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13. 7. 2014 Kardinál Jozef Tomko požehnáva organ Johannus Ecclesia D-450 nemeckej firmy G. Kisselbach, ktorý pre kostol svätého Antona Paduánskeho v Kline zabezpečil miestny správca farnosti vdp. Štefan Mordel
foto: ing. peter jendroľ

VZÁCNY HOSŤ Z VATIKÁNU V KLINE
Kardinál Jozef Tomko navštívíl 13. júla 2014 Klin. Prijal pozvanie dp. Štefana Mordela a posvätil nový organ.
Keď pán farár pred rokom povedal, že pozval pána kardinála Tomka do Klina, asi málo kto veril, že sa
tak naozaj aj stane. Preto sa všetci
veľmi tešili keď pán kardinál svoju
návštevu potvrdil. Svojou prítomnosťou milo prekvapil aj mons. Andrej Imrich spišský pomocný biskup, ktorý ho sprevádzal.
Pri slávnostnej svätej omši kardinál Tomko povzbudil veriacich,
aby nezabúdali na to najväčšie –
Večné šťastie. Zároveň im pripomenul aby sa nedali „udusiť“ pozemskými starosťami a boli vďační za to, čo majú. „Vaše deti nehladujú. Nemáte neviem aký veľký
blahobyt, ale ani biedu. Ja som bol
dlhé roky na čele misií a videl som

skutočnú biedu. Keď vidíte to malé vyhladované dieťa, ako si pýta
od svojej matky jesť a ona mu nemá, čo dať, to je niečo na plač. Ale
prečo to hovorím? Aby sme boli vďační Pánu Bohu za to, čo máme, aby sme sa nesťažovali, že toho máme málo, ale aby sme všetko
užívali na dobro... .“
V kostole svätého Antona Paduánskeho požehnal i nový skvost
kostola. Ide o organ Johannus
Ecclesia D-450 nemeckej firmy
G. Kisselbach. Pre kostol ho zabezpečil miestny správca farnosti
vdp. Štefan Mordel. Po svätej omši na ňom zaznel organový recitál,
ktorý predviedla Klaudia Kosmeľová, študentka Vysokej školy mú-

zických umení v Bratislave. Liturgický spev obohatil operný spevák
Miroslav Dvorský.
Ako uviedol p. farár Dr. Štefan
Mordel: „13-ty júl sa zapíše zlatými písmenami do histórie farnosti
a možno aj Oravy. Tento deň sme
prežili s veľkou radosťou a nadšením ducha. Otec kardinál, ktorý prináša evanjelium do celého sveta, prišiel aj k nám s tým istým cieľom – posilniť v našich srdciach vieru, nádej i lásku ku Kristovi.“ V poďakovaní prejavil vieru, že Božie Slovo padne na úrodnú pôdu a bude prinášať veľa ovocia. A tajne dúfa, že semeno v mladých srdciach zapustí hlbšie korene a aj vďaka tejto návšteve vzídu

nové duchovné povolania, ktoré
budú šíriť Božie Slovo ďalej.
V závere vzácny hosť prítomným udelil požehnanie Svätého
Otca Františka. Odmenou pre neho bol aj výstup do Oázy pri Soche
Krista na vrchu Grapa nad obcou.
Výborná viditeľnosť mu umožnila
pozrieť si takmer celú hornú Oravu až po Roháče. Aj tu zaznel jeho odkaz pre všetkých Oravcov:
„Buďte dobrí ľudia, dobrí Oravci!“
Viacerí dedinčania sa vyjadrili: „Takúto významnú návštevu ešte Klin nezažil a asi už ani nezažije.“ Ďakujeme týmto nášmu pánu
farárovi, že nám sprostredkoval
takýto výnimočný zážitok v našej
malej obci.
~ mj ~
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
tomných 7 poslancov OZ (ďalej
sa uvádza skratka: „ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci“.)
2. Použitie prebytku rozpočto
vého hospodárenia vo výške
160 222,88  €, zisteného podľa
§ 10 ods. 3 písme. A) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorčích predpisov na tvorbu rezervného fondu.
ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 4 – Prejednanie audítorskej správy (starosta obce,
Bc. Svetláková)

Priekopa pri základnej škole
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej len
OZ), z 6. 6. 2014 (skrátené).
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu rokovania OZ.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa.
3. Prejednanie záverečného účtu
za rok 2013 (Bc. Svetláková).
4. Prejednanie audítorskej správy (starosta obce, Bc. Svetláková).
5. Návrh zmeny prílohy č. 1
k VZN č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Klin
(Bc. Svetláková).
6. Zmeny rozpočtu Obce Klin
(starosta obce, Bc. Svetláková).
7. Prejednanie vnútorných predpisov:
a) Vnútorný predpis o Zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Klin;
b) Vnútorný predpis o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo št.
rozpočtu a pod. do rozpočtu obce
(Bc. Svetláková).
8. Prejednanie platu starostu obce (Mgr. Huráková).
9. Prejednanie štúdie autobusovej zastávky na ceste I/78 (starosta obce).
10. Prejednanie výzvy „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budov“ – zateplenie a výmena zdroja
tepla v budove dolnej MŠ, s. č. 224
(starosta obce)
11. Prejednanie návrhu názvoslovnej komisie na pomenovanie ulíc (starosta obce, názvoslovná komisia).
12. Žiadosti občanov (Volfová).
13. Informácie starostu obce, pošta.
K bodu č. 3 – Prejednanie záverečného účtu za rok 2013
(Bc. Svetláková)

UZNESENIE č. 130
A: SCHVAĽUJE
1. Záverečný účet Obce Klin
a hodnotiacu správu k plneniu
programového rozpočtu obce
za rok 2013 bez výhrad. ZA hlasovali: Karol Revaj, Ľubomír
Košút, Ing. Katarína Košútová,
Ján Lajda, Pavol Červeň, Zdenka
Bošanová, Jozef Sroka, t. j. 7 z prí-

Práce na chodníku pre peších pri obecnom úrade

ZMENA ROZPOČTU OBCE KLIN VYKONANÁ ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8
PRÍJMY ROZPOČTU
Druh príjmu
Schválený rozpočet Posledná úpr. roz. Upravevný rozp. Úprava rozp. rozdiel
Bežné príjmy
1 106 985
1 148 854
1 174 854
26 000
(230) Kapitálové príjmy
0
0
0
0
(400) Finančné operácie
0
0
255 000
255 000
PRÍJMY SPOLU
1 106 985
1 148 854
1 429 854
281 000
		
VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
PROGRAMY
Schválený rozpočet Posledná úpr. rozp. Upravený rozpočet Úpr. rozp. rozdiel
1 Plán., manaž., kontr.
135 258
137 433
137 851
418
600 Bežné výdavky
135 258
137 433
137 851
418
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
2 Propag., prezent. obce
2 700
2 700
3 570
870
600 Bežné výdavky
2 700
2 700
3 570
870
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
3 Interné sl. obce
19 136
19 136
20 146
1 010
600 Bežné výdavky
19 136
19 136
20 146
1 010
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
4 Služby občanom
218 162
219 651
492 017
272 366
600 Bežné výdavky
132 162
133 651
151 017
17 366
700 Kapitálové výdavky
86 000
86 000
341 000
255 000
5 Bezpečnosť, ochrana
2 291
2 291
2 870
579
600 Bežné výdavky
2 291
2 291
2 870
579
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
6 Šport
10 400
16 453
16 300
-153
600 Bežné výdavky
10 400
16 453
16 300
-153
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
7 Kultúra
47 412
47 412
47 082
-330
600 Bežné výdavky
47 412
47 412
47 082
-330
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
9 Vzdelávanie
626 332
658 484
664 724
6 240
600 Bežné výdavky
626 332
658 484
664 724
6 240
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
VÝDAVKY SPOLU
1 061 691
1 103 560
1 384 560
281 000
z toho: Obec
435 359
445 076
719 836
274 760
v tom:
600 Bežné výdavky
975 691
1 017 560
1 043 560
26 000
700 Kapitálové výdavky
86 000
86 000
341 000
255 000
800 Výdavkové fin. operácie
0
0
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
45 294
45 294
45 294
0
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UZNESENIE č. 131
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu audítora Ing. Marcela
Petríka, EKOAUDITOR, spol.
s r.o. za rok 2013. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 5 – Návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka šk.
zariadení so sídlom na území
obce Klin (Bc. Svetláková)
UZNESENIE č. 132
A: SCHVAĽUJE
1. Návrh prílohy č. 1 VZN č.
1/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce
Klin. ZA hlasovali všetci prítomní
7 poslanci.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenia č. 2 – 7,
ktoré sú v súlade s ustanovením
§ 14 od. 1 a ods. 2 písm. a) zák.
č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 6 – Zmeny rozpočtu Obce Klin (starosta obce,
Bc. Svetláková)
UZNESENIE č. 133
A: SCHVAĽUJE
1. Zmenu rozpočtu vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 8 podľa ustanovení § 14 ods. 2 písm. b),
c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne povolené prekročenie
príjmov, výdavkov finančných
operácií. ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci. Upravený rozpočet je uvedený na predchádzajúcej strane vpravo dole.
2. Použitie rezervného fondu vo
výške 255 000 Eur na kapitálové
výdavky – odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciách. ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 7 – Prejednanie vnútorných predpisov (Bc. Svetláková)

Projekt čistá obec

obec informuje
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UZNESENIE č. 134
A: SCHVAĽUJE
1. Vnútorný predpis o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR
SR, z EÚ, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu obce. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
2. Vnútorný predpis o zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 8 – Prejednanie platu
starostu obce (Mgr. Huráková)
UZNESENIE č. 135
A: SCHVAĽUJE
1. Plat starostu obce na základe
zmien platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
podľa zákona NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov vo výške
2 285 € mesačne. ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 9 – Prejednanie štúdie
autobusovej zastávky na ceste
I/78
UZNESENIE č. 136
A: DOPORUČUJE
1. Pripraviť alternatívu A návrhu úpravy autobusovej zastávky
pre riešenie dopravnej situácie
na ceste I/78. ZA hlasovali všetci
prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 10 – Prejednanie výzvy „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov“ – zateplenie
a výmena zdroja tepla v budove
dolnej MŠ, s. č. 224 (starosta
obce)
UZNESENIE č. 137
A: SCHVAĽUJE
1. Vypracovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ
Klin“(zateplenie a zmena palivovej základne v budove s.č. 224 bývalej MŠ pod kostolom). ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.

Dokončený chodník pre peších
B: POVERUJE
2. Starostu obce prípravou projektu „Zvýšenie energetickej
efektívnosti ZŠ Klin“ (zateplenie a zmena palivovej základne
v budove s.č. 224 bývalej MŠ pod
kostolom). ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 11 – Prejednanie návrhu názvoslovnej komisie na pomenovanie ulíc (starosta obce,
názvoslovná komisia)
UZNESENIE č. 138
A: SCHVAĽUJE
1. Zmenu návrhu pomenovania
ulíc:
schválené pomenovanie: Ulica
Skyčáková (návrh bol Roveň),
Ulica Školská (návrh bol Skyčákova), Ulica Za mostami (návrh bol
Olexíkova), Ulica Za potok (návrh
bol Plátenicka), Ulica Plátenicka
(návrh bol Južna). ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
B: UKLADÁ
1. Názvoslovnej komisií vypracovať návrh VZN o označovaní ulíc,
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb do 30. 9. 2014. ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 12 – Žiadosti občanov
(Volfová)
UZNESENIE č. 139
A: SCHVAĽUJE
1. Žiadosť Jozefa Bubelinyiho
a manželky Dominiky Bubelinyiovej, bytom Klin o výstavbu
rodinného domu na parcele CKN 851/3 v k.ú. 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.
ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
2. Žiadosť Michala Ondríka,
bytom Čimhová o výstavbu rodinného domu na parcele C-KN
1135/10 a 1135/11 v k.ú. Klin.
Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák. č.

50/1976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné
náklady. ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
3. Žiadosť Petra Barku, bytom
Námestovo, o výstavbu rodinného
domu na parcele C-KN 1317/44
v k.ú. 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. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
4. Žiadosť Milana Klimčíka
a manž. Moniky Klimčíkovej,
bytom Klin o výstavbu rodinného domu na parcele C-KN 851/4
v k.ú. 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. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
5. Žiadosť Stanislava Úradníka,
bytom Klin o výstavbu rodinného domu na parcele E-KN 1379/1
a 1381/1 v k.ú. Klin v zmysle navrhovaného GP, ktorý je prílohou
žiadosti. 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. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
6. Finančný dar vo výške 200 €
na činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenka so sídlom
v Námestove (nezisková organizácia), ktorej členmi sú aj občania
obce Klin. ZA hlasovali všetci prítomní 7 poslanci.
7. Finančný príspevok na mimoškolské aktivity pre deti z obce Klin na hokejovú školu vo
výške 400 € v HK ALTIS, Oravská priehrada 200, Námestovo.
Pokračovanie na s. 4
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
7. Informáciu starostu obce
na dodávku stoličiek do sály KD.
8. Informáciu starostu obce
o schválení dotácie vo výške
9 504 €. na vyhotovenie Doplnku
č. 2 UPN-O.
9. Informáciu starostu obce k organizovaniu kultúrno-športového
dňa v obci 29. 6. 2014.

10. Informáciu starostu obce
zo ZMOS-u konaného dňa 28.
– 29. 5. 2014 a zasadaniach ZMOBO Biela Orava.
Návrhová komisia: Pavol Červeň,
Ing. Katarína Košútová
Zapísala: Mgr. Monika
Huráková, Anna Volfová

Aj aktivačné práce majú prínos pre našu obec
Dokončenie zo s. 3
ZA hlasovali: 4: Ing. Katarína
Košútová, Ján Lajda, Zdenka Bošanová, Pavol Červeň, t. j. 7 z prítomných poslancov: ZA 4, ZDRŽAL SA: 2: Ľubomír Košút, Jozef
Sroka, PROTI: 1: Karol Revaj.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť Bc. Ľubomíra Fenika,
bytom Klin o výstavbu RD na parcelách C-KN č. 1317/25 a C-KN
1300/10. Záväzné stanovisko
k výstavbe rodinného domu bude
vydané po schválení dodatku č.
2 k ÚPN obce Klin. ZA hlasovali
všetci prítomní 7 poslanci.
C: NESCHVAĽUJE
1. Žiadosť p. Petra Triebeľa
a manž. Zdenky Triebeľovej, obaja
bytom Klin o odkúpenie pozemkov
CKN č. 1225/31 zast. pl. a nádvoria o vým. 10 m2 a CKN č. 1225/32
vodná pl. o vým. 3 m2 takto vytvorených GP č. 41962249-136/2013
vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom z 22. 10. 2013. Uvedené parcely sú vytvorené z pôvodnej parcely
CKN č. 1225/26 – vodné pl. o vým.
26 m2, ktorá je súčasťou vodnej pl.
s vybudovaným oporným múrom,
ktorý plní funkciu verejnoprospešnej stavby. ZA hlasovali všetci
prítomní 7 poslanci.
K bodu č. 13 – Informácie starostu obce, pošta
UZNESENIE č. 140
A: SCHVAĽUJE
1. Vydanie nástenného obecného
kalendára vo fotografii s informáciami o podujatiach, zbere odpadov a iné oznamy.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu starostu obce
o zverejnení výzvy na UVO na realizáciu „zákazky Odstránenie
havarijného stavu na miestnych
komunikáciách“.
2. Informáciu starostu obce
o prípravných rokovaniach a za-

daní PD na Odstránenie havarijného stavu oporného múru pri
p. Rudolfovi Balekovi.
3. Informáciu starostu obce o demografickom vývoji v obci v porovnaní s ostatnými obcami v okrese Námestovo.
4. Informáciu starostu obce o projekte UPSVaR o začatí aktivačných
prác od 16. 6. 2014 v našej obci.
5. Informáciu starostu obce
o schválení dotácie na futbalovú
výstroj a vybavenie pre žiakov.
6. Informáciu starostu obce
o projektových zámeroch pre čerpanie finančných prostriedkov
z IROP v programovacom období 2014 – 2020 a pripravovanom
zhromaždení MAS Biela Orava.

EUROVOĽBY 2014

Z celkového počtu 1591 voličov z našej obce sa Volieb do Európskeho parlamentu zúčastnilo 182 našich občanov, čo je 11,4 %.
Celoslovenská voličská účasť bola 13,05%.
Zvolení boli títo poslanci: Maroš Šefčovič (Smer), Monika Flašíková
Beňová (Smer), Boris Zala (Smer), Vladimír Maňka (Smer), Anna
Záborská (KDH), Miroslav Mikolášik (KDH), Ivan Štefanec (SDKÚ), Eduard Kukan (SDKÚ), Branislav Škripek (OĽaNO), József
Nagy (Most-Híd), Richard Sulík (SaS), Pál Csáky (SMK), Jana Žitňanská (Nova).
~ red

Prírastok obyvateľstva Námestova a jeho okolia
– údaje zo stránky Štatistického úradu SR
Počet obyvateľov (SODB)
1991
2001
Obec
Babín
1233
1368
Beňadovo
612
700
Bobrov
1386
1496
Breza
1376
1468
Hruštín
2951
3188
Klin
1766
1975
Krušetnica
838
906
Lokca
1960
2166
Lomná
671
755
Mútne
2438
2717
Námestovo
7003
8135
Novoť
2686
3065
Oravská Jasenica
1426
1499
Oravská Lesná
2841
3106
Oravská Polhora
3107
3523
Oravské Veselé
2324
2661
Rabča
3633
4189
Rabčice
1593
1812
Sihelné
1712
1971
Ťapešovo
520
590
Vasiľov
742
768
Vavrečka
997
1215
Zákamenné
4090
4812
Zubrohlava
1693
1968
Okres Námestovo
49598
56053

2011
1403
772
1643
1572
3178
2215
938
2265
862
2878
7936
3356
1727
3299
3794
2827
4622
1961
2046
657
795
1403
5214
2177
59540

1991 – 2001
135 10,9%
88 14,4%
110
7,9%
92
6,7%
237
8,0%
209 11,8%
68
8,1%
206 10,5%
84 12,5%
279 11,4%
1132 16,2%
379 14,1%
73
5,1%
265
9,3%
416 13,4%
337 14,5%
556 15,3%
219 13,7%
259 15,1%
70 13,5%
26
3,5%
218 21,9%
722 17,7%
275 16,2%
6455 13,0%

Prírastok
2001 – 2011
35
2,6%
72
10,3%
147
9,8%
104
7,1%
-10
-0,3%
240
12,2%
32
3,5%
99
4,6%
107
14,2%
161
5,9%
-199
-2,4%
291
9,5%
228
15,2%
193
6,2%
271
7,7%
166
6,2%
433
10,3%
149
8,2%
75
3,8%
67
11,4%
27
3,5%
188
15,5%
402
8,4%
209
10,6%
3487
6,2%

1991 – 2011
170
13,8%
160
26,1%
257
18,5%
196
14,2%
227
7,7%
449
25,4%
100
11,9%
305
15,6%
191
28,5%
440
18,0%
933
13,3%
670
24,9%
301
21,1%
458
16,1%
687
22,1%
503
21,6%
989
27,2%
368
23,1%
334
19,5%
137
26,3%
53
7,1%
406
40,7%
1124
27,5%
484
28,6%
9942
20,0%
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KLIN ŠPORTOVAL A ZABÁVAL SA
V nedeľu 29. júna 2014 obecný úrad v spolupráci s poslancami, Červeným krížom, našou základnou školou a Orlovňou pripravili pestrý sviatočný deň.
„Ahoj škola, leto volá,
koniec driny, cestujeme na prázdniny“ – vyspevovali deti so Strýkom Baltazárom a kúzelníkom
Marcom. Tancovali, spievali,
súťažili a obdivovali kúzla.
Mohlo by sa zdať, že sa už dlhoročná tradícia Dňa kultúry a športu bude opakovať v tom istom
šate a ničím sa už nedá prekvapiť.
Organizátorom sa však darí opak
– každý si tu najde i to tradičné,
na čo sa stále teší, ale aj niečo nové, čo prekvapí. Sú schopní zaujať
a zapojiť naozaj všetkých, i tých
nesúťaženiachtivých, či majúcich
obavu, že majú porovnávať svoje
sily s inými.
Športový deň by sa nerátal bez
súťaží pre deti a dospelých. Rýchla jazda na kolobežke priniesla
Tobiášovi Mikundovi a Barbare
Štepunkovej novučké kolobežky.
Slalom na kolobežkách bola len
jedna z mnohých súťaží. Deti skákali vo vreci, hrali sa na zlodeja,
hádzali na cieľ loptičkou, bežali
dvojice so zviazanými nohami

a dvojice sa zapojili aj do fúrikovej
súťaže.
Súťaže pre dospelých sa tiež
dočkali svojich víťazov. Hod budzogáňom vyhral Roman Romaňák a odniesol si súdok piva.
Hod guľou žien vyhrala Dominika
Opltová, ktorá ide len do deviatej
triedy. Čo potom keď dorastie?
A Chlupáčkovci si svoj poklad
– malú dcérku, mohli domov odviesť na fúriku. Že sa všetkým
ceny rátali, svedčia aj vyhlásenia
dvoch malých znlacov, keď si prezreli ceny: „Taký fúrik môže stáť aj
70 euro, to sa oplatí vyhrať.“
Sprievodný program tvorilo
maľovanie na tvár. Deti chodili
vymaľované za motýle, lienky, dinosaury, za spidermanov, … a to
vďaka šikovným maliarkam Adrei
Kekeliakovej, Soničke Ulíkovej
a Patrícii Kovalčíkovej.
Papierové domčeky pomohli
odhaliť, koľko šikovných umelcov
máme v Kline. Dva domčeky boli
vymaľované od podlahy po strechu a to v dvoch vrstvách. A kto
boli tí nadaní maliari? Všetci, čo
mali farebné ruky.
Požiarnici zvedavcom predviedli dobre nacvičený zásah.
Športový deň by sa nerátal bez
futbalu – najrozšírenejšieho športu v Kline. Žiaci odohrali medzinárodný zapas s hosťami z poľskej
obce Przyborow z Gminy Jelesnia.
Zápas začal slávnostným výkopom
šoltýsky Przyborowa Haliny Kubica a nášho starostu Štefana Peňáka. Tešíme sa, že chlapci z Klina
vyhrali. O občerstvenie sa už tradične postarali poslanci pod vedením Karola Revaja ml.. Ich guláš
bol podľa slov detí „mňam-mňam“.
Akcia sa naozaj vydarila a všetci odchádzali domov veľmi nadšení. Proste, vieme sa baviť i baviť

sa! Za vydarenú akciu týmto ďakujeme všetkým organizátorom
– pracovníkom obecného úradu,

poslancom, členkám MS SČK
a sponzorom. Autorom fotografii
je Ing. Peter Jendroľ.
~ mj ~
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NEDEĽA PLNÁ ŠPORTU, KULTÚRY A RODINY

Program ničím neprekvapí. Mohli sme si povedať a poznamenať,
že pomaľovať tvár, či zaspievať si
v Hite Klina sme už mali možnosť
vyskúšať. No niečo na našom Dni
športu a kultúry predsa len bude. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa
utrhnú a nelenia v nedeľu krátko
poobede zájsť s rodinou na prechádzku k ihrisku.
Stereotypným totižto môže byť
každé podujatie podobné tomuto.
My sa ho však každoročne snažíme
pozmeniť, urobiť akčnejším, zaujímavejším, súťaživejším či pútavejším o nové dobrodružstvá pre celú
rodinu. Spomenieme napríklad
novú disciplínu pre deti, ktorá síce
nebola bodovaná, ale odmenou bol

úsmev každého okoloidúceho. Ide
o dva veľké maľované domčeky,
na ktoré mohli svojím talentom
prispieť všetky deti. Každý s vnímavým a pozorným okom si ich
určite všimol.
A keď chceme hovoriť o súťaživosti, spomeňme rovno tých, ktorí
boli najšikovnejší. V novej ženskej
disciplíne si 1. miesto doslova vrhla guľou (7,8 m) Dominika Opltová. Z mužov to bol hod budzogáňom a výkonom 9,3 m si 1. miesto
vybojoval Roman Romaňák. Fúrik s bohatým nákladom najrýchlejšie cez prekážky previedol Juraj Chlupáček. Z detských súťaží
spomeňme napríklad tradičnú
súťaž o kolobežku, na ktorej sa
k víťazstvu prekľučkovali Mikun-

da Tobiáš a Štepunková Barbora.
Okrem týchto disciplín, v ktorých boli výhercovia aj odmenení,
sa bolo na čo pozerať či zajesť si.
V kotlíkoch od poslancov obecného zastupiteľstva vrel čerstvý
guľáš a medzi bránkami nemohli
chýbať futbalové zápasy. Proti
sebe sa už tradične postavili muži a na tréningovom ihrisku sme
mali možnosť sledovať zápas žiakov TJ Tatran Klin proti chlapcom
z poľskej obce Przyborow.
V Hite Klina sa najpočetnejšou
stala kategória tých najmladších.

Pre tých bola pripravená aj zábavná show Strýka Baltazára plná
spevu, súťaží a zábavy.
Celé podujatie moderovala Mgr.
Daniela Závodná. Výhercom tomboly gratulujeme, tešíme sa opäť
o rok a ďakujeme sponzorom (Poľnohosp. družstvo Beskydy KLIN,
STAVPOČ – Ing. František Jendroľ,
JSK Autodoprava – Jozef Sroka,
NATURAL DOOR – Martin Svetlošák, MS SČK Klin, COOP Jednota Námestovo, Urbár Klin, Obec
Klin). Autorom fotografii je Ing. Peter Jendroľ.
Eva Kosmeľová
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Žiadosti a zrealizované
projekty

Občianske združenie – ORLOVŇA
KLIN chce pokračovať v tradíciach
Orlovňa nie je pre obyvateľov
Klina neznámy pojem. Volal sa
tak kedysi spolkový dom Jednoty Orla v Kline. Občianske združenie v obci Klin prevzalo tento
názov a chce byť nápomocné pri
rozvoji našej obce.
Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 11. júna 2014
v kultúrnom dome. Stretlo sa jedenásť zakladajúcich členov.
Po hlasovaní sa predsedom stal
Anton Jadroň a podpredsedom
Peter Jendroľ.
Podľa stanov združenia je
Očianske združenie Orlovňa Klin
dobrovoľné, mimovládne, verejnoprospešné a neziskové združe-

nie na rozvoj obce Klin a okolitých
regiónov.
Spolok sa bude snažiť urobiť,
čo najviac pre dobro obce. Zameriavať sa bude hlavne na osvetovú,
vzdelávaciu, kultúrnu, výchovnú,
poradenskú a publikačnú činnosť
s cieľom napomáhať všeobecnému
rozvoju obce.
V diskusii sa predstavili prvé
návrhy možnej práce. Peter Jendroľ podal návrh, aby sa zhromažďovali a uchovávali predmety
a poznatky súvisiacich s históriou
obce. Diskutovalo sa aj o možnosti získania grantov.
~ mj ~

Okrem dobrej vôle, projektových zámerov, zabezpečenia chodu obce je dôležitá príprava projektov na získanie finančných
prostriedkov na ďaľší rozvoj obce.
• Obecný úrad pripravuje podanie nasledovných žiadostí:
1. Opätovnú žiadosť o financie
na projekt „Povodňovej ochrany
obce Klin“. Predovšetkým pôjde
o rekonštrukciu oporných múrov,
výstavbu dnových prahov, zachytenie dažďovej vody a úpravu brehov vodného toku Kliňanky.
2. Príprava projektu a žiadosť
o finančné prostriedky na „Zvýšenie energetickej efektívností ZŠ
Klin“ (zateplenie a zmena palivovej základne v budove s.č. 224
bývalej MŠ pod kostolom).
3. Vypracovanie projektu na rozvoj infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, osvetlenie v lokalite Roveň – Grúň) pre IBV z fondov EÚ.
4. Vypracovanie projektu „Okruž
nej križovatky a nástupného ostrovčeka pre učastníkov cestnej premávky „za účelom zvýšenia bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky na začiatku obce.
5. Podanie žiadosti na „Opravu
podlahy v telocvični ZŠ.“
• Obec získala finančné prostriedky na tieto účely:
1. Na vypracovanie „Dodatku
č. 2 územného plánu obce „vo výške 9 504 €

2. Pre mladých futbalistov na „Nákup športovej výstroje a športových
pomôcok“ vo výške 6 053 €
3. Na výmenu okien a vchodových
dverí v budove bývalej prevádzky
(terajšie garáže) vo výške 3 000 €
4. Zabezpečuje „Nákup konferenčných stoličiek do sály KD“
v počte 180 ks v hodnote 4 968 €
z vlastných zdrojov
• Obec v súčasnosti zrealizovala:
1. „Opravu chodníka pri obecnom úrade a opravu krajnice cesty“ v hodnote 18 898 €
2. „Úpravu a údržbu priekopy pri
ZŠ“ za účelom rozšírenia miestnej
komunikácie položením rúr na dažďovú kanalizáciu za 16 614 €.
• V auguste pripravujeme realizáciu havarijného stavu „Oporného múru na Kliňanke“ vo výške
24 000 €.
Štefan Peňák, starosta obce Klin

Udržiavajú tradície

Jednota dôchodcov Slovenska v Kline spolu s Kolibou zorganizovali 1. marca 2014 pochovávanie basy.
Tento krát to bolo aj s konským
sprievodom. Toľko krásnych zvierat
neprešlo Klinom ani v čase hrdých
gazdov. Dôchodcovia sa snažia
o zachovávanie aspoň niektorých
zvykov pre mladšie
generácie.

foto: ing. peter jendroľ

Užívali si aj deti v karnevalových maskách všetkého druhu. Tí

nebojácni sa mohli povoziť na koníkoch.
~ mj ~

8    Echo KLINa č. 2

takto si tu žijeme

Marec – Júl 2014

Vzdali poctu svätému
Floriánovi
V nedeľu 4. mája Oravskej
Polhore inštalovali novu relikviu svätého Floriána. Na túto
oslavu prišli dobrovoľní hasiči
z desiatich oravských a štyroch
poľských obcí.

Naši dobrovoľní hasiči pri slávnostnom nástupe

Kúsok kosti svätého Floriána
získali priamo v Ríme. Oravskopolhorská farnosť má už zbierku
devätnástich relikvií a tak dobrovoľní hasiči už majú svojho patróna doma.

„Podľa dostupných informácii je to prvá relikvia na Slovensku vystavená k verejnej úcte. Či
ju niekto má ukrytú v trezore, nevieme, preto nemôžeme s istotou
potvrdiť, či je jediná. Ale je isté,
že nikde na Slovensku nie je jeho relikvia daná k verejnej úcte,“
povedal bohoslovec Peter Matis,
ktorý pochádza z Oravskej Polhory. Práve on sa pričinil o získanie relikvie.
– red

Urbár PS Klin v novom
zložení
Na Valnom zhromaždení Urbáru našej obce konaného dňa 23. 2.
2014 okrem činnosti a hospodárenia pozemkového spoločenstva
boli na programe aj voľby do výboru a dozornej rady.
Do výboru boli zvolení títo členovia. Ing. Marián Klinovský, Štefan Peňák, Ing,. Peter Gužík, Štefánia Ganobjaková, Florián Kosmeľ st., Pavol Bandík a Viliam Ja-

šica. Do dozornej rady boli zvolení Mgr. Miloš Bahleda, Ľubomír
Košút a Daniel Laššák. Na schôdzi výboru Urbáru bol zvolený
za predsedu Ing. Marián Klinovský a dozornej rade bude predsedať Mgr. Miloš Bahleda. Činnosť
Odborného lesného hospodára
bude naďalej vykonávať Ing. Ján
Rešutík a urbárným hájnikom zostáva Dušan Pilarčík.
~ Š.P. ~

Naši dôchodcovia a kolky

Jednota dôchodcov Slovenska
v Trstenej tentoraz zorganizovala
turnaj v kolkoch. Hoci mnohí naši

seniori držali kolkársku guľu v rukách priamo na turnaji prvý raz,
počínali si dobre. Družstvo vytvorené aj z dôchodcov z Vavrečky nakoniec skončilo na treťom
mieste. Ale už teraz sa zastrájajú,
že na budúce chcú dobyť vyššie
méty.
~ mj ~

rov z 10 klubov Slovenska. Podujatie odštartovalo priateľskými
stretnutiami, v ktorých sa predstavili aj miláčikovia domáceho
publika Alex a Jessica Triebeľovci.
Víťazstvo pripísal na konto aj mladý Janko Fajčák. Prvý oficiálny
zápas sa odohral medzi Kevinom
Jendroľom a Kristiánom Podstreleným taktiež z domáceho box clubu. Vo váhovej kategórií do 70 kg
predviedol výborný výkon Lukáš
Halka. Diváci mohli vidieť 22 dynamických zápasov a nechýbali
ani technické K.O., či uterák vhodený do ringu. Svoju premiéru nemali len boxeri, ale aj celkom nový
ring BC Triebeľ. „Náš klub disponuje od dnešného dňa vlastným
skladacím ringom, takže príprava
podujatí bude o niečo jednoduchšia. Dúfam, že sa v ňom každému

dobre boxovalo. Ďakujem všetkým za pekné výkony a víťazom
samozrejme gratulujem“, dodal
na záver prezident klubu Peter
Triebeľ.
Najmenších potešil začiatkom
júla škriatok Tralala. Deti sa hrali
a zapájali do rôznych aktivít.
Nadšenci heligóniek sa v Kolibe zišli 13. júla už na IV. ročníku
Kliňanskej heligónky. Predstavilo
sa 35 účinkujúci, začiatočníci aj
pokročilí z rôznych regiónov Oravy. Najmladšou heligonkárkou
bola len 6-ročná Terezka Srnčíková z Lokce.
Najbližšie je pripravený Kliňanský krígeľ, kde si návštevníci
pochutnajú na zlatistom moku
a dobrom jedle, alebo aj zasúťažiť
o zaujímavé ceny.
Mgr. Monika Janovičová

Šport môže patriť k životu
v každom veku. Treba mať len
trošku zdravia a veľa chuti. Veď
stále platí, že nie je nutné vyhrať,
ale zúčastniť sa.

V kolibe to v letných
mesiacoch žije
S príchodom leta odštartovala
aj šnúra podujatí v Kolibe. V piatok 20. 6. zavítala do Koliby folkovo-folklórno-humoristicko-recesná skupina Drišľak, ktorá pobavila divákov svojimi piesňami
ale i vtipnými príhodami. Spevák dokonca neváhal zísť z pódia
a vytancovať staršie dámy.

Ďalší víkend už patril II. Slovenskej lige boxu, ktorá sa konala
pod holým nebom. Medzi povrazmi ringu sa stretlo vyše 45 boxe-

Jessica Triebeľová
si z Írska priniesla zlato
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PARÁČKY 2014
Aj tohtoročné páračky pripomenuli zvyky a tradície našich
babičiek a gazdiniek.
Do veselej a príjemnej atmosféry páračiek zapôsobila útulne
vyzdobená starodávna izba s priedomím. Nechýbali šišky, chlieb
s masťou a nejaké to hriatô. Každý
si mal možnosť vyskúšať „remes-

autor fotografii v článku: ing. peter jendroľ

lo“ našich
materi. Napárať perie
nie je jednoduchá
a
rýchla
záležitosť.
Zapotili
sa aj chlapi. Okrem
dobrej nála-

dy, spevu a zábavy nechýbali na fašiangových páračkach ani zvyky
z niektorých tradičných remesiel.
Svoje umenie pradenia na kolovrátku predviedol Pavol Martaň
s dvoma ženičkami z Oravského Bieleho Potoka. Ako sa pletú
košíky ukázal Alexander Klus
zo Štefanova a umenie pletenia
predmetov zo šúpolia si mohli

pozrieť všetci u Vierky Farskej
z Oravskej Jasenice. Kutie kosy si
vzal na starosť Jozef Grižák. Pre
všetkých účastníkov páračiek bol
čas zastaviť sa pri dobe minulej,
starší zaspomínať a deti a mládež
sa vžiť do života predchádzajúcich
generácii. O krásne páračkové
vyvrcholenie fašiangových dní sa
postarali členky MS-SČK a Jednoty dôchodcov. Štefan Peňák
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MS SČK V KLINE OSLAVOVAL 60-TKU

Ocenenie doterajším predníčkám MS SČK v Kline
Každý z nás si želá, aby si čo
najdlhšie uchoval pevné zdravie
a svoj život prežil v dobrej fyzickej a duševnej forme. Prežitých
60 rokov v živote človeka je veľa,
ale udržať 60 rokov fungujúcu
organizáciu je už história, práve
preto že ide o organizáciu, ktorá
je založená na dobrovoľnosti jej
členov je to o to cennejšie.
Dňa 26. februára 2014 sa v našej obci konalo výročné zhromaždenie členov MS SČK, ktoré sa nieslo v znamení osláv. Spolu s členmi a pozvanými hosťami
sme oslavovali 60. výročie založenia Červeného kríža v Kline.
V monografii obce Klin sa píše:
„ČSČK bol v obci založený už v r.
1954. Jeho prvou predsedníčkou
bola Viktória Červeňová, neskôr
sa v tejto funkcii vystriedali Vilma Pajtová, Janka Dulíková, Viera Zureková, Alžbeta Bobáková,
od r.1987 Alžbeta Klinovská. V r.
1980 bolo evidovaných 110 čle-

nov. Organizovali prednášky, brigády, odbery krvi, kurzy apod.“
Ďalšou predsedníčkou bola
p. Katarína Opltová. Iné písomné
údaje o fungovaní Červeného kríža v Kline sa nezachovali.
Určitý čas táto organizácia
stagnovala, no otázka skvalitnenia práce ČK sa doriešila zvolením nového výboru. Ms SČK
v Kline obnovil svoju činnosť v r.
2000, a za predsedníčku bola zvolená Marta Peňáková, ktorá túto
funkciu zastáva doteraz.
Po oficiálnej časti výročného
zhromaždenia sa oslavovalo, a to
so všetkým, čo k takejto významnej oslave patrí. Výbor MS SČK sa
postaral o občerstvenie, ale hlavne
o narodeninovú tortu, ktorej veľkosť zodpovedala prítomným členom. Nechýbala gratulácia od riaditeľky ÚzS SČK Orava Dolný Kubín, p. Ľubice Dubnicayovej, ktorá vyzdvihla činnosť nášho spolku, ako jedného z najaktívnejších
na Orave, a odovzdala poďakova-

Súčasný výbor MS SČK v Kline
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nie Ms SČK v Kline pri príležitosti 60.výročia činnosti za humanitu,
obetavosť a dobrovoľnú službu.
Ďalším gratulantom bol starosta obce Štefan Peňák. Vzdal hold
tejto organizácii, ktorá si čestne zastáva svoje miesto v spoločenskom živote obce. Osobne poďakoval všetkým bývalým predsedníčkam za ich nezištnú prá-

cu, terajšej predsedníčke a celému
výboru poprial do ďalších rokov
veľa zdravia a chuti pracovať aj naďalej. Samozrejme nechýbali ďakovné listy, kytice vďaky a prekvapenie v podobe folklórneho súboru z Babína, ktorý všetkých prítomných nielen obveselili, ale aj
rozospievali. Marta Peňáková,
predsedníčka MS SČK

Vystúpenie folklórneho súboru Babinček z Babína
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MS SČK v KLINE
organizuje

v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Martine

18. augusta 2014
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…

Začiatky Červeného kríža
na Slovensku
Prvé stopy o činnosti Červeného kríža na území Slovenska vedú do roku 1881, kedy
na tomto území vyvíjal činnosť
Uhorský Červený kríž. Novodobá história Červeného kríža na Slovensku sa začala písať 6. februára 1919, kedy vznikol Československý Červený
kríž (ČSČK) ako národná spoločnosť.
Jeho prvou predsedníčkou sa
stala dcéra prezidenta vtedajšej
1. ČSR T. G. Masaryka, Dr. Alica
Masaryková. Koncom roku 1919
sa ČSČK stal členom Ligy spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve.
V prvých rokoch svojej existencie pomáhal ČSČK ľuďom postihnutým vojnou. Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými
zajatcami, budoval útulky pre
matky s deťmi, vychovával ošetrovateľky. V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia,
sanatóriá, venoval sa aj správe
niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom. Počas druhej svetovej vojny Červený kríž
v Čechách a na Morave násilne
zanikol a jeho majetok prevzal

Nemecký Červený kríž. Na Slovensku sa činnosť Červeného
kríža podarilo udržať za prísne
stanovených administratívnych
opatrení, v duchu vtedajšieho
vládneho režimu. K svojim pôvodným ideám sa Červený kríž
na Slovensku vrátil počas Slovenského národného povstania a časoch oslobodzovania republiky. Po roku 1948 pracoval
opäť ako Československý Červený kríž (ČSČK), mal svoj výbor
a ďalšie orgány.
Vznik samostatnej Národnej
spoločnosti Slovenský Červený kríž
I. Ustanovujúci zjazd SČK
V dňoch 8. a 9. mája 1993 sa vo
veľkej zasadacej miestnosti Prešovskej univerzity uskutočnilo rokovanie delegátov SČK zo
všetkých územných spolkov
z celého Slovenska na ustanovujúcom zjazde. V správe z I. ustanovujúceho zjazdu SČK v Prešove odzneli slová: Nech nás teší myšlienka, že spoločne s tisíckami dobrovoľníkov v miestnych
a územných spolkoch, spoločne
s profesionálnymi pracovníkmi,
sme mierou vrchovatou prispeli k slovenska/napĺňaniu princípov a poslania nášho Červeného kríža.
/zdroj://www.redcross.sk/

VIAC: http://www.e-obce.info/klin/?section=99&id=593

Deň venovaný mamičkám
a babičkám

autor fotografii v článku: ing. peter jendroľ

Nedeľné popoludnie 11. mája
sa nieslo v zábavnom duchu. Patril Dňu matiek. Učiteľky v štyroch
triedach Materskej školy a prvého
stupňa Základnej školy nacvičili
so svojimi zverencami program
pre mamičky, babičky a prababič-

ky. Malí speváci, tanečníci a herci
každý rok prekvapujú svojím talentom.
Táto slávnosť sa vďaka zvyšujúcej úrovni a pestrosti teší z roka na
rok väčšej návštevnosti. ~ mj ~
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ČO SA V NAŠEJ FARNOSTI UDIALO
Náš život striedajú chvíle všedné i slávnostné a to či už v občianskej, alebo náboženskej oblasti. V posledných mesiacoch sme mali
viacero slávnosti tých bežných pravidelných, ako boli napr. veľkonočné a turíčne sviatky, slávnosť Najsvätejšej Trojice a sviatok Božieho
Tela a napokon aj mimoriadna slávnosť posviacky nového organa, ktorú vykonal pán kardinál Jozef Tomko počas svojej pastoračnej
návštevy v našej farnosti.
Návšteva pána kardinála Tomka
sa uskutočnila iba pred pár dňami
a preto všetky tie dojmy z jeho návštevy u nás najviac rezonujú v našich dušiach. Zaiste dátum dvanásteho júla, kedy k nám zavítal a trinásteho júla, kedy slúžil v našom
kostole sv. omšu a pri ktorej posvätil nový organ, zastane trvalo zapísaný nielen v našej kronike, ale aj
v našich srdciach. Je veľkou cťou
pre nás všetkých, že tento veľký syn
Slovenského národa, ktorý pred časom bol prefektom kongregácie pre
evanjelizáciu, zavítal aj do našej farnosti, aby nás povzbudil k vernosti voči Bohu a poslušnosti ku Kristovej Cirkvi. Je to pre nás všetkých
veľká česť. Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj pomocný biskup Mons.
Andrej Imrich zo Spišskej Kapituly,
ktorý spolu s ďalšími kňazmi z blízkeho okolia koncelebrovali sv. omšu. Som veľmi šťastný, že sme mohli
v našej farnosti privítať tak vzácneho hosťa. Zaiste, že sme sa usilovali, každý svojim spôsobom, aby sme
dôstojne prijali tohto dôstojného
nástupcu apoštolov. Chcem sa zo
srdca poďakovať všetkým, ktorí sa
o to pričinili. Zvlášť sa však chcem
poďakovať p. starostovi Štefanovi
Peňákovi, taktiež p. Ing. Františkovi Jendroľovi, ako aj. Jozefovi Srokovi za všetku ich námahu a ochotu
súvisiacu s touto návštevou. Chcem
sa tiež poďakovať aj speváckemu
zboru a naším mladým organistom, na čele s Klaudiou Kozmeľovou za krásny chrámový spev a tiež
presvedčivý organový recitál po sv.
omši. Slovo srdečnej vďaky patrí aj
pánu Miroslavovi Dvorskému, ktorý prišiel na túto slávnosť a svojim
sólovým spevom hymnu Panis angelicus ju obohatil.
Pri úvodných obradoch sv. omše posvätil pán kardinál nový organ, ktorý je dôležitým hudobným
nástrojom pri eucharistickom slávení. Podporuje spev ľudu na oslavu Boha a dotvára vhodne duchovnú atmosféru liturgického slávenia. Počas celej slávnosti na organe
hrala študentka na VŠMU v Bratislave Klaudia Kozmeľová, ktorá
zvládla bravúrne svoju úlohu organistky a to nielen počas sv. omše,
kedy sa organ velebne rozozvučal
a sprevádzal radostný spev veriacich, ale aj potom po sv. omši, kedy organ zaznel sólovo počas organového recitálu, v ktorom naplno
vynikla krása jednotlivých hlasov
a tiež aj jeho mohutnosť, keď organ
zaznel vo svojom pléne.

Slová pána kardinála počas jeho kázne sa hlboko vrývali do našich sŕdc. Evanjeliové podobenstvo o rozsievačovi aktualizoval
do našej doby a povzbudzoval, aby
sa pôda nášho srdca stala úrodnou zemou, ktorá prijme Božie slovo a umožní mu rast, aby sme tak
prinášali úrodu dobrého a plodného života.
V závere sv. omše bol odovzdaný pánu kardinálovi dar vo forme
gobelínového obrazu sv. Antona
Paduánskeho, ktorý je patrón farského kostola v Kline. Tento obraz
mu bude pripomínať jeho návštevu
u nás, aby tak zahrňoval celú našu
farnosť do svojich modlitieb. Celú
túto nádhernú atmosféru kardinálovej návštevy u nás trochu zatienil fakt, že napriek tejto výnimočne vzácnej návštevy, predsa sa len
nezúčastnilo na sv. omši taký počet veriacich z Klina, ako sa očakávalo. Kostol sa síce naplnil, ale bo-

lo veľa ľudí aj z iných farnosti, takže
dosť veľká časť našich farníkov dala prednosť niečomu inému. Je to
tak trochu škoda.
VIDEÁ z návštevy: http://
www.e-obce.info/klin/?section
=193&id=642#article642
Z iných slávnosti, ktoré sa
udiali vo farnosti teba spomenúť
slávnosť prvého sv. prijímania,
ktorá sa uskutočnila 1. júna. Sestrička Imakulata si dala veľa námahy, aby pripravila deti na túto slávnosť a nacvičila s nimi detailne celý program, hlavne piesne a recitovanie modlitieb. Patrí
jej za to hlboká vďaka.
Slávnosť Božieho Tela bola tohto roku obohatená dychovou kapelou, ktorá k nám prišla, na moje pozvanie, až z Jurgova. Bol som
s kapelmajstrom v priateľskom
vzťahu už počas môjho účinkova-

nia vo Vysokých Tatrách. Niekoľko krát som ich pozval na slávnosť
Božieho Tela do Nového Smokovca. Tohto roku prijali pozvanie
aj do Klina. Bola to taktiež veľmi
krásna slávnosť a účinkovanie tejto kapely obohatilo spev v kostole
a potom aj pri eucharistickej procesii cez našu obec.
Čo sa týka poriadku sv. omší, domnieval som sa, že bude užitočné, keď bude iba jedna sv. omša
doobeda, preto sme rannú sv. omšu preložili na večer na 18.00 hod.
Nedopadlo to však veľmi dobre,
pretože väčšinou tí, ktorí sú zvyknutí chodiť na rannú sv. omšu, odišli na sv. omšu do Námestova. Vo
Vysokých Tatrách sme mali v nedeľu až 6 sv. omší doobeda, ale na
slávnosť Božieho Tela bola iba jedna vo farskom kostole doobeda
a všetky ostatné boli presunuté na
poobedie, aby sa veriaci mohli zúčastniť na tejto slávnosti. Súc poučený tu v Kline už nebudeme meniť
program bohoslužieb, ale budeme
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pevne dúfať, že srdcia veriacich sa
otvoria aj pre tieto liturgické slávenia a tak budú ochotní urobiť aj niečo navyše na oslavu Boha.
Keď som aj vyjadril tie tienisté stránky, predsa len mám radosť z toho, čo vnímam ako krásne a povzbudivé. Je krásne a povzbudivé, že tu máme veľa talentovaných ľudí, ktorí sa vedia presadiť tým dobrým. Máme nových
nádejných mladých adeptov, ktorí sa napr. vytrvalo cvičia v hre na
organ a už aj niektorí doprevádzajú chrámový spev. Je tu veľa krás-

neho a dobrého na čom sa dá budovať. Sú tu talenty, ktoré je hodno rozvíjať.
Dozvedel som sa, že tu už v jednom čase bola dychová kapela a že
všetky potrebné nástroje sú uložené na obecnom úrade. Čo tak sa
zamyslieť nad tým a pousilovať sa
znovu túto kapelu oživiť a obnoviť? Príležitostí na rôzne vystúpenia a podujatia sa nájde určite
veľa. Skúsme o tom porozmýšľať
a potom prejsť od myšlienky k činu. Verím, žeby to stálo za to!
ThDr. Štefan
Mordel, farár Klin

S duchovnými do Turzovky
V roku Sedembolestnej
Panny Márie, na 14. júla 2014,
zorganizovali naši dôchodcovia púť do Turzovky.
Vydali sa na ňu s našimi duchovnými pastiermi – pánom farárom
Štefanom Mordelom a pánom kaplánom Pavlom Krókusom. Navštívíli spoločne kostol Nanebovzatia Panny Márie, pútnické miesto

na hore Živčáková a vyhliadkovú
vežu na novom kostole Panny Márie Matky Cirkvy. Na hore Živčáková je známe pútnicke miesto s kaplnkou Panny Márie Kráľovnej Pokoja. Z prameňov si nabrali liečivú
vodu a po ceste navštívili aj Slovenský orloj v Starej Bystrici. Všetci
účastníci prišli duchovne povzbudení. Na cestu im prispela obec.
~ mj ~
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Škriatok Fíha, ktorý v knihe býva
Škriatok Fíha – Martinka Jelenová, drobné ale veľmi milé žiena, z ktorého sála neskutočná radosť zo života ale aj z práce, ktorú pre naše decká robí. Napriek svojim mamičkovským povinnostiam si našla čas a navštívila našu malú dedinku. Jej nadšenie, ale aj celého jej tímu, ktorý ju
po „fihovských cestách necestách“ sprevádza, je obdivuhodné a som rad,
a že sa jej u nás v Kline páčilo. Tu je naše malé interview s ňou:
• „Škriatok Fíha, ktorý v knihe býva“, ako skrsla táto myšlienka knihy ako domova?
Popri motivácií detí k čítaniu,
mi kniha ponúka množstvo možností na divadelný program či filmovú rozprávku. Preto som sa rozhodla pre takýto krásny, útulný domov.

ský idol som nemala. Vlastne nikdy som nemala žiaden idol. Vyrastala som na Kukovi, čo bola veľmi
kvalitná relácia. Škoda, že neprežila. Rada by som v nedeľu posadila
deti pred telku, aby si pozreli Kuka
a Paťu Jariabkovú.

• Kde najčastejšie nachádzate inšpiráciu k pesničkám?
Všade :) Chodím po svete s otvorenými očami a čo vidím, prekladám do detskej reči :)
• Ako ste sa dostali k tvorbe pre deti? Začali ste až, keď sa stali maminkou?
Nie, po štúdiu herectva som založila Divadlo na kolesách a zamerala som sa na tvorbu určenú najmä pre deti. Počas materstva som
vymyslela škriatka Fíha. Pre deti
tvorím už 10 rokov.
• Doma ste asi všetci hudobníci?
Iba manžel. Braňo je bubeník
a dokonca aj vyrába nádherné bicie
nástroje. Ja sa za hudobníčku nepovažujem, mojou doménou je herectvo.
• Ktorá pesnička je vašou „srdcovkou“?
Tešia ma pesničky, ktoré mi prepožičal pesničkár Miro Šmilňák,
ale rovnako rada mám aj skladby,
ktoré na moje texty vytvoril Miro
Šibík. Z celej tejto fíhovskej tvorby
mám veľkú radosť.
• Váš kostým je jedinečný a veľmi
pestrý. Ako ste sa dostali k takémuto nápadu?
S kostýmom mi pomohla renomovaná módna návrhárka – moja švagriná – Jana Kuzmová, ktorá
oblieka významné slovenské osobnosti. Nedávno sa podieľala na návrhoch šiat pre novú prvú dámu. Je
pre mňa obrovskou cťou, že je súčasťou projektu Fíha tralala. Ona
mi vytvorila základ kostýmu, ja som
si k nemu vyrobila parochňu a pridala doplnky a líčenie.
• Nám rodičom sa stáva, že si s deťmi občas pospevujeme vaše pesničky. Je to aj u Vás doma tak? Čo váš
manžel alebo rodičia na to?
Áno, sme z toho už všetci riadne
zfíhovaní :)

• V klipe pri pesničke „Letí letí“ letíte padákom? Nebáli ste sa ?
Nie, pretože to nie som ja :):):)
V období, keď sme to točili, som bola tehotná Eliškou. Natočila som
let balónom, čo bol tiež dosť risk,
ale našťastie všetko dobre dopadlo.
Výskok z balóna a let padákom robila za mňa kaskadérka, parašutistka Katka Rychtarčíková.
• Vaše malé „bambule“ musia milovať maminu Fíhu. Ako často pozerajú vaše DVD-čka , beriete ich
aj na koncerty? Terezka asi spieva
od rána do večera?
Je to presne naopak, doma nepozeráme Fíhu vôbec. Štvormesačná
Eliška s nami cestuje na vystúpenia,
pretože ju kojím, tak ju mám stále pri
sebe. Terezku berieme len občas. Pre
ňu to nie je až taká sranda, pretože
vidí, čo všetko to obnáša, pozná náročné zákulisie, úmorné cestovanie,
musí sa ma zrieknuť, kým sa venujem
iným detičkám, takže pochopiteľne ju
doma Fíhou nemučíme :). Od rána
do večera síce spieva, ale iné pesničky.
Miluje Máriu Čírovú a spieva aj pesničky Zuzky Smatanovej :).
• Kto je váš najväčší kritik?
Ja sama. Nikdy nie som so sebou spokojná. Snažím sa na sebe
pracovať, zdokonaľovať. Chodím
na hodiny spevu, tanca. Teraz mám
na seba málo času, ale keď malinká trošku vyrastie, tak ma čaká veľa
práce na sebazdokonaľovaní :).
• Po vystúpení ste sa u nás stretli
s detičkami, ktoré sú inak obdarené.
Aký to vyvoláva pocit vo vás, keď vi-

díte že tieto detičky vás napriek svojmu hendikepu neskutočne zbožňujú a ste ohnivkom v ich životoch napriek tomu, že iné veci nevnímajú?
Navonok sa vždy usmievam
a snažím sa im odovzdať veľa radosti, tvárim sa, že je to normálne a nedám na sebe poznať smútok
a bolesť, ktorú prežívam vo vnútri.
Nie je to fér, keď sa niekomu narodí
choré dieťatko. Často sa pýtam Boha prečo sa to deje? Na toto mi ešte
neodpovedal... :( Ale som presvedčená o tom, že všetko sa deje pre
niečo a ak som ja tá, ktorá prinesie
hendikepovaným detičkám do života aspoň trošku radosti, potom som
najšťastnejší škriatok na svete!
• Pamätáte si na vaše detstvo
a na váš detský idol?
Vďaka mojim milovaným rodičom som mala krásne detstvo. Det-

• Momentálne ste na materskej
dovolenke. Ako vyzerá váš čisto
mamičkovský deň bez pracovných
povinností?
Taký, žiaľ, nepoznám... Keď je
Eliška hore, venujem sa jej bábätkovským potrebám :) a keď spinká,
rýchlo doháňam zameškanú robotu, odpovedám fanúšikom na maily
a chystám sa na vystúpenia.
• Kde sa vidíte za takých 15-20
rôčkov?
na invalidnom dôchodku :):):):):)
• Ako sa Vám páči na Orave, respektíve u nás v Kline? Čo vás tu
najviac prekvapilo potešilo?
Prekvapila ma ľudskosť, pohostinnosť organizátorov, nádherné
prostredie, krásne javisko, obrovská socha Krista a Jána Pavla 2.
Nevedela som, že na Slovensku máme niečo také. Z Klina som odchádzala naozaj očarená a naplnená
šťastím. Snáď sa sem ešte niekedy
vrátim.
Andrea Kekeľáková Laššáková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KLIN
Hodnotiaca správa za školský rok 2013/2014
1. Hodnotenie výchovnovzdelávacej činnosti
Činnosť školy vychádzala z pedagogicko – organizačných pokynov
pre školy a školské zariadenia vydané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na školský rok
2013/2014, z nového výchovno
– vzdelávacieho programu školy,
učebných osnov, plánu výchovného poradcu, z plánu koordinátora
protidrogovej prevencie a jednotlivých mesačných úloh.
V tomto školskom roku sa vyučovalo na základnej škole 326 žiakov – z toho sa 5 žiakov vzdelávalo v zahraničí. Vyučovalo sa v 17
triedach a o ich odborný a výchovný rast sa staralo 25 pedagogických
pracovníkov.
Žiaci 1.– 4. ročníka mali možnosť navštevovať oddelenie školského klubu. Navštevovalo ho 25
detí.
Pre lepšiu pripravenosť žiakov
na prijímacie pohovory bolo v 9.
ročníku zavedené rozšírené vyučovanie z matematiky a zo slovenského jazyka na 6 vyučovacích hodín. V ročníkoch 1.– 9. sa vyučoval
predmet Náboženská výchova.
Žiaci mali možnosť navštevovať
krúžky: anglického jazyka, počítačový, futbalový, floorbalový, redakčný, športové hry, stolnotenisový, biblický, varenie, šikovníček,
výtvarný, matematický.
V dňoch 5. a 6. februára sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Na zápise bolo 34 detí. Do prvého ročníka
v budúcom školskom roku nastúpi
31 žiakov, 3 deti majú odklad. K novému školskému roku 2014/2015
sa predpokladá počet detí v ZŠ
317. V Materskej škole momentálne pracujú 4 oddelenia, ktoré spolu navštevovalo 84 detí, o ich výchovu sa staralo 6 pedagogických
zamestnancov, predpokladaný počet v školskom roku 2014/2015 je
89 detí, ktoré sa budú vzdelávať v 3
celodenných a 1 poldennom oddelení.
2. Hodnotenie prospechu a správania žiakov
Na prvom stupni prospelo všetkých 144 žiakov. Na druhom stupni
prospelo všetkých 182 žiakov. Kritériom na hodnotenie správania bol
školský poriadok a vnútorný poriadok školy. Tento stanovil postupnosť pri výchovných opatreniach
– pochvalách a pokarhaniach.
Pochvalu triednym učiteľom
v prvom polroku získalo 75 žiakov.
V I. polroku:
– napomenutí triednym učiteľom
boli 7 žiaci; – triednym učiteľom

boli pokarhaní 0 žiakov; – riaditeľom školy bol pokarhaný 1 žiak;
– zníženú známku zo správania
sme neudelili.
V II. polroku:
– pochvalu triednym učiteľom získalo 39 žiakov; – odmenu riaditeľky školy získalo 72 žiakov; – napomenutí triednym učiteľom boli 3
žiaci; – triednym učiteľom boli pokarhaní 2 žiaci; – riaditeľom ško-

kole, Sandra Košútová – 6. miesto; Dejepisná olympiáda – v okresnom kole získal 3. miesto A. Romaňák; 2. miesto Filip Klinovský;
3. miesto D. Bobák, – v krajskom
kole F. Klinovský 8. miesto (úspešný riešiteľ); Biblická olympiáda – okresné kolo – 8. miesto; Rok
so sedembolestnou – korešpondenčná súťaž – bez umiestnenia;
Tajomstvá a poklady YOUCATU
– Š. Gurová – 3. miesto; Poznaj
svoje mesto – 2. miesto v okrese;

27. 6. 2014 Koniec školského roka. VIAC fotografií zo života školy nájdete
vo fotogalériach na webe školy v časti fotoalbum http://zsklin.edupage.org
ly bol pokarhaný 1 žiak; – znížená
známka zo správania nebola udelená.
Skokanom roka – žiakom, ktorý si najviac zlepšil prospech oproti prvému polroku, sa stal Filip Nešťák, žiak 8. B triedy, ktorý si zlepšil prospech v 5 predmetoch, z toho
v jednom o dva stupne.
3. Hodnotenie dochádzky
žiakov
Žiaci vymeškali v priebehu prvého
polroka tohto školského roka 7 044
hodín, čo je o 896 hodín viac, ako
v prvom polroku v minulom školskom roku, priemerne na jedného
žiaka 21,94 hodín, neospravedlnené hodiny sa nevyskytli.
V 2. polroku žiaci vymeškali
9 409 hodín, čo je 29,3 hodín na žiaka. Je to o 204 hodín menej ako
v druhom polroku v minulom školskom roku, neospravedlnené boli 2
vyučovacie hodiny.
Hlavnou príčinou vymeškávania boli zdravotné problémy detí.
4. Reprezentácia školy vo vedomostných a športových súťažiach
Vedomostné súťaže
V školskom roku 2013/2014 sme
sa zúčastňovali rôznych súťaží
a olympiád, napr.: Olympiáda SJ
– účasť v okresnom kole, F. Klinovský – 6. miesto – úspešný riešiteľ;
Olympiáda Aj – účasť v okresnom

Veľký olympijský kvíz – dejepisná
súťaž – výsledky nie sú známe; Šaliansky Maťko – účasť v okresnom
kole; Hviezdoslavov Kubín – účasť
v okresnom kole; Literárna Revúca – ocenenie strieborné pásmo
– F. Klinovský, P. Jatyel
Michalkov pamätník – prednes
ruskej poézie a prózy – účasť v okr.
kole; Detský čin roka – zaslanie
príbehu Vianočný anjel; Keď si vymýšľam – zapojenie sa do lit. súťaže; Literárny Majáčik – účasť v súťaži – zaslané 4 práce – 3. miesto
v tejto súťaži získal Jerguš Košút
– za povesť Krvavý potok; projektová súťaž v Anglickom jazyku – okresné kolo, výsledky ešte nie sú známe; Biblia očami detí
– účasť v súťaži – 7 výtv. prác; Vianočná pohľadnica – účasť v súťaži; Grafický návrh obalu na žiacku knižku – účasť v súťaži; na biologickej olympiáde kategórie „C“
sa na okresnom kole zúčastnili dvaja žiaci: Martin Lajda (9. A) , obsadil 1. miesto Monika Sroková(9. A),
obsadila 5. miesto – úspešná riešiteľka; Martin Lajda sa zúčastnil aj
krajského kola biologickej olympiáda kategórie „C“ a obsadil 8. miesto ako úspešný riešiteľ; na okresnom kole matematickej olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov: Laššáková Slávka. – 5. ročník – neúspešná riešiteľka; Žiaci 6., 7. A 8. ročníka sa okresného kola MO ne-

zúčastnili; z 9. A sa okresného kola MO zúčastnili Filip Klinovský,
René Mišek, Martin Lajda a Peter Mišek. Filip Klinovský a René
Mišek obsadili 8. – 11. miesto z 19
účastníkov; okresného kola Pytagoriády sa zúčastnili štyria žiaci: Slávka Laššáková (5. roč.), Miriama Chovancová (6. roč.) skončila na 3. mieste ako neúspešná riešiteľka z 22 účastníkov, Mário Balek (7. roč.); matematického Klokana sa zúčastnilo 15 žiakov, najlepšie umiestnenie zaznamenal V.
Jašica; zo 7. ročnika umiestnil sa
v prvej stovke zúčastnených žiakov
z celého Slovenska; IQ olympiády
sa zúčastnil jeden žiak 7. roč. – D.
Bobák; na geografickej olympiáde okresného kola sa zúčastnil Filip Klinovský (9. roč.) – 3. miesto,
úspešný riešiteľ a na krajskom kole
obsadil 15. – 19. miesto; na okresnom kole chemickej olympiády
sa zúčastnili Filip Klinovský (9. A),
Mária Mikundová (9. B); na okresnom kole fyzikálnej olympiády sa
zúčastnili Jozef Bečár a Dávid Jendroľ obaja z 9. B triedy.
Športové súťaže
ZŠ s MŠ Klin sa počas školského
roka zúčastňovala školských športových súťaží vyhlásených MŠVV
a Š SR pre školský rok 2013/2014:
z MO v atletickom štvorboji družstvo starších žiakov získalo 5. miesto z celkového hodnotenia družstiev; v malom futbale sa mladší
žiaci umiestnili na 2. mieste v obvodnom kole; v súťaži Žiacka latka 1. miesto v skoku do výšky získal
Adam Kosmeľ za žiakov 6.ročníka,
3. miesto v tejto v disciplíne získal
Damián Meško za žiakov 8. ročníkov. Za deviatakov bodoval Martin
Lajda s umiestnením sa na 3. mieste; vo Florbale mladší žiaci dosiahli výborné umiestnenia vyhrali obvodné i okresné kolo a postúpili
na krajské kolo kde žiaľ nebodovali;
starší žiaci získali v obvodnom kole
2. miesto; na majstrovstvách okresu v atletike sa starší žiaci z celkového hodnotenia 15 družstiev umiestnili na 3. mieste; v behu 4 x 60 m
chlapci získali 4. miesto; za jednotlivcov v skoku do výšky si 1. miesto
vyskákal Patrik Nešťák a zároveň vo
vrhu guľou získal 2. miesto; v skoku
do výšky sa na 3. priečku postavil
Kristián Meško a v skoku do diaľky
sa zaradil na 5. miesto; v krikete sa
na 3. mieste umiestnil Markus Kubala; mladší žiaci sa na majstrovstvách okresu v atletike umiestnili
v súťaži družstiev na 5. mieste; v behu 4x60 m obsadili 3. miesto; za jednotlivcov v kategórií ml. žiakov
sa najvýraznejšie presadil Denis
Pokračovanie na s. 16
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KLIN
Dokončenie zo s. 15
Volf v behu na 60 m získal 1. miesto, v behu na 300 m opäť 1. miesto;
v krajskom kole v atletike v súťaži jednotlivcov v skoku do výšky si
1. miesto vybojoval Patrik Nešťák
a postupuje na celoslovenské kolo;
mladšie dievčatá z MO v atletickom
štvorboji v súťaži družstiev získali 4. miesto; za jednotlivcov sa na 3.
mieste umiestnila Sára Svetlošáková, Petra Kraváková na 4. mieste;
vo florbale získali mladšie žiačky
1. miesto a v okresnom kole 4. miesto. Staršie žiačky sa umiestnili v obvodnom kole na 1. mieste a v okresnom na 3. mieste; na majstrovstvách okresu v atletike sa staršie žiačky z celkového hodnotenia družstiev umiestnili na 3. mieste. Za jednotlivcov sa na 3. mieste v behu na 300 m umiestnila Patrícia Kurtulíková; z majstrovstiev
okresu v atletike si za mladšie žiačky v behu na 300 m Petra Kraváková odniesla 1. miesto a Eva Kobyliaková 5. miesto. V skoku do diaľky sa na 4. mieste umiestnila Petra Kraváková. Sára Svetlošáková
bola v behu na 60 m štvrtá; v behu
4x60 m získali dievčatá 2. miesto.
Počas školského roku sme sa
zameriavali aj na mimoškolské
aktivity pre žiakov.
Realizovali sme šport. súťaž Rope skipping, pravidelné korčuľovanie HK Altis, Aqua relax Dolný Kubín plávanie, florbalové priateľské
zápasy s inými školami, Kliňanská
latka skok do výšky, účasť na turnaji o Pohár Oravy vo florbale.
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
V rámci mimoškolských aktivít
sme sa zapojili do projektov Danone – mliečna liga, Školská mliečna
liga, Školské ovocie a zelenina.
Žiaci pripravili program ku Dňu
dôchodcov, na Vianočnú besiedku,
na školský ples a ku Dňu matiek.
Redakčný krúžok vydával časopis KLINGÁČIK. Všetci žiaci môžu doň prispievať svojimi nápadmi. Žiaci redakčného krúžku mali možnosť navštíviť vydavateľstvo
novín MY Orava.
Na I. stupni sa uskutočnili tieto aktivity: 8. 9. – Čitateľská štafeta; 20. 9. – Sviečkový sprievod
ku Soche Krista na Grapu; 26. 9.
– Európsky deň cudzích jazykov; 2. – 3. 10. – Jesenný zber papiera; 15. 10.– Deň úcty k starším; 23. 10.– Divadelné predstavenie – Čert a Káča; Výstavka výtvorov z ovocia a zeleniny – september, október; Súťaž – Najkrajší šarkan – október, november; 18.
– 22. 11. – Týždeň boja proti drogám; 22. 11. – Imatrikulácia pr-

vákov; 6. 12. – Slávnosť sv. Mikuláša; 6. 12. 2013 – Mikulášska besiedka; – december 2013 – Čisto v duši, čisto okolo nás (1. A, 1. B,
2.A).; 11. 12. 2013 – Pytagoriáda ( Aleš Václav, Kristián Kekeľák;
17. 12. 2013 – Šaliansky Maťko (Timea Sifčáková,Michaela Domiňáková, Miriam Feniková); 19. 12.
2013 – Vianočná besiedka; 20. 12.
2013– Vianočné trhy; 5. – 6. 2. 2014

– Zápis do I. ročníka; 30. 1. 2014
–Karneval; 22. 2.2014 – Školský
ples; Marec– mesiac knihy + výstava kníh; 3. 3. 2014 – beseda so spisovateľkou Blaženou Mikšíkovou;
7. 3. 2014 – divadelné predstavenie – Žabia princezná; 11. 3. 2014
– exkurzia Hvezdáreň , kaštieľ Radoľa; 28. 3. 2014– Deň a noc v rozprávke; Veľkí čítajú malým – zodp.
tr. učitelia; 22. 3.– Modrý deň – svetový deň vody – marec; 22. 4.– Deň
Zeme –; Apríl – Hviezdoslavov Kubín – (Poézia – Natália Tylková,
Klaudia Záhumenská, Rebeka Šimurdová. Próza – Tatiana Ťasnochová, Martina Bugajová, Soňa
Luticová; Apríl – Finančná zbierka
do Ugandy.; 12. – 16. 5. – Plavecký
výcvik – 3. a 4. roč.; Olympiáda v telocvični– zodp. tr. učitelia; Slávnosť
ku Dňu matiek + príprava programu – apríl, máj; Návšteva filmového predstavenia k MDD – jún; Deň
vody, Deň a noc v rozprávke, Čistá obec a Zber papiera, Slávnosť ku
Dňu matiek, MDD, výlety – Skanzen v Zuberci, ZOO a zámok Bojnice, exkurzia – Pekáreň Janckulík,
Tlačiareň Kubík, Mini ZOO Edyho
ranč, a návšteva zábavného detského centra Kinderland v Námestove.
Zhodnotená
Žiaci II. stupňa sa v rámci humanitných predmetov zúčastnili nasledovných exkurzií: Rajecká Lesná – náboženská výchova, Mgr. Cudzišová; Po literárnych stopách Oravy – literárna . exkurzia 7. ročník;
Rytierske dni, Oravský hrad – de-

jepisná exkurzia, 7. roč. – Mgr. Jaňáková; Múzeum Praveku a Matica Slovenská – dejepisná exkurzia – PaedDr. Matisová; Oswienčim – dejepisná exkurzia, 8– .9. roč.
Mgr. Jaňáková, PaedDr.Matisová;
Bojnice, praveké múzeum, zámok –
dejepisná exkurzia, 5.a 6. roč. – PaedDr. Matisová; Hviezdoslavova hájovňa – literárna exkurzia, 8. roč.
– Mgr. Romaňáková.

Školských výletov sa zúčastnili všetky triedy, prebehli podľa dohodnutých programov a bez závažných priestupkov.
Besedy
Riziká internetu a mobilnej komunikácie – v spolupráci s CPPPaP
Námestovo žiakov 7. a 8. ročníka;
Kultúra života a hľadanie pravých
hodnôt života – prednáška o úcte k životu; Obchodovanie s ľuďmi – 9. roč.; Kariérne poradenstvo
– 8. roč. cyklické
Adaptácia na II. stupeň – 5. roč.
V rámci prírodovedných predmetov sa žiaci 9. ročníka pod vedením
p. učiteľky Gracíkovej zúčastnili
exkurzie EKO RAY a žiaci 8. ročníka exkurzie na Kliňanské rašelinisko.
O zákerností drog a fajčenia
boli žiaci informovaní prostredníctvom nástenky, ktorú pre nich pripravili p. uč. Mikušová a p. uč. Gracíková. Tiež pre žiakov pripravili nástenku ku Dňu narcisov a ku
Dňu Zeme, ku Dňu vody.
Uskutočnili sa vianočné trhy,
v rámci ktorých žiaci prispeli 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 15 952,3 kg – najaktívnejšie triedy 3.A, 6.A, 7.B, 7.A. Taktiež sme sa zapojili do zberu tetrapakových obalov a plechovíc – najaktívnejších 12 žiakov našej ško-

ly sa zúčastnilo výletu za odmenu
za zber tetrapakov do Bojníc.
Motivačného výletu za odmenu do Vysokých Tatier a Popradu
sa zúčastnilo 41 žiakov našej školy, ktorý zabezpečila ZŠ s MŠ Klin.
Mgr. A. Jaňáková,
rš, Klin 27. 6. 2014
MŠ Klin – Správa za školský rok
2012/2013
V školskom roku 2012/2013 nav
števuje MŠ 93 detí z toho 49 predškolákov.
Suma príspevku za pobyt dieťaťa bola 6,64 € od septembra do decembra 2012, od januára 2013 sa
výška príspevku zvýšila na 10 €
(bol odsúhlasený na zasupiteľsvtve
OÚ zo dňa 14. 12. 2012).
MŠ úzko spolupracuje so ZŠ,
Obecným úradom, Centrom voľného času NO a so Súkromným centrom špeciálno – pedagogiského
poradenstva ABC Trstená.
V školskom roku 2012/2013 prebiehali v MŠ krúžky: „Angličtina hrou“ pod vedením Mgr. Alici Kršákovej (od októbra); „Krúžok prvej pomoci“ pod vedením
Mgr. Ivety Kurtulíkovej (od apríla);
v septembri prebehla logopedická
depistáž s pani doktorkou S. Nečasovou a v januári testy školskej zrelosti a spôsobilosti pod vedením
PaedDr. T. Gandelovej.
Aktivity s rodičmi: september: sadenie cibuľovín; – október: švábkové hody; – november: Svetlo života
s pánom farárom a sestričkou Imakulátou; – december: Vianočné trhy; – február: zimná sánkovačka;
– marec: Rozprávková noc; – apríl: Čistá obec; – máj: Deň matiek;
– jún: výlety – Kinderlad, Rozprávkový vláčik.
Aktivity s pani učiteľkami: návšteva Obecného úradu v Kline, rozhovor s pánom starostom; – návšteva z neba – Mikuláš; – karneval; – návšteva ZŠ s predškolákmi; – vystúpenie pri príležitosti 50.
výročia ZŠ; vystúpenie na porade
Červeného kríža; vystúpenie pri
príležitosti Úcty k starším; beseda
s detskou lekárkou; beseda s p. stomatohygieničkou; zapojenie sa
do výstavy výtvar. prác MŠ – Srdce pre mamu; účasť na Športovej
olympiáde v Or. Polhore (12. jún)
V školskom roku 2013/2014 je
do MŠ zapísaných 35 predškolákov. Celkový počet detí, ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2013/2014 je 85 (situácia k septembru sa môže zmeniť).
Mgr. A. Jaňáková , rš Klin
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Materská škôla ďakuje…
Dňa 27. 6. 2014 sa nám oficiálne skončil školský rok 2013/2014.
Chcela by som sa úprimne poďakovať v mene celého kolektívu MŠ
a hlavne v mene všetkých detí ľuďom, ktorým slovo „ĎAKUJEM“
náležite patrí.
Ďakujem za skvelú spoluprácu
pani riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Alexandre Jaňákovej, pánovi starostovi Štefanovi Peňákovi, vedúcim krúžkovej činnosti sestričke Imakuláte,
Mgr. Ivete Trnčákovej, Mgr. Veronike Téglerovej, Mgr. Ivete Kurtulíkovej a pracovníkom Obecného úradu Klin. Veľká vďaka patrí všetkým
sponzorom, ktorí finančne, materiálne, svojou prácou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom pomohli našej MŠ: firme Bortex, p. Srokovi,
p. Kurjakovi, p. Hurákovi, p. Kviatkovi,

p. Jadrňákovi, p. Kosmeľovi, p. Chomatovej, p. Svetlošákovej, p. Šimkovej, p. Kurtulíkovej, p. Bahledovej,
p. Kubalákovi, p. Košútovej, p. Klinovskej a všetkým anonymným sponzorom.
Ďakujem tým rodičom, ktorí sa
aktívne zúčastňovali spoločných aktivít s deťmi, ďakujem za ich dôveru
a vzájomnú úctu, ktorú nám prejavili nielen slovne počas celého školského roka, ale aj kytičkami kvetov.
V neposlednom rade chcem poďakovať učiteľkám a ostatným zamestnancom MŠ za ich obetavú a trpezlivú prácu, láskavý prístup k deťom
a všetkým deťom, ktoré navštevovali
MŠ za to, že boli k sebe láskavé, milé, dobrosrdečné a tolerantné.
Mgr. Iveta
Ferancová,
ZRŠ pre MŠ

Jarné upratovanie našej ulice
Po dlhej, síce miernejšej zime,
nastali dni, keď prvé lúče slnka začali ohrievať naše záhrady a domy.
Samozrejme nám všetkým vyčarilo
teplejšie počasie úsmev na tvári, no
takisto spôsobilo starosti s neporiadkom, ktorý ostáva na ceste po
každej zime. Štrk, ktorým v zime
posypávajú cestu, konáre, staré
lístie. To všetko kazilo vzhľad našej
ulici. Naša obec je veľká, a vieme že
miestna samospráva má po zime
plné ruky práce. Tak sme zobrali
iniciatívu do vlastných rúk.

V sobotu 22. 2. 2014 sme dobrovoľne zobrali metly, lopaty a hrabličky a spoločne sme očistili našu
ulicu. Hlad a smäd sme zažehnali
občerstvením, o ktoré sa postarala
p. Katka Košútová, ktorá zorganizovala túto brigádu.
Po dobre vykonanej práci, nám
na tvári ostali kvapky potu, ale
hlavne výraz spokojnosti. Strávili
sme spoločné chvíle, vykonali dobrú
vec a veríme, že táto skúsenosť ešte
viac utužila vzťahy na našej ulici.
Pavol Kviatek ml.

foto: monika sroková

Indiánsky deň detí v MŠ

Do videnia milá škôlka…
Dovidenia škôlka milá, dovidenia hravý čas,
dorástli sme už do lavíc, škola všetkých volá nás.
Dovidenia milé autá, bábiky aj kuchynky,
v ktorých sme sa rady hrali, veď už nie sme malinký.
Milí naši kamaráti aj s vami sa lúčime,
dávame vám dovidenia, veď v škole sa stretneme.
Vďaka patrí vám kuchárky, za starosti o náš hlad,
dobre ste nás tu kŕmili, spomínať budeme zas.
Odpuste náš neporiadok, tety upratovačky,
metly ste pri nás zodrali, spomienky len ostali.
A vám milé učiteľky, ďakujeme za všetko,
aj keď sme vás pozlostili, zabudnite na všetko.
Lúčime sa škôlka milá, naša škôlka plná krás,
už nás čaká škola nová, s lavicami, s knihou zas.
Takto sa lúčili predškoláci s materskou školou, hračkami
a s jej obyvateľmi. Slzy sa tlačili nielen nám, ale aj deťom. Niektoré z nich chodili do našej MŠ
skoro štyri roky a to je už pekná
doba. Zažili sme tu krásne chvíle, na ktoré budeme všetci s láskou spomínať, ale aj obdobia plaču a trucu, nad ktorými sa teraz
už iba zasmejeme. Nejedno z detí, ktoré na začiatku školskej dochádzky plakalo, na konci plakalo tiež, lebo sa mu nechcelo navždy opustiť našu škôlku. A to je pre
nás učiteľky najkrajšia odmena za našu nie ľahkú prácu. Bolo úžasné pozorovať ich prvé pokroky, naozajstné kamarátstva,
lásky, ale aj spory a bitky, ktoré
tak, ako rýchlo začali, ešte rýchlejšie skončili. Počas celého roka
2013/2014 sme sa snažili deťom
spríjemniť ich pobyt v MŠ rôznymi
podujatiami, aktivitami s rodičmi
a vystúpeniami. Napríklad zapojenie sa do projektu Čistá obec,
kde sme spolu deti, rodičia aj učiteľky upravovali okolie našej MŠ
(ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili do tohto projektu), príprava
programu ku Dňu matiek, ale aj
oslava Dňa detí v našej MŠ, ktorý bol na indiánsku tému, alebo

účasť našich detí na Detskej športovej olympiáde v Oravskej Polhore. Naše pani učiteľky sa zapojili aj do obecného podujatia s názvom Deň športu a kultúry, na ktorý si pripravili športové súťaže pre
deti. Deti sa tu vyšantili a rodičia
si oddýchli od každodenných starostí, na príjemne strávenom dni
pri športe, guláši, detskom programe a bufete. Je koniec školského roka a naša MŠ je pre deti otvorená aj cez prázdniny, čo svedčí o tom, že rodičia majú záujem
o našu škôlku a bez obáv nám zveria svoje deti. Tento školský rok
nám pribudla z projektu, do ktorého sme sa zapojil,i nová interaktívna tabuľa. Vďaka nej môžeme deti inovatívne vzdelávať a držať krok s novou dobou. Zakúpili sme aj nové preliezačky, šmýkačku a pieskovisko, s čoho sa deti neskutočne tešili. Deti tak spoja príjemné s užitočným a budú si
rozvíjať jemnú a hrubú motoriku.
Čo dodať na záver? Snáď len
to, aby naši budúci prváci v škole
aj naďalej rozvíjali svoje doterajšie vedomosti, poznatky, slušné
správanie a úctu k druhým, ktoré sme do nich vštepovali počas
predškolskej dochádzky.
Bc. Viera Katráková
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Deň kultúry
„Hľadajme spôsob, aby učitelia
menej učili a žiaci viac pochopili.“
(J. A. Komenský)
Deň 28. marec bol na našej
škole výnimočný – učitelia si pripomenuli svoj sviatok Deň učiteľov, ktorý sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov.

Beseda so spisovateľkou
V marci – mesiaci kníh – navštívila našu školu pani BLAŽENA MIKŠÍKOVÁ, rodená Gromadová, rodáčka z Klina.

Žiakom 3.a 4. ročníka pripravila zaujímavú besedu. Porozprávala im o svojom detstve, štúdiu,
o svojich záľubách, o trávení voľného času, aj o tom, ako sa dostala k písaniu.
Jej prvé knihy, Belások a Kakaová princezná, sú známe aj našim
deťom. Posledná kniha, Rozprávkové šarkany, je napísaná v slo-

venčine aj
v poľštine.
K
významným
úspechom
patrí aj rozprávka dúhenka, ktorú vysielala
STV počas vianočných sviatkov.
Pre školákov má napísané ďalšie dobrodružné diela, ktoré čakajú na uverejnenie aj na nedočkavých detských čitateľov.

Rozhlasová relácia informovala čiakov o zásluhách Komenského a jeho busta bola vystavená na hlavnej chodbe, pretože mnohým toto meno dnes už
nič nehovorí... Hlásal, že školská
dochádzka musí byť povinná pre
každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.
V éteri zazneli pesničky pre učitľov, ktorých práca je poslaním
a zaslúžia si za svoju námahu a trpezlivosť úctu a úprimné poďakovanie...

Literárna exkurzia
– Hviezdoslavová hájovňa

Deň a noc v rozprávke
„Kniha je zázračná vecička.
Na prvý pohľad je to len papier,
písmenká a farby, ale koľko múdreho, zázračného, veselého i napínavého sa v nej skrýva.“
Piatok 28.
3. 2014 bol pre
žiakov 1.stupňa výnimočný.
Triedne pani
učiteľky
im
pripravili Deň a noc v rozprávke,
zameraný na zážitkový pobyt detí v škole vo večerných hodinách.
Na tento deň sa veľmi tešili a celý
ho prežili v rôznych kostýmoch
z rozprávok. Už od skorého rána
sa po chodbách našej školy prechádzali princezné, ježibaby, víly,
čarodejníci, trpaslíci a mnohé iné
rozprávkové postavičky. Ponorili
sme sa do ríše fantázie a popustili uzdu svojej tvorivosti. Čítali
sme si rozprávky a plnili úlohy,
rozprávali sme sa, hrali, kreslili, spievali a tešili sa. Rozprávali
sme sa o detských spisovateľoch,
o ich dielach, o tom, ako knihy
vznikajú a zahrali sme sa na ilustrátorov kníh. Toto podujatie má
už medzinárodný rozmer a nesie meno známeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena,
jeho zmyslom je pripraviť deťom
taký program, aby sa cítili ako

v rozprávke, zažili niečo čarovné,
vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho, strávili noc, na ktorú
tak skoro nezabudnú. Aj my sme
si naplánovali stráviť noc s rozprávkami. Stretli sme sa po svätej
omši pod farou a pokračovali v našich aktivitách. Pani učiteľky nám
pripravili rôzne literárne súťaže,
kvízy, rozprávkové hádanky, tvorivé dielne. Vyzbrojení baterkami sme sa vybrali tmavou školou
za dobrodružstvom. Na ceste sme
hľadali ukrytý poklad. Po nájdení
pokladu sme pokračovali v plnení úloh na stanovištiach, ktoré
boli pripravené v jednotlivých
rozprávkových triedach. A aké by
to bolo zaspávať bez rozprávky?
Po večernej alebo skôr nočnej hygiene sme sa všetci uložili do svojich spacákov a sledovali filmovú
rozprávku. Posledné nočné sovy
si ešte pozreli druhú rozprávku
a okolo druhej sa ponorili do ríše
snov. Po raňajkách, ktoré nám pripravila pani riaditeľka s dievčatami-animátorkami, sme si upratali
triedy a vyhodnotili túto skvelú
akciu. Chceli by sme sa poďakovať
aj ujom a tetám z Pekárne – Plutinský, ktorí nám ako sponzorský
darček napiekli výborné buchtičky na raňajky.
Už teraz sa všetci tešíme
na ďalšiu Rozprávkovú noc s Andersenom.

Žiaci prišli slávnostne oblečení, pretože sme mali zároveň aj
Deň kravát a sukní. Triedy boli plné gentlemanov vo vyžehlených košeliach a dievčat, ktoré sa na chvíľku zmenili na ozajstné dámy. Vyvrcholením vyučovania bolo divadelné predstavenie v kultúrnom dome pod názvom Pani učiteľke, z lásky z produkcie Divadla Maska zo Zvolena. Somienky a zážitky, prvý príchod do školy, prvá láska, priateľstvá... Prelínala sa v ňom komediálnosť s vážnymi úvahami o poslaní učiteľa.

„Pozdravujem vás , lesy, hory, z tej
duše pozdravujem vás!“ (P.O.H)
Dňa 21.mája si žiaci 8.ročníkov
rozšírili svoje literárne vedomosti
o najväčšom slovenskom básnikovi P. O. Hviezdoslavovi návštevou

Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Sám básnik tu obklopený krásnou oravskou prírodou
čerpal inšpiráciu pri písaní lyrickoepickej skladby Hájnikova žena.
Dobové zariadenie hájovne približuje atmosféru vtedajšieho bývania
a zároveň oboznamuje s básnickou,
prozaickou i dramatickou tvorbou
nášho oravského rodáka. Ďalšia
expozícia je venovaná životu a tvorbe Mila Urbana, ktorý sa v tejto horárni narodil a stal sa tiež známym
slovenským spisovateľom.

Dejepisná exkurzia
– výlet do praveku a stredoveku
V posledný aprílový deň sme
si s piatakmi a šiestakmi naplánovali dejepisnú exkurziu v Bojniciach.
Našou prvou zastávkou bol Bojnický zámok, kde sa konal medzinárodnárodný festival duchov
a strašidel pod názvom Krkaveczlovestný šum krídel. Lektorka
i strašidlá nám pútavo priblížili
osud slávneho uhorského panovníka Mateja Korvína, ktorý rád
v Bojniciach sedával pod starou
lipou. Jeho rod mal v erbe havrana
(krkavca) s ktorým sa viaže aj jedno porekadlo: „Keď havran trikrát
na okno obydlia zobákom zaklope, do roka človek v ňom dokope!“
Potom sme sa zo stredoveku pre-

niesli do praveku a navštívili sme
Prepoštskú jaskyňu, kde kedysi
dávno žili neandertálci. Oboznámili sme sa s ich spôsobom života,
pracovnými nástrojmi, zaujal nás
aj výklad o mamutoch. Nakoniec sme si v tvorivých dielňach
prakticky vyskúšali, ako sa žilo
v praveku a zatancovali šamanský
tanec. Získané vedomosti určite
využijeme na hodinách dejepisu.
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Deň dobrých skutkov
„Všade tam, kde je dobrý človek, je
miesto aj pre dobrý skutok.“
(SENECA)
Veľkonočné sviatky sme na našej škole privítali neobyčajným
dňom – Dňom dobrých skutkov.
Každý triedny kolektív, každý žiak
mal v tento deň vykonať aspoň
jeden dobrý skutok bez nároku
na odmenu. Žiaci boli k sebe milší
a ohľaduplnejší. Mnohí z nich sa
zapojili do finančnej zbierky pre

afrického
chlapca Kata Vincenta
z Ugandy,
ktorý potrebuje súrne
peniaze na štúdium. Zbierka bude pokračovať aj po prázdninách
až do konca mesiaca.
Ďakujeme vám za vaše dobré
skutky a veríme, že ich budete
konať aj naďalej nielen v škole,
ale jednoducho kdekoľvek….

Dejepisná exkurzia – Osvienčim
Dňa 8. mája sme si štátnym
sviatkom pripomenuli víťazstvo
nad fašizmom.

Na druhý deň naši ôsmaci a deviataci navštívili koncentračný tábor v Osvienčime, ktorý bol živým
obrazom fašizmu a zároveň podľa
Hitlera „konečným riešením židovskej otázky“. Stal sa symbolom
vrážd a ľudského utrpenia, približne

Čistá obec
„Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi
– my sme súčasťou
Zeme a Zem je súčasťou nás.“
Aj naša škola sa stotožňuje
s myšlienkou, že ochrana prírody
a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej modrej planéty. Preto
sme si Deň Zeme opäť pripomenuli
aktivitou pod názvom Čistá obec.
Krásne piatkové počasie naši
žiaci pod vedením pedagógov využili na jarné upratovanie svojej

1,5 milióna Židov, Poliakov, Rómov a iných národností. Najskôr
sme so zatajeným dychom prechádzali 1. časťou tábora Auschwitz – vstupná brána, plynová
komora s krematóriom, baraky,
väzenie, stena smrti. V druhej
časti Birkenau nás zaskočila jeho
rozloha, ale aj kruté podmienky
života väzňov. Nakoniec sme si
pozreli autentický film o oslobodení tábora Červenou armádou.
Minútou ticha sme si uctili
všetkých, ktorých tu nacisti bezcitne zabili. Uvedomili sme si, že
toto miesto je veľkým mementom pre všetky minulé i budúce
generácie a že zločiny proti ľudskosti sú tie najhoršie...
rodnej obce. Už po 2.vyučovacej
hodine ich čakalo veľa práce…
Žiaci prvého stupňa vyzametali okolie školy, ihriska i obchodu Jednota. Vyššie ročníky sa
postarali o čistotu v okolí obecného úradu, kostola, pošty, materskej školy, lyžiarskeho vleku
i Kliňanského potoka.
Tentoraz sme sa potešili, že
odpadkov bolo menej ako po minulé roky, ale ešte stále niektorí
spoluobčania vytvárajú čierne
skládky, prípadne si nedokážu
upratať ani pred vlastným domom. Naša dedinka je opäť čistá
a dúfame, že jej krásu budú obdivovať aj turisti, ktorí ju tiež radi
navštevujú…

Návšteva hvezdárne

prácu alchymistov. Vo vynovenom planetáriu žiakom za pomoci animácií lektori priblížili
Slnečnú sústavu a jej planéty,
ako aj vznik kráterov na Mesiaci
Cieľom exkurzie bolo infor- a Marse. Neskôr sa oboznámili
movať žiakov o Slnku – najväčšej s astronomickým ďalekohľadom
hviezde a planétach, ktoré okolo a jeho využitím. Perličkou na záneho obiehajú. Mladší žiaci nav- ver bolo sledovanie rozprávky
štívili Kaštieľ Radoľa, ktorý nám Shrek v 3D verzii s 3D okuliarpriblížil život na Kysuciach spred mi. Deti odchádzali nabité novýniekoľkých storočí – remesel- mi vedomosťami, skúsenosťami
nícke výrobky, dobový nábytok, i zážitkami.
~ Autorka týchto článkov zo ZŠ: PaedDr. Ľudmila Matisová~
Dňa 11. 3. 2013 sa žiaci 3. a 4.
ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v Krajskej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste.

Starší žiaci

foto: ing. peter jendroľ

FUTBALOVÝ ROČNÍK 2013/14
Dospelí I. trieda
1. Nižná
26
2. Or. Polhora 26
3. Zuberec
26
4. Liesek
26
5. Žaškov
26
6. Klin
26
7. Or. Podzámok 26
8. Breza
26
9. Novoť
26
10. Pribiš
26
11. Dlhá n. Oravou26
12. Sihelné
26
13. Rabča
26
14. Medzibrodie 26

14
14
12
12
10
10
11
10
10
10
8
9
8
7

7 5
5 7
6 8
5 9
8 8
7 9
3 12
6 10
5 11
4 12
9 9
2 15
3 15
4 15

46:22 49
41:27 47
42:30 42
47:44 41
51:39 38
35:29 37
38:39 36
38:37 36
47:56 35
30:34 34
43:47 33
38:50 29
35:58 27
30:49 25

VÝSLEDKY – jarná časť
Klin – Nižná 0:1, Medzibrodie –
Klin 1:0, Klin – Zuberec 2:0, Dlhá
– Klin 2:0, Klin – Rabča 3:0, O.
Polhora – Klin 2:2, Pribiš – Klin
3:1, Klin – Liesek 1:1, Breza – Klin
1:0, Klin – O. Podzámok 0:0, Novoť – Klin 0:3, Klin – Žaškov 3:2.
Dorast I. trieda U19 2013/14
1. Liesek
24 19 1 4 90:32 58
2. Or. Lesná 24 16 3 5 84:29 51
3. Breza
24 14 3 7 70:50 45
4. Habovka
24 13 1 10 61:42 40
5. Bobrov
24 11 6 7 59:49 39
6. Klin
24 11 4 9 58:54 37
7. Lokca
24 12 0 12 42:43 36
8. Zázrivá
24 10 4 10 66:46 34
9. Or. Podzámok24 9 5 10 50:58 32
10. Mútne
24 6 4 14 35:67 22
11. Zubrohlava 24 6 4 14 43:61 22
12. Novoť
24 7 1 16 44:83 22
13. Beňadovo 24 3 2 19 33:12111
14. Hruštín  
0 0 0 0 0:00 0
VÝSLEDKY – jarná časť
Klin – Habovka 1:1, O. Podzámok
– 2:2, Klin – Zubrohlava 0:0, Novoť – Klin 5:1, Klin – Mútne 4:1,
Breza – Klin 2:3, Hruštín – Klin,
Klin – Liesek 1:6, Lokca – Klin
1:0, Klin – O. Lesná 1:4, Bobrov –
Klin 1:2, Klin – Beňadovo 6:1.
St. žiaci III. liga „B“U15 2013/14
1. Istebné
24 21 2 1104:13 65
2. Trstená
24 18 2 4101:18 56
3. Dlhá n. Oravou 24 16 2 6 78:23 50
4. Rabča
24 14 2 8 71:37 44

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vrútky
24
Or. Lesná 24
Liesek
24
Or. Podzámok 24
Klin
24
Blatnica
24
Lipt. Hrádok 24
Lisková
24
Záv.Poruba 24
Breza
0

12
11
10
9
9
7
7
7
1
0

3 9
4 9
4 10
2 13
1 14
2 15
2 15
1 16
1 22
0 0

61:35 39
77:59 37
48:59 34
43:74 29
43:63 28
41:78 23
43:83 23
38:91 22
12:127 4
0:00 0

VÝSLEDKY – jarná časť
Klin – Breza, O. Podzámok – Klin
3:0, Klin – Trstená 1:5, Klin – Vrútky
2:3, Klin – L. Hrádok 0:4, Blatnica –
Klin 2:3, Z. Poruba – Klin 1:4, Klin
– Rabča 1:1, Liesek – Klin 2:1, Klin
– O. Lesná 3:2, Lisková – Klin 2:1,
Klin – Dlhá 1:0, Istebné – Klin 2:0
Ml. žiaci III. liga „B“ U13 2013/14
1. Vrútky
24 21 2 1106:19 65
2. Klin
24 20 0 4111:35 60
3. Trstená
24 17 2 5109:30 53
4. Rabča
24 16 0 8110:48 48
5. Lisková
24 14 3 7 57:42 45
6. Dlhá n. Oravou24 12 3 9 75:58 39
7. Or. Podzámok 24 8 7 9 44:48 31
8. Liesek
24 7 3 14 63:93 24
9. Istebné
24 7 2 15 42:71 23
10. Or. Lesná 24 6 4 14 36:79 22
11. Lipt. Hrádok 24 5 5 14 39:72 20
12. Záv. Poruba 24 4 3 17 44:93 15
13. Blatnica
24 2 0 22 26:174 6
14. Breza
0 0 0 0 0:00 0
VÝSLEDKY – jarná časť
Klin – Breza, O. Podzámok – Klin
0:6, Klin – Trstená 2:0, Klin – Vrútky
3:0, Klin – L. Hrádok 4:0, Blatnica –
Klin 0:10, Z. Poruba – Klin 2:5, Klin
– Rabča 2:5, Liesek – Klin 3:7, Klin
– O. Lesná 3:0, Lisková – Klin 1:3,
Klin – Dlhá 1:2, Istebné – Klin 3:6
Prípravka 2013/14
1. Or. Polhora 12 9 2 1 67:18 29
2. Rabča
12 6 2 4 49:32 20
3. Klin
12 1 0 11 15:51 3
VÝSLEDKY – jarná časť
Rabča – Klin 5:1, Klin – O. Polhora 0:7, Klin – Rabča 3:2, O. Polhora – Klin 7:0, Rabča – Klin 7:2,
Klin – O. Polhora 3:11.
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Ako sme hrali ?
V sezóne 2013/2014 družstvá
Dospelých, Dorastu a Starších
žiakov striedali lepšie výkony so
slabšími. Dospelí začali sezónu
prehrou so Sihelným a Nižnou
a nakoľko v jesennej časti sezóny získali 19 bodov, v jarnej časti museli ťažko bojovať aby nakoniec skončili na konečnom 6.
mieste.
Dorast hral v jesennej časti sezóny veľmi dobre a nazbieral 25 bodov. V jarnej časti boli výkony dorastencov slabšie a skončili na konečnom 6. mieste. Pod slabšie výkony sa podpísala skutočnosť, že
kľúčoví hráči Mikuláš Mikunda
a Pavol Jendroľ pravidelne hrávali za družstvo dospelých a dobrými výkonmi ukázali, že od novej
sezóny budú platnými hráčmi medzi dospelými. Pozitívom skončenej sezóny je fakt, že z družstva dorastu k dospelým prechádza Mikuláš Mikunda, Pavol Jendroľ, Marek
Lacek, Peter Kršák, Patrík Révaj, Anton Katrák, Dominik Svetlák. Sú to veľmi talentovaní hráči, čo potvrdzujú v už prebiehajúcich prípravných zápasoch. K dospelým by sa mal pridať aj Filip Paj-

ta, ktorý je ale kmeňovým hráčom
MŠK Námestovo.
Dospelí v príprave na novú sezónu odohrali zápas s Bobrovom
s výsledkom 4:3 pre Klin a vyhrali v Zubrohlave 9:2, čo naznačuje,
že cieľom do novej sezóny je skončiť čo najvyššie. Najlepšie výkony v sezóne 2013/2014 podávalo
družstvo Mladších žiakov a skončili v lll.lige na peknom 2. mieste. Z toho družstva tiež prechádza viacero veľmi dobrých hráčov
k starším spoluhráčom. Sú to hráči Dominik Bobák, Roland Galčík, Sebastián Klinovský, Damián
Klinovský, Adam Kosmeľ, Jozef
Stahoň, Michal Kurtulík, Samuel Svetlák, Patrik Svetlošák, Pavol Večerek.
Starší žiaci skončili v lll.lige
na konečnom 9. mieste. V rámci sezóny turnajovým spôsobom
hrávali svoje zápasy hráči Prípravky. Je to kategória, kde najmladší žiaci získavajú prvé skúsenosti na veľkom ihrisku. Súperili so žiakmi Rabče a Oravskej Polhory a vo väčšine zápasov ťahali za kratší koniec. V tejto kategórii nie sú podstatné výsledky, ale
skúsenosti.
Ing. Peter Gužík

Dospelí

foto: ing. peter jendroľ

Dorast

foto: ing. peter jendroľ

6. 4. 2014 Priateľsky zápas v Poľsku

Mladší žiaci

nané družstvá sa 12. júla 2014 zúčastnili futbalového turnaja v Poľsku v Jelešni.
V štvorčlenných skupinách
starší žiaci turnaj vyhrali a mladší
žiaci obsadili medzi svojími rovesníkmi druhé miesto.
foto: ing. peter jendroľ

Futbalové talenty vyrastajú
aj v našej obci
Naši mladí futbalisti, družstvá mladších a starších žiakov
už v prípravných zápasoch pred
jarnou sezónou ukázali, že futbal vedia hrať.
Svojím výkonom to potvrdili v priateľskom zápase v Poľsku
s rovesníkmi z partnerskej obce
Przyborów z Gminy Jelešnia. Aj

keď sa im úvod zápasu nevydaril, ale v druhom polčase súpera
prevalcovali a zaslúžene zvíťazili. Dobrou hrou sa prezentovali aj
v súťažných zápasoch jarnej časti a nakoniec starší žiaci obsadili v III. lige 9. miesto a mladší žiaci skončili na 2. mieste.
V rámci prípravy na nový súťažný ročník 2014/2015 spomí-

Veľkú zásluhu na úspechoch
majú aj tréneri František Kosmeľ
a Anton Katrák. Veď Benjamín
Kurtulík sa dostal do oblastného
výberu chlapcov Turca, Liptova
a Oravy.
Štefan Peňák

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Pavlína Kozoňová, Ing. Ján
Laššák, Agneša Simanová,
Ladislav Sitarčík, František
Sojka, František Kekeľák

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Simona Volfová, Adam Pavlovič, Igor Blaškovič, Patrik Kosmeľ, Kristína Vargončíková,
Nikolas Laššák, Alica Ganobjaková, Michaela Kviateková,
Daniela Štepunková, Kristán
Úradník, Alžbeta Štetková, Lea
Jadrňáková, Richard Antušák,
Adrián Turac, Aneta Laššáková,
Peter Pindiak, Martin Kosmeľ,
Matias Volf, Alica Laššáková
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Narodení
35
43
38
44
52
40

Zomrelí
18
23
12
12
15
11
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