad Oravou
6:2, Trstená – Klin 2:1, Klin – Lisko
vá 7:2, L. Hrádok – Klin 3:0, Klin –
Or. Podzámok 1:2, Liesek – Klin 3:2
Mladší žiaci nemali úspešnú je
sennú časť sezóny, keď získali len
9 bodov. V jarnej časti sa zlepšili
a vybojovali 7 víťazstiev. Celkovo
v sezóne nazbierali 30 bodov a ob
sadili konečné 7 miesto.
Pozitívom bol fakt, že mladší
žiaci nastupovali aj v zápasoch ka
tegórie starších žiakov a celkom
úspešne.
Mladší žiaci – III. liga sk. „B“ U13
1. Dlhá
20 15 2 3 95:42 47
2. Liesek
20 13 4 3 79:36 43
3. Rabča
20 11 4 5 71:55 37
4. Trstená
20 10 3 7 84:53 33
5. L. Hrádok 20 10 3 7 57:48 33

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zuberec
20 10
Klin
20 10
Vrútky
20 8
Lisková
20 5
Or. Podzámok20 5
Or. Lesná 20 1

1 9
0 10
4 8
1 14
1 14
1 18

76: 63 31
57:59 30
64:42 28
45:91 16
34:82 16
33:124 4

Jesenná časť: Or. Lesná – Klin 2:3,
Rabča – Klin 6:0, Dlhá nad Oravou
– Klin 2:1, Klin – Trstená 0:5, Lis
ková – Klin 5:2, Klin – L. Hrádok
1:6, Or. Podzámok – Klin 2:3, Klin –
Liesek 1:4, Zuberec – Klin 3:0, Klin
– Vrútky 3:1
Jarná časť: Klin – Zuberec 2:1,
Vrútky – Klin 1:3, Klin – Or. Lesná
9:1, Klin – Rabča 3:4, Klin – Dlhá
nad Oravou 4:2, Trstená – Klin 2:7,
Klin – Lisková 10:1, L. Hrádok –
Klin 5:4, Klin – Or. Podzámok 1:0,
Liesek – Klin 6:0
Prípravka, alebo najmladší hráči
odohrali sezónu turnajovým spôso
bom spoločne s prípravkami Vav
rečky a Ťapešova. Nad hráčmi z Ťa
pešova vyhrali vo všetkých šiestich
zápasoch. S hráčmi Vavrečky 2 krát
remizovali a 4 krát prehrali.
Na hre žiakov všetkých kategórií
vidieť snahu a prácu trénerov. Všet
ky družstvá sa snažia hrať kombi
načne, zodpovedne, vidieť, že v hre
je systém a zápal do nej.
Prípravka – Skupina „A“
1. Vavrečka
12 10 2 0 90:7 32
2. Klin
12 6 2 4 54:29 20
3. Ťapešovo
12 0 0 12 1:109 0
Jesenná časť: Klin – Vavrečka 1:5,
Klin – Ťapešovo 6:0, Vavrečka –
Klin 1:1, Ťapešovo – Klin 0:4, Klin
– Vavrečka 3:12
Jarná časť: Klin – Ťapešovo 9:0 TJ,
Vavrečka – Klin 1:1, Ťapešovo –
Klin 0:15, Klin – Vavrečka 1:7, Klin
– Ťapešovo 8:1, Vavrečka – Klin 2:0,
Ťapešovo – Klin 0:5
Okrem poďakovania trénerom
je potrebné poďakovať aj vedúcim
družstiev a všetkým ostatným, ktorí
zabezpečovali činnosť v rámci skon
čenej sezóny 2014/2015.
Ing. Peter Gužík
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