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V scéne – Nelly v Betleheme
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efoto ing. peter jendrol

Príbeh malej Nelly
Jasličková pobožnosť

ne do neďalekej kamennej
jaskyne. V jaskyni je vyteV piatok 25. 12. 2009, sané súsošie predstavujúce
na sviatok Božieho naro- Betlehem. Nelly, ktorá sadenia, si deti a mládež na- ma je chromá, prosí o vzácšej farnosti pod vedením ny dar – uzdravenie svojej
sr. Imakuláty pripravili ne- na lôžko pripútanej matky.
tradičné divadelné spra- Malá Nelly tam ide s precovanie vianočného prí- svedčením, že jej matka vybehu malej Nelly – trpez- zdravie. Vo chvíli zázraku
livého, obetavého a nese- kamenné postavy ožívajú
beckého dievčatka. Dob- a Nebeská matka uzdravuje
rovoľné vstupné putovalo aj Nelly. Nelly prosí za matdo Kazachstanu, kde ses- ku, a dostáva tento dar aj
tričky z rehole de Notre Da- pre ňu.
me denne vykonávajú svoju
Rolu Nelly stvárnila Mámisionársku činnosť.
ria Králiková. Pekne pripravené rekvizity a kulisy,
Hlavným motívom hry decentné osvetlenie podbol zázrak vianočnej no- farbené peknou hudbou
ci. V tú noc ide Nelly na čl- a hlavne výborné herecké

výkony detí – to všetko oce- lý zážitok z predstavenia
nili prítomní diváci. Bolo sa v nás ešte dlho rezonoval.
naozaj na čo pozerať a ce– Mária Jendroľová –

Prianie do roku 2010

Vážení spoluobčania,
úprimne Vám prajem do tohto roku veľa krásnych dní,
veľa lásky a žiadnu nenávisť, veľa zdravia, množstvo radosti a málo zlostí, viac hojností a spokojnosti než smútku
a trápenia.
Chcem sa týmto poďakovať aj zamestnancom obecného
úradu, poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým tým,
ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu
našej obce, k obohateniu jej kultúrneho, športového a duchovného života.
Viem, že spoločnými silami sa nám podarí naplniť ideály
a predsavzatia, ktoré vkladáme do tohto roku.
Štefan Peňák, starosta obce Klin
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Obecné zastupiteľstvo rozhodlo
UZNESENIE zo zasadania
Obecného zastupiteľstva Obce
Klin konaného dňa 18. 9. 2009
Obecné zastupiteľstvo v Kline
berie na vedomie:
a. Správu ZŠ s MŠ o príprave výchovno-vzdelávacom procese na školský rok 2009/2010.
b. Technickú správu k prácam naviac na stavbe „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Klin“, objekt SO O2
Materská škola.
c. informácie starostu obce
o prácach: oplotení areálu a o terénnych úpravách viacúčelového ihriska, o oprave kanalizačnej prípojky k ZŠ, o oprave cesty III/52104 v obci.
d. Informáciu o plnení rozpočtu k 31. 8. 2009.
e. Informáciu o vývoji nákladov za zber, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu.
f. Ohlásenie drobnej stavby
p. Romana Ganobjaka, bytom
Klin č. 43 o oplotení pozemku
na parc. CKN č. 1304/6,1309/2,
1335/2, 1334/3, 1300/44, 1300/43.
schvaľuje:
a) žiadosť Márie Klozíkovej,
bytom Klin 64 o prenájom nebytových priestorov (nad garážami OcÚ) v budove súp. č.
147 na podnikateľské zámery.
Cena za prenájom nebytových
priestorov vo výške 8,30 €/m2.
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2008/2009
c) Zmenu rozpočtu obce
k 31. 8. 2009.
d) Spolufinancovanie projektu pod názvom „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Klin“ poskytnutím
úveru zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a.s. vo výške 398 300 € s možnosťou opakovaného čerpania a zabezpečením blankozmenkou.
e) VZN č. 16/2009 Prevádzkový poriadok viacúčelového
ihriska Klin.
f) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Klin – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.
g) Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou a
TJ TATRAN Klin.

Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 4. 12. 2009
neschvaľuje:
Návrh VZN č. 15/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
v k.ú. obce Klin.
poveruje:
Starostu obce jednaním
s OVS Dolný Kubín a.s. vo veci
vypracovania investičného plánu na vybudovanie kanalizačných prípojok k RD na splaškovú kanalizáciu vybudovanú
do roku 2006.
ukladá:
Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo vykonať obhliadku realizovaných stavebných prác na stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, I. etapa“ v obci
Klin a spracovanie pripomienok
pred kolaudáciou.
UZNESENIE zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva
Obce Klin konaného dňa
4. 12. 2009
Obecné zastupiteľstvo v Kline
berie na vedomie:
a. Rozpočet obce na roky
2011 a 2012.
b. Informáciu
starostu obce o zlúčení obecnej
a školskej knižnice a usmernenie k zlučovaniu školských a obecných kniž-

níc v zmysle zákona NR SR
č. 183/2000 o knižniciach.
schvaľuje:
a) VZN obce Klin č. 15/2009
o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. obce Klin v mieste,
kde je vybudovaná verejná kanalizácia.
b) VZN obce Klin 19/2009
o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach na rok 2010.
c) VZN obce Klin č. 20/2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy.
d) Úpravu rozpočtu na rok
2009 o príjem dotácie z ministerstva financií na individuálne potreby obce vo výške
8 300 € (250 045,80 Sk) a z Krajského školského úradu finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie pre Základnú školu
s materskou školou Klin vo výške
44 000 € (1 325 544 Sk) a výdaj finančných prostriedkov na výstavbu cesty k materskej škôlke vo výške 16785,11 eur (505668,22 Sk).
e) Úpravu rozpočtu obce
Klin za rok 2009 podľa skutočného čerpania.
f) Vypracovanie znaleckého posudku na budovu s. č. 149
v prenájme spoločnosti SEVEN
s.r.o. s nasledovným obsahom:
a) hodnota stavby pred požiarom 27. 12. 2002,
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b) následky požiaru – ich
hodnota,
c) novovybudované stavby
a úpravy počas trvania nájomnej
zmluvy a zmluva o prevode bude uzatvorená na základe právnych podkladov, znaleckého
posudku a právnych dodatkov.
g) Vypracovanie znaleckého posudku na budovu Školskej
družiny s.č. 136.
h) Rozpočet obce Klin na rok
2010 a rozpočet ZŠ s MŠ
Klin na rok 2010.
i) VZN obce Klin č. 17/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Klin.
j) Dodatok č. 2 k VZN č.
10/2008 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
za pobyt v materských školách,
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom klube a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin.
k) VZN obce Klin č. 18/2009
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.
l) Odkúpenie pozemkov:
1. za účelom vysporiadania
vlastníctva pod miestne komunikácie z dôvodu vybudovania
trafostanice a rozvodov NN pre
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individuálnu bytovú výstavbu
v lokalite ROVEŇ podľa týchto GP:
• GP č. 41962249-198/07 zo
dňa 4. 2. 2008, vyhotoviteľ Geodetická kancelária, Ing. Jozef
Revaj, Námestovo,
• GP č. 44540361-12/2009
zo dňa 2. 2. 2009, vyhotoviteľ
Geodetik, s. r. o., Ing. Jaroslav
Genšor,
• GP č. 44540361-35/2009
zo dňa 4. 6. 2009, vyhotoviteľ
Geodetik, s. r. o., Ing. Jaroslav
Genšor,
• GP č. 37048201-66/2009
zo dňa 16. 4. 2009, vyhotoviteľ
Geodetická kancelária, Ing. Jaroslav Genšor, Námestovo.
2. Odkúpenie pozemku za
účelom vasporiadania vlastníctva z dôvodov vybudovania trafostanice v lokalite Pod Grapou
parc. č. E-KN 1444/1 o vým. 107
m2, zapí saná na LV č. 2327.
m) Poskytnutie finančného
príspevku na základe predložených žiadostí a v zmysle VZN č.
3 o poskytovaní dotácie z vlastných príjmov obce Klin pre nasledovné združenia a spolky
v obci Klin:
• Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Kline vo
výške 300 eur (9037,80 Sk),
• Jednota
dôchodcov
v Kline vo výške 200) eur
(6025,20 Sk),
• Miestny spolok chovateľov poštových holubov v Kline
166 eur (5000,90 Sk),
poľovnícke• Členovia
ho združenia organizovaných
v Kline 134 eur (4036,90 Sk.
n) Žiadosť Anny Ondrejákovej, rod. Volfová, bytom Klin č.
245 o výstavbu rodinného domu na parcele E-KN č. 2707. Sta-
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vebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zákona č.
50/1976 Zb. v platnom znení s
vybudovaním inžinierských sieti na vlastné náklady.
o) Žiadosť Pavlíny Bulandovej, rod. Klinovská, bytom Komenského 500/30, Námestovo
k vydaniu kladného stanoviska
za účelom výstavby RD na pozemkoch E-KN č. 2196 a E-KN
č. 2197 zapísaných na LV 1148
v k.ú. obce Klin.
p) VZN obce Klin č. 21/2009
o poplatkoch za prenájom
priestorov Kultúrneho domu v
Kline a za ostatné služby.
r) Uzavretie dohody a zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností podľa § 141 odst. 1 nasl.
Ob.zák. tak, že pozemky zapísané na LV č. 2611 parcely CKN
1152/1, CKN 1153/1, CKN
1153/3, CKN 1157/2 v podielovom spoluvlastníctve pod B12
na meno Obec Klin v podiele 35/72 a pod B2 na meno Juraj Jendroľ Klin č. 173 v podiele
111/216. Podľa GP č. 37048201143/2009 zo dňa 3. 9. 2009, vyhotoviteľ Geodetická kancelária, Ing. Jaroslav Genšor, Námestovo sa zrušuje spoluvlastníctvo obce Klin a Juraja Jendroľa bytom Klin č. 173 a vyporiadava sa tak, že novovytvorené parcely C-KN 1152/1
o vým. 672 m2 a C-KN 1153/1
o vým. 1197 m2 preberá do
výlučného vlastníctva Obec
Klin a novovytvorenú parcelu C-KN 1153/4 o vým. 1977 m2
preberá do výlučného vlastníctva Juraj Jendroľ, bytom Klin
č. 173. Vyššie popísané zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sleduje

uskutočnenie realizácie projektu „ Revitalizácia centra v obci
Klin.“
neschvaľuje:
Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov pre
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Námestove a Spišskú katolícku
charitu.
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poveruje:
Starostu obce rokovaním
s riaditeľom OVS a.s. D. Kubín vo veci podmienok pripojenia a úľav na vyprázdňovanie
žúmp poskytnutých OVS jednotlivým vlastníkom nehnuteľností v súvislostí s pripojením
na verejnú kanalizáciu v k. ú.
obce Klin. Starosta obce Klin,
Štefan Peňák, v.r.

Výsledky volieb
predsedu a poslancov
do zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
14. 11. 2009 v našej obci

VÝSLEDKY VOĽBY Predsedu Žilinského
samosprávneho kraja:
Kandidáti:
1. Jozef Tarčák, PaedDr. .................................................... 161
2. 	Juraj Blanár, Ing. ........................................................... 107
3. Pavel Pavlásek, doc., Ing. PhD. ....................................... 47
4. Štefan Brestovský, Ing. ..................................................... 3
Na základe výsledkov volieb v Žilinskom samosprávnom
kraji, bol za predsedu Žilinského samosprávneho kraja,
zvolený Ing. Juraj Blanár.
VÝSLEDKY VOLIEB Poslancov do Žilinského
samosprávneho kraja:
počet hlasov:
Kandidáti:		
1.
Alexandra Jaňáková, Mgr. ........................ 197
2.
Jozef Straka ................................................ 97
3.
Ján Kadera, Ing. ......................................... 92
4.
Ján Škombár, MUDr. . ................................ 87
5.
Pavol Bugeľ ................................................ 80
6.
Peter Kuľha, Mgr. ....................................... 75
7.
Karol Graňák, Ing. . .................................... 66
8.
Peter Škombár ........................................... 59
9.
Daniela Fejová, Mgr. .................................. 50
10.
Rastislav Zanovit, MUDr. .......................... 44
11.
Viera Mazúrová, Ing. .................................. 39
12. – 13.
Ján Kozoň, PaedDr., PhD. .......................... 37
12. – 13.
Karol Grigeľ . .............................................. 37
14.
František Poleta, Bc. .................................. 36
15.
Dušan Horeličan, MUDr. ........................... 27
16.
Albín Maslaňák, Ing. .................................. 24
17. – 18.
Drahoslava Kanderková, MUDr. ................ 21
17. – 18.
Karol Sahuľ, Ing. ........................................ 21
19.
Milan Rentka, Ing. ..................................... 19
20. Štefan Blahút, MUDr. 17, 21. – 22. Milan Mišánik, Ing. 15,
21. – 22. Dušan Ratica 15, 23. Vladimír Natšin, Ing. 14, 24.
Ondrej Jackulík, Ing. 13, 25. Albín Viater, Ing. 12, 26. – 29.:
Peter Horváth, Ing. 11, Pavol Oparty, Ing. 11, Ján Vorčák, Ing.,
PhD. 11, Milan Vrábeľ, Ing. 11, 30. Katarína Rusinová, Mgr. 8
31. – 34.: Mária Juríčková, Mgr. 6, Jozef Kinier 6, Jozef Pindiak
6, Jozef Trnka 6, 35. – 36: Ľubomír Jurovčík 5, Stanislav
Papajík 5, 37. Peter Laťák, Mgr. 4, 38. Renáta Fidríková, Mgr.
3, 39. Ladislav Šnapko, Mgr. 1, 40. Jozef Rošták 0.

Nové viacúčelové ihrisko

efoto štefan peňák

Za poslancov za okres Námestovo do Žilinského samosprávneho kraja boli ZVOLENÍ nasledovní poslanci: Jozef Straka, MUDr. Ján
Škombár, Ing. Milan Vrábeľ, Ing. Viera Mazúrová, Bc.
František Poleta.
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Rozpočet obce Klin pre rok 2010
Bežné príjmy
(v tis. Sk)
EURO
DPFO výnos dane z príjmov FO ............. 13 097 . ... 434 742
poukázaný územnej samospráve
Daňové príjmy
Dane z majetku
Z pozemkov ................................................ 231 . ....... 7 672
Zo stavieb . ................................................. 292 . ...... 9 697
Z bytov . ......................................................... 1 . .......... 40
Domáce dane tovary a služby
Dane za psa . ................................................. 29 . ........ 950
Za užívanie verejného priestranstva .................8 . ......... 250
Za komunálne odpady ................................ 660 . .... 21 900
Nedaňové príjmy
Z prenajatých budov .................................... 587 ...... 19 480
Administratívne a iné poplatky
Správne poplatky ........................................... 74 . ...... 2 450
Za predaj výr., tov. a služieb
(rozhlas, smet. nádoby, ref.) ............................ 8 . ........ 260
Cint. Nájom za hrob. miesto .......................... 15 . ........ 500
Úroky ............................................................ 15 . ........ 497
Tuzemské granty a transfery
Dotácia (projekty) ....................................... 754 ....... 25 033
Školstvo-prenesené kompetencie ............. 11 263 . ... 373 887
Bežné príjmy spolu: . ...................... 25 678 ... 523 471
PRÍJMY CELKOM: ................................. 25 678 ... 523 471
Bežné výdavky
Mzdy, platy, služ. platy a ost. osobné vyrovnania .. 1915 . ..... 63550
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní .... 733 . ..... 24320
Energie . ...................................................... 362 . .... 12000
Materiál
Všeobecný materiál . ..................................... 39 . ...... 1300
Knihy, časopisy, noviny ................................ 30 ........ 1000
Reprezentačné .............................................. 45 . ....... 1500
Celkom: ...................................................... 114 . ...... 3800
Dopravné
Palivo, mazivá, oleje ..................................... 69 . ...... 2300
Servis, údržba, opravy ................................... 21 .......... 700
Poistenie majetku . ........................................ 14 . ......... 478
Parkovné ........................................................ 4 . ......... 120
Celkom: ..................................................... 108 . ....... 3598
Sociálny fond ................................................ 13 . ........ 442
Rutinná štandardná údržba
Budov . .......................................................... 25 . ........ 829
Výpočtovej techniky ...................................... 15 . ........ 500
Celkom: ....................................................... 40 ......... 1329
Služby
Školenie ......................................................... 21 . ........ 700
Služby, propagácie, reklama .......................... 15 . ........ 500
Štúdie, expertízy .......................................... 20 . ........ 664
Stravovanie ................................................. 120 . ....... 3978
Odmeny poslanci .......................................... 75 . ...... 2500
Právne služby ............................................... 30 . ...... 1000
Dohody o vykonaní práce ............................ 148 . ...... 4900
Spol. úrad ..................................................... 50 . ...... 1660
Popl. banke .................................................. 39........ 1 300
Popl. banke z úveru .................................... 100 ........ 3 319
Poistenie ....................................................... 18 . ........ 600
Celkom: ..................................................... 636 . ...... 21 121
Energie, voda a komunikácie
El. energia ..................................................... 15 . ........ 500
PHM .............................................................. 6 . ........ 200
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Údržba mot. vozidiel ...................................... 3 . ........ 100
Školenie .......................................................... 6 . ........ 200
Celkom: ....................................................... 30 ........ 1 000
Cestná doprava
Zimná údržba, údržba ciest, GP, zastávky .... 210 . ..... 7 000
Nakladanie s odpadmi
Nafta ............................................................. 11 . ......... 350
Vývoz PDO ................................................. 753 ...... 25 000
Deponácia .................................................... 54 ........ 1 800
Celkom: ...................................................... 818 . ..... 27 150
Verejná zeleň
PHM ............................................................ 10 . ........ 330
Údržba ........................................................... 5 . ......... 150
Celkom: ........................................................ 15 . ........ 480
Verejné osvetlenie
El. energia .................................................. 120 ....... 4 000
Údržba ......................................................... 30 ........ 1 000
Celkom: ...................................................... 150 ........ 5 000
Rekreačné športové služby
Príspevok – TJ ............................................ 200 . ...... 6 638
Kultúrne služby
El. energia .................................................... 90 . ..... 3 000
Vodné, stočné ............................................... 14 . ........ 450
Všeobecný materiál . ..................................... 90 . ..... 3 000
Údržba ......................................................... 42 . ...... 1 400
Kult. podujatia . ............................................. 75 ........ 2 500
Celkom: ...................................................... 311 . ..... 10 350
Rozvoj obcí
Mzdy, platy, služ. platy a ost. osobné vyrovnania ... 600 . .... 19 900
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní .. 229 . ....... 7 615
Ochr. pomôcky, odev, obuv ........................... 7 . ........ 220
Náboženské a iné služby
El. energia, materiál, benzín .......................... 6 . ........ 200
Členské príspevky, príspevky združeniam .. 93 . ...... 3 100
ZŠ – príspevky ............................................. 33 ........ 1 100
MŠ – príspevky .............................................. 5 . ......... 150
Staroba
Stretnutie dôchodcov ................................... 30 ........ 1 000
Ďalšie soc. služby, (opatrovateľská služba)
Mzdy, platy, služobné platy a ostatné . ....... 206 ........ 6 850
vyrovnania
Poistné a príspevok zamestnávateľa
do poisťovní .................................................. 72 . ...... 2 398
Školstvo/RO s právnou subjektivitou ZŠ Klin
Originálne kompetencie .......................... 3 750 ..... 124 477
Financovanie MŠ, jedáleň, školský klub
Bežné výdavky spolu: .................... 10 652 ... 353 590
Kapitálové výdavky – Obstarávanie kapitálových aktív
Projekt BIOMASA – kotolňa ZŠ .................. 819 . ..... 27 175
Spolufinancovanie obce vo výške 5%
Projekt – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Klin ..... 2 968 . ..... 98 532
Vyhotovenie projektu
Regenerácia sídiel ....................................... 539 ...... 17 900
Kapitálové výdavky spolu: . ........ 4 326 .143 607 €
VÝDAVKY CELKOM: ............................. 14978 . 497197 €
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Rok 2009 bol pre našu
obec úspešný

M

áme za sebou ďalší rok.
Aj letmému pozorovateľovi rozvoja našej obce určite neušlo, že sa v rozvoji obce veľmi postúpilo. Je zjavné, že sa naša obec rozvíja
po všetkých stránkach a všetky spoločenské organizácie
i malé zoskupenia a jednotlivci sa činia, aby predviedli, čo dokážu a pozdvihli život našej obce po stránke duchovnej, rekreačnej a športovej. Máme z toho všetci veľkú
radosť a úžitok.

T

ento rok bol pre našu
obec, i napriek hospodárskej kríze, ktorá sa premietla aj
do nemalého zníženia rozpočtov obcí, veľmi úspešný. Patrí
za to vďaka poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce. Treba však zdôrazniť,
že za všetkými projektmi, ktoré
priniesli do obce ďalšie (a nemalé!) finančné prostriedky, stojí starosta našej obce, Štefan Peňák. Je to on, kto sleduje všetky
možné výzvy ministerstiev alebo Úradu vlády SR na podanie
projektov a zabezpečuje odbornú prípravu samotných projektov (okrem odborných posudkov), dohliada na ich realizáciu
a hľadá možnosti rozvoja obce.
Chceme sa mu touto cestou poďakovať, pretože, hoci sa zaviazal rozvíjať našu obec, robí dennodenne do noci veci nad svoj
rámec a nehľadí na prekážky,
čas a úsilie.

Z

pohľadu investícií, ktoré sa dokončili, či započali v minulom roku, radi pripomíname nasledovné:
Zabezpečila sa zmena palivovej základne v objekte ZŠvýstavba kotolne na biomasu
s poskytnutím nenávratného
finančného príspevku vo výške 532 253 EUR. V tomto čase
prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby s tým, že
realizácia uvedeného projektu má byť ukončená do konca
tohto roku.
V roku 2009 sa začalo so
stavebnými prácami na projekte „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Klin „s plánom dokončenia re-

Spoločné privítanie príchodu Nového roku
efoto martin peňák

alizácie celého projektu a uvedenia do prevádzky v tomto
roku. Z dôvodu havarijného
stavu pôvodnej časti budovy
ZŠ sa podarilo na tento rok
na opravu elektroinštalácie
a rozvodov kúrenia získať finančné prostriedky vo výške
44 000 EUR.
Vybudovalo sa viacúčelové ihrisko pri hornej materskej škôlke, kde obec
na tento účel získala z Úradu vlády SR dotáciu vo výške
39 832,70 EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva vo výške 13 277 EUR. Rozdiel do výšky 66 861,86 EUR zabezpečila obec z vlastných nákladov.
Súčasne k materskej škôlke
a viacúčelovému ihrisku bola
vybudovaná nová prístupová
komunikácia. Dokončenie celého areálu aj s prístavbou a rekonštrukciou materskej škôlky sa predpokladá v mesiaci
apríl 2010. Výstavbu viacúčelového ihriska zrealizovali firmy SKANSIS Slovakia a STAVPOČ – František Jedrol.
Dokončila sa kanalizácia v rámci projektu – Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, I. etapa a s ňou spojená oprava

a rekonštrukcia štátnej cesty
v úseku od Margity Fenikovej
po otočku autobusu pri Kobyliakovi. Súčasne bola firmou STAVPOČ – František
Jedrol zrealizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie Vyšný koniec (od otočky
autobusu po Štefana Galgaňáka), o celkových nákladoch
102 942,09 EUR. Na tento rok
sú pripravené ďalšie projekty na obnovu a opravu miestnych komunikácií, pričom ich
realizácia bude závisieť od výšky získaných finančných
prostriedkov pre tento účel.

V

rámci výzvy Regenerácie
a sídiel bol podaný projekt Revitalizácia centra obce
Klin, ktorý bude riešiť miestnu komunikáciu, parkovisko, vybudovanie dažďovej
kanalizácie, chodník, úpravu
a reguláciu potoka, verejnú
zeleň a drobnú architektúru. Na tento projekt nám bola schválená dotácia vo výške
680 507 EUR.
Na základe ďalšieho projektu boli získané finančné
prostriedky na účely modernizácie domu smútku a rekonštrukcie areálu cintorína

5

vo výške 21 577 EUR s viazanosťou ukončenia rekonštrukcie v priebehu roka 2010.
V spolupráci so ZŠ s MŠ bol
schválený projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“
s poskytnutím finančných
prostriedkov vo výške 4 000
EUR za spoluúčasti financovania obce vo výške 5 %.
V rámci ďalšieho rozvoja infraštruktúry obce sa pripravil projekt pre individuálnu bytovú výstavbu v nových
lokalitách v zmysle územného plánu. Pre tento účel Stredoslovenská energetika schválila výstavbu trafostaníc a rozvodov nízkeho napätia v lokalite Roveň pre 91 rodinných
domov a v lokalite Pod Grapou pre 97 rodinných domov
s výhľadom do budúcnosti.
Od energetických závodov
starosta obce získal splnomocnenie na vybavovanie stavebných povolení. V súčasnosti
prebieha ich príprava a všetko
bude závisieť predovšetkým
od vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestne komunikácie a trafostaníc.
V súvislosti so separovaným zberom bol vypracovaný projekt na Zberný dvor
Klin za účelom vytvorenia
podmienok pre separáciu odpadu. Tento projekt vo výške
220 433 EUR Ministerstvo životného prostredia zatiaľ neschválilo.
S cieľom zlepšiť podmienky
pre rozvoj futbalu v našej obci
starosta podal projekt „Zelená
pre mladých futbalistov v obci
Klin“. Ale tento projekt vo výške 12 469 EUR Úrad vlády SR,
pre veľké množstvo žiadateľov, žiaľ neschválil.

A

ko vidno, naša obec žije a rozvíja sa. Ak teda
máte aj vy v sebe nápad, či
chuť konať v jej, a teda v nás
všetkých prospech, dajte o sebe vedieť. Tešíme sa
na Váš príspevok k rozvoju obce a prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania,
síl a radosti. To sú devízy,
z ktorých možno čerpať.

V

šetko dobré
Vám do roku 2010
praje redakcia
Vašich novín Echo Klina
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Kto môže za katastrofálny
stav našich lesov
„V dolinách, kde sa z hory drevo tíško zváža ...“ tak znejú slová jednej známej piesne. Táto časť presne vystihuje situáciu,
na ktorú chceme poukázať. Drevo sa naozaj ťaží, vozí, berie, a málokto sa stará, čo po ňom v lese zostane. Situácia v súkromných lesoch v Kline je veľmi zlá. Odpoveď na otázky: „Prečo? a Kto za to môže?“ je jasná – „My – ľudia! si sami za to môžeme! My sme necitliví k lesu, k sebe navzájom!“
Dôvodov na konštatovanie zlého stavu nášho lesa je
viacero. Jedným z najčastejších je rozdrobené vlastníctvo, napr. 3  m široká a 30 m
dlhá parcela, to je 90 m 2;
k tomu ešte 5 až 50 spoluvlastníkov a neznalosť svojho vlastníctva. Ďalším z dôvodov je, že málokto presne vie, kde má v lese svoju parcelu. Každý sa spolieha, že mu ju vedenie lesného združenia nájde a ukáže
presne. Lenže to je trochu
mylná a nepresná predstava. Pracovník Lesného hospodárstva vám môže len pomôcť nájsť a približne určiť
miesto parcely, či povedať,
kto je váš spoluvlastník, ľavý
a pravý sused. Môžete sa tiež
dozvedieť informácie o ťažbe, t. j. koľko, čoho a kedy
vyviezť.
Ťažbou však pre mnohých
vlastníkov lesa povinnosti nekončia. Musí následne
uhodiť a spáliť zbytky po ťažbe, a taktiež zalesniť a starať
sa o to. Lenže skutočnosť je
iná. Ani nie polovica z vlastníkov tento spôsob starostlivosti o les nevykonáva. Ďalší
si chodia do lesa len tak bez
povolenia, bez vedomia spoluvlastníkov a susedov a často sa chodí aj na susedné parcely doslova kradnúť.
Pre pracovníkov lesného združenia je veľmi ťažké zabezpečiť všetky ustanovenia, ktoré by mohli viesť
k bezproblémovému vedeniu lesa. Postup pri legálnej ťažbe je pekný, účinný,
na prvý pohľad aj jednoduchý, lenže v praxi je zložitý.
Už samotné podpisy spoluvlastníkov a susedov sú veľkým problémom. Nie každý je ochotný podpísať a tiež
ísť s pracovníkom Lesného spoločenstva do lesa ku
ťažbe, určiť parcelu prípadne strom, čo mu patrí. To

nespomíname ešte výdavky na benzín, keďže musíte
obísť všetkých spoluvlastníkov kvôli podpisom.
Ďalší problém sa ukáže
po ťažbe napr.: vy si vyčistíte les, zalesníte, a váš sused
pôjde o polroka ťažiť a rovno cez vašu (vami do poriadku danú!) parcelu bude ťahať
drevo, čím vám spôsobí škodu. Vymôcť náhradu škody od tohto človeka je priam
nemožné.
Nemalým problémom je
aj kalamita – nespracovaná
drevná hmota, vývraty, polomy spôsobené vetrom a snehom, a sucháre spôsobené
podkôrnym hmyzom (lykožrút smrekový, lesklý, vrcholcový a severský) a následne do toho nastupuje
drevokaz čiarkovaný – technický škodca, ktorý znehodnocuje drevo (priečne a pozdĺžne chodbičky v dreve).
V súkromných lesoch obce Klin sme napočítali odhadom okolo 3000 m3 kalamitnej drevnej hmoty (odhadom
3 000 m3 x 35 EUR – 10 000
EUR), ktorú treba prednostne spracovať. Najviac postihnuté lokality sú Zvyšky, Medze a Za grapou. Menej postihnuté sú Brestovka, Val,
Hajky a Zavahanov. Vážnym problémom a dôvodom
vzniku rozsiahlych kalamít
– suchárov – je nedostatočná hygiena lesa, čím sa rozumie nespracované, neuhodené, nespálené zbytky haluzín
po ťažbe, čoho následkom sú
dobré podmienky pre vývoj
podkôrneho hmyzu i ďalšej
ich generácie.
Po uhodení a spálení haluzín by malo nasledovať zalesnenie druhovo a geneticky vhodnými sadenicami.
Ani tu nemôžeme poukázať
na kladné výsledky. Dôkladnou pochôdzkou sme zistili,
že v súkromných lesoch ob-

ce Klin vznikli holiny na zalesnenie o výmere zhruba 7
ha, ktoré treba zalesniť a následne sa o ne postarať. Zákon o lesoch č. 326/2005 jasne hovorí o hospodárení
v lesoch. Lesný Hospodársky Plán na roky 2005 – 2014
nám predpisuje prednostne
spracovať kalamitu, plochu
po ťažbe vyčistiť a následne zalesniť do dvoch rokov,
chrániť proti burine a zveri; ďalej vykonávať prerezávky vo výmere 33,51 hektára
a prebierky vo výmere 37,61
hektára. Prerezávky sú plochy mládnikov – hustý lesík vysoký 2 – 8 m. Cieľ prerezávky je preriedenie lesa.
Pri oneskorenom vykonaní
prerezávky sa zvyšuje riziko
poškodenia snehom, tzv. vrcholcová kalamita – polámanie koruny stromov. Najväčšia výmera plôch prerezávok
je lokalita Zavahanov, porast
č. 280. Prebierka je úmyselná ťažba zameraná na preriedenie jedincov, kde sa
uprednostňuje odstránenie
nežiaducich jedincov (krivé,
suché, poškodené, atď.), tak
aby sa zabezpečilo zvýšenie kvality a stability porastu. Najväčšia výmera prebierok, ktoré treba vykonať, sa
nachádzajú v lokalitách Medze, Zvyšky, Hajky.
V neposlednom rade musíme spomenúť, že z lesa sme
si urobili smetisko. V okrajových častiach lesa môžete

nájsť staré sedačky, akumulátory, železo, použitý stavebný materiál a iné nepotrebné veci. Les určite nie je
to správne miesto na uskladnenie odpadu, pretože má
iný, t. j. klimatický, pôdoochranný, vodohospodársky, zdravotný a rekreačný
význam.
Veríme, že nastupujúci
rok bude rokom zodpovednejšieho prístupu k lesu a rokom vykonania potrebných
zásahov, ku ktorému chce
Lesné združenie obce Klin
všetkých vlastníkov lesa vyzvať a ponúknuť potrebnú
pomoc, či radu.
Prajeme Vám všetkým
úspešný rok 2010 a veľa zdravého lesa.
Ing. Ján Rešutík,
odborný lesný hospodár
plán vývozu
separovaného
odpadu
na rok 2010
PLASTY
7. 1.
3. 2.
3. 3.
6. 4.
4. 5.
8. 6.
6. 7.
3. 8.
2. 9.
5. 10.
2. 11.
8. 12.

SKLO
15. 1.
11. 2.
11. 3.
14. 4.
12. 5.
16. 6.
14. 7.
11. 8.
10. 9.
14. 10.
11. 11.
16. 12.

Poďakovanie

Milí moji priaznivci,
Dovoľte mi, aby som Vám, touto cestou veľmi pekne poďakovala za podporu a hlasy vo voľbách do VÚC.
Veľmi si vážim, že ste mi verili a držali palce.
Mgr. A. Jaňáková
„ K ú p i m p o z e m o k v  K l i n e .
Kontakt: 0918 500 472.“
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Novú cestu využijú ochranári i športovci
V Kline prebieha výstavba lesnej cesty v časti Kohútová, ktorá má význam z funkčného aj ochranárskeho hľadiska.
Doteraz umožňovala iba prejazd traktorom ku drevu. Bola zablatená a miestami dochádzalo k zosuvom.
„Projekt na vybudovanie
Protipožiarnej lesnej cesty
Kohútová o dĺžke cca 1200
metrov pripravilo Urbárne spoločenstvo v Kline už
v roku 2008. Ten sa zapojil do Programu rozvoja vidieka a z fondov Európskej
únie získal dotáciu vo výške
268 745 € (takmer 8,1 mil.
Sk),“ uviedol starosta obce
Štefan Peňák
Výstavbu cesty Urbárne
spoločenstvo realizuje z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej ochrany v lese.
Nebude mať však len tento význam. Ako nás informoval starosta Klina, „cesta
bude významná aj z lesníckeho a ochranárskeho pohľadu – pomôže lepšie sprístupniť porasty v danej lokalite.“ Lesná cesta bude taktiež vhodná na prechádzky lesom a ideálna pre pohyb na čerstvom vzduchu.

Keďže ľudia
budú môcť
po ceste chodiť prevažne pešo, urbárne spoločenstvo vykoná v tejto
oblasti určité opatrenia,
aby
zamedzilo nelegálnemu prístupu motorových vozidiel, motoriek a štvorkoliek.
tom„V
to roku sa
na spevnený Nová lesná cesta v časti Kohútová
podklad položí asfaltový koberec, čím ní nielen lesnícko-ochrasa komunikácia sprevádz- nársky, ale aj funkčný askuje a sprístupní všetkým pekt. Bude sa dať využiť
dedinčanom. Výstavba spl- na rekreačné účely, v zime

efoto štefan peňák

zasa môže poslúžiť bežkárom,“ dodal Štefan Peňák.
–red–

Pribudnú nám nové
parkovacie miesta
Centrom pozornosti miestnej samosprávy je zabezpečovanie potrieb obyvateľov obce. Preto sa starosta obce a jej
poslanci pustili do ďalšieho
projektu, ktorého cieľom je revitalizácia centra obce zahrňujúca oddychovú zónu s novými parkovacími miestami.
„V roku 2009 sme podali
projekt na Revitalizáciu centra v obci Klin. Chceli by sme
vyriešiť otázku nových parkovacích miest, ale aj rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá s výstavbou parkoviska úzko súvisí,“ informoval nás starosta Štefan Peňák.
Nové parkovisko by malo
vyrásť v srdci obce pri kostole
za budovou dolnej materskej
škôlky od pošty popri miestnej komunikácii. Bude ponúkať priestor pre asi 40 automobilov, ktoré tak pomôže vyriešiť krízovú situáciu s umiest-

Toto miesto čaká zmena
nením vozidiel pri návšteve
kostola. V projekte na obnovu
centra je ďalej zahrnuté vybudovanie oddychovej zóny s lavičkami a zeleňou.

efoto štefan peňák

„Projekt zahŕňa aj úpravu
vodného toku Kliňanka a vybudovanie chodníka od potoka ku hlavnej ceste,“ povedal
nám starosta. Okrem spomína-

ných zásahov do vzhľadu obce, projekt rieši tiež zachytenie
dažďových vôd. Celková investícia do projektu predstavuje cca 664 tis. eur (20 mil. Sk).
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Kanalizácia je
dokončená,
čakajú nás cesty
Viacročná práca na miestnej
kanalizácii, spestrená mnohými prekážkami, prestávkami, jednaniami, je dokončená. Samospráva na čele so
starostom obce, chce začať
s rekonštrukciou miestnych
komunikácií, ktoré boli poškodené kanalizačnými prácami.
Výstavba kanalizácie sa
v našej obci skončila v mesiaci december. V rámci opravy
a údržby ciest v Kline sa začalo s rekonštrukciou štátnej cesty a miestnych komuVyšný koniec má už svoju asfaltku

Pri prácach na oprave cesty

efoto štefan peňák

nikácií. „Oprava štátnej cesty, ktorá prechádza obcou,
bola vykonávaná postupne
v mesiaci október 2009. Túto opravu financoval Vyšší
územný celok Žilina a zabez pečovala ju obec.
V nadväznosti na štátnu cestu sa vykonala rekonštrukcia miestnej komunikácie Vyšný koniec o dĺžke 460 metrov. Investícia
do opravy vyšla obec 103 tis.
€ ( 3,1 mil. Sk),“

— povedal nám starosta
obce.
„Naši občania preukázali počas budovania kanalizácie mnoho trpezlivosti. Samozrejme, že ukončením komunikácie na Vyšnom konci sa
naše plány opráv miestnych
komunikácií nekončia. Všetko bude závisieť od získania
finančných prostriedkov cez
ďalšie projekty,“ — konštatuje starosta Štefan Peňák.

Modernizácia domu smútku
a úprava cintorína
Starosta obce Štefan Peňák spolu s obecným zastupiteľstvom sa snaží postrehnúť všetky aspekty života obce
a z vypracovania ďalšieho projektu vznikla možnosť realizácie úpravy cintorína a domu smútku. Do estetizácie domu smútku a úpravy plôch cintorína pred domom
smútku sa pustili už na konci minulého roka.
Klin získal z Ministerstva
financií na základe dobrého projektu dotáciu vo výške
8 298 EUR (250 000 Sk), ktorá bude použitá na modernizáciu domu smútku a rekonštrukciu plôch obecného cintorína, vstupu do cintorína
a na jeho osvetlenie.

Práce sa budú realizovať v niekoľkých etapách
v závislosti od finančných
prostriedkov a podmienok
počasia. „Najskôr vymeníme dvere a opravíme schody. Do domu smútku sme
zakúpili nový presklený katafalk s chladiacim boxom,

Dom smútku po začatí úpravy schodov
aby bola umožnená dôstojná
rozlúčka so zosnulým. Chceme, aby bol cintorín dôstojným miestom pre všetkých,

ktorí navštevujú miesto poslednej rozlúčky so svojimi
blízkymi,“ povedal Š. Peňák.
–red–
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efoto ing. peter jendrol

Rodičia Janka a Pavol Kubalovi so svojím synčekom Tadeášom

Symbolické privítanie nových občiankov Klina
Na konci roka, 22. decembra 2009, sa v kultúrnom
dome stretlo množstvo rodičov s ich najmladšími deťmi a ich súrodencami, aby
boli svedkami slávnostného privítania ich malých ratolestí medzi občanov Klina, zvanej Vzdanie úcty životu. Išlo tu o už trojročnú
tradíciu, ktorá symbolicky

poukazuje na príchod betlehemského dieťaťa v nás.
Na toto stretnutie prišlo 41
rodičov so svojimi ratolesťami. Starosta obce Štefan Peňák privítal všetkých pripomenúc, že dieťa je Boží dar
a pre rodičov je to jeden z najzázračnejších okamihov. Pripomenul aj to, že bez úc-

V júli 2009 sa začalo s rekonštrukciou
materskej školy. Takto to vyzeralo na začiatku

ty k životu nie je možný pravý pokoj a bez zodpovednosti
zaň sa neudejú veci, ktoré dieťa posunú do takého života,
kedy bude šťastný a zároveň
prínosom pre všetkých, ktorí
ho v živote stretnú.
V programe, ktorý pripravila p. učiteľka A. Romaňáková
zo ZŠ, vystúpili už deti staršie,
ktoré radi ukázali svoje talenty.

Starosta odovzdal každému
rodičovi malý príspevok novému občanovi Klina a poprial
všetkým rodičom a ich deťom
hodne šťastia, zdravia, trpezlivosti a lásky. „Nijaká rodičovská láska sa úplne nevráti, ale
ani nijaká rodičovská láska sa
nestratí,“ boli jeho slová, ktoré rodičom zostali rezonovať
v ušiach.
–red–

Nový pohľad na MŠ v Kline je neporovnateľný s tým
starým
efoto štefan peňák
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Na každoročnom Stretnutí dôchodcov, ktoré sa
konalo 21. októbra 2009,
sa zišlo vyše 100 dôchodcov. Možnosť stretnúť sa
v sále kultúrneho domu im
umožnil obecný úrad, ktorý celé podujatie zorganizoval.
Naši skôr narodení posedeli, potešili sa vzájomnej
prítomnosti, zaspievali si,
i zatancovali, pookriali. Posedeniu nechýbal program,
tombola pripravená MS
SČK, ktorého členka Marta Peňáková moderovala
súťaž v speve. Do tanca im
hrala hudba Jozefa Sivčáka
zo Zákamenného za spolupráce Ľuda Svetlošáka a občerstvenie poskytol obecný
úrad.
Starosta obce Š. Peňák
v príhovore vyzdvihol prínos najstaršej generácie pre
rozvoj obce v dňoch ich pra-

Spevom sa zabávali kedysi, tak im je blízky stále

efoto ing. peter jendrol

Dôchodcovia na Stretnutí dôchodcov
covných síl, ich skúsenosti,
hodnotu pre mladú generá-

ciu. Všetkým poprial hlavne
hojnosť zdravia, radostného

optimizmu a hlavne pozornosti ich blízkych. –red–

V programe stále nechýbajú naše komičky: Anna Červeňová, Monika Štepunková a Anna Klinovská..
efoto ing. peter jendrol

Na stretnutí dôchodcov. Zľava: F. Kosmeľ a Vendelín Salajka,
85-ročný jubilant, známy nám všetkým ako náš „obecný“ fotograf

Na návšteve 85-ročnej jubilantky Antónie Luticovej. Zľava: D.
Gonšenica, člen obecného zastupiteľstva a Antónia Luticová

90-ročná jubilujúca Johana Sestrenková (so svojím synom Štefanom) pri návšteve z obecného úradu
efoto štefan peňák
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Katarínsky Posvätenie sochy na Grape
ples 2009
V dnešnom uponáhľanom
spôsobe života,
je dobré sa zastaviť
nájsť si čas jeden pre
druhého, čas na oddych,
stretnutie s priateľmi…
Tretia sobota v novembri
patrí už tradične tým,
čo majú potrebu sa
zabaviť, stretnúť veselých
a usmievajúcich sa
ľudí, ktorí chcú
pretancovať celú noc. To
všetko je možné
na tradičnom
Katarínskom plese,
ktorý bol už po 9-ty krát
zorganizovaný
Miestnym spolkom
Červeného kríža.
Organizátori sa aj tento rok posnažili, aby to bola noc plná zábavy, smiechu a prekvapení. Celá sála
žiarila krásnou výzdobou,
z kuchyne sa tiahla omamná vôňa, hostí vítala ozajstná ľudová muzika, v šenku
šenkárili dve vysmiate dievčatá, a pred ním sa už tradične zatĺkali klince v súťaži o „Kliňanský klinec“.
Všetkých hostí vítali členovia Červeného kríža prípitkom a malým darčekom
a do tanca hrala živá hudba.

efoto ing. peter jendrol

Prítomní poďakovali za uskutočnenie týchto diel na Grape
p. Jozefovi Srokovi

efoto ing. peter jendrol

Socha Jána Pavla II. a Kaplnka Božského Srdca
prilákala 26. 7. 2009 mnoho obyvateľov Klina na slávnostnú
sv. omšu spojenú s vysvätením týchto diel. Vysviacku vykonal
náš rodák P. Majcher za účasti nášho p. farára

Program bol, ako vždy,
veľmi pestrý. Od operného
spevu v podaní opernej devy zo Zákamenného (ktorá študovala spev v Taliansku), cez tanec našich dievčat z Klina s dvomi super tanečníkmi, súrodencoch heligonkároch, až po našich
„hercov“ v rôznych speváckych výkonoch.
Cieľom
Katarínskeho plesu je, aby všetci zúčastnení zabudli na krízu,
na problémy, ktoré sa vyskytujú všade okolo nás.

Z programu, v ktorom si každý niečo našiel

efoto matej štepunek

Celú noc sa výborne zabávalo, spievalo tancovalo
a mohli ste dokonca aj vyhrať z 66 cien, ktoré venovali štedrí sponzori.

Bavili sa mladí, i tí skôr narodení

efoto matej štepunek

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto plesu
– organizátorom, kuchárke
a jej personálu, hudobnej
skupine Format, sponzorom, ľudovej hudbe M. Ďaďu, účinkujúcim a hlavne
hosťom, ktorí prispeli k výbornej nálade tohto podujatia chceme týmto pekne
poďakovať.
Tešíme sa, že zas o rok
na novom katarínskom plese stretneme tých istých, ba
i nových ľudí, ktorí chcú
príjemne stráviť noc medzi
nami.
– Elena Kosmeľová–
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A bolo to dobré
Muzikál z Trstenej
Na Druhý sviatok vianočný k nám zavítala mládež z Trstenej s muzikálovým predstavením: …
a bolo to dobré. Jeho hlavnou myšlienkou bolo, že
všetko, čo Boh stvoril, je
dobré.

Novoročný vinš koledníkov

O spestrenie vianočnej atmosféry sa svojím novoročným vinšom postarali koledníci z detského folklórneho súboru Klinček pod vedením p. učiteľky Poletovej.
efoto štefan peňák

Túto odpoveď nám Boh
dal cez malého chlapca,
ktorý sa s Ním zhovára.
Hoci spočiatku je chlapec
na Boha nahnevaný pre ne-

splnenie jeho vianočnej túžby – dostať od Ježiška mobil.
Nakoniec si Boh cez biblické
príbehy získa jeho srdce.
V predstavení vystupovalo asi 40 detí, ktoré sa stretávali na nácvikoch viac ako
rok a nakoniec bolo vidieť, že
svoje postavy stvárnili veľmi
presvedčivo. Toto predstavenie iste zanechalo hlboký zážitok v tých, ktorí sa naň prišli pozrieť. Škoda, že sa tak
málo ľudí prejavilo o takýto
pekný zážitok.
–ar–

Medovníčky, aranžovanie
z rúk našich detí
Veľmi milý vianočný pro
gram pripravili p. učiteľky,
p. kuchárky a deti MŠ. Môžeme to nazvať malé vianočné
tvorivé dielne.
Mamičky, ocinovia a ich deti vaľkali cesto, vykrajovali medovníčky, ktoré po upečení
aj zdobili. Iní zas napichovali
sviečky a čečinky do aranžovacej hmoty, ktoré potom vyzdobili a vytvorili tak vianočné ike-

bany. Aj napriek tomu, že jedálnička v MŠ je veľmi malá, všetci
sa tam pomestili a deti boli neuveriteľne disciplinované a pohrúžené do svojej práce. Kde
– tu bolo počuť námietku: „Ja
sám!“ Svoje dielka si detičky zobrali domov a ich činnosť nepochybne pokračovala aj tam. Veď
ostalo ešte toľko nedozdobených medovníčkov a chute ukázať svoju zručnosť doma! –ar–

Trstenskí mladí ukázali svoje umenie v predvianočnom čase a prinútili
nás zamyslieť sa nad ľudským konaním efoto ing. peter jendrol

Vianočná atmosféra

S Vianocami sa spája veľmi
veľa slov, prívlastkov a každému sa pri týchto slovách vynára čaro krásnych dní, ktoré sú už za nami. Spomeniem
aspoň niektoré: ticho, svetlo,
narodenie, matka, pestún,
darčeky, zvonček, ovečky,
jasličky, oslík a vôl, hviezda,
pohľadnice, štedrý deň, vianočný stromček, štedrá večera, koledovanie, vinšovanie, spievanie, rodiny bohaté na radosť, dobré srdiečka
detí a ich šťastné očká, prázdniny, kapor, ockovia a mamy sú doma, všetci sú v akejsi
zvláštnej pohode, plní radosti, spokojnosti, atď.

V našej modernej dobe stále sú Vianoce čarovné a pribudli nové spôsoby vyjadrenia spolupatričnosti, ako sú
vianočné SMS-ky, e-maily, facebook …ale tá podstata je
stále rovnaká.

Všetci sa chcú podeliť o tú radosť z narodenia Ježiška. Všetci
sú viacej spolu aj v našej dedine,
stretávajú sa rodiny, známi, stretli sme sa pri betleheme v kostole, ktorý vyrezal náš rodák
p. Miroslav Ganobjak pri divadielku s názvom Príbeh malej
Nely, ktoré si nacvičili naše deti
pod vedením sestričky Imakulaty, patrí im vrelé poďakovanie.
So starým rokom sme sa lúčili tradične v kostole a nový
rok sme privítali krásnym ohňostrojom, voňavým punčom
a teplým čajom pri stromčeku, pri speve a prianí si všetkého naj … do r. 2010. Poďakovania patrí starostovi, rodine Muroňovej, p.Svetlošákovi nášmu
harmonikárovi, p. Romaňákovi
a p. Klinovskému naším gitaristom a MS SČK v Kline.
Na sviatok Troch kráľov
sme sa stretli v kultúrnom dome na divadelnom predstavení Potopa, ktoré nám zahra-

Svojím komediálnym výkonom pobavili 6. januára 2010 našu obec aj herci
z divadelného súboru Omladina zo Zubrohlavy
efoto štefan peňák
li mladí nádejní herci zo Zubrohlavy pod vedením p. Banásovej. Boli skvelí.
Takže bolo naozaj veselo
počas celých Vianoc a veselo bolo aj na začiatku Nového
roku 2010 a nech nám je veselo každučký deň v roku. Záleží len na nás, aby sme v našej dedine žili nie každý sám

pre seba, ale každý pre toho
druhého. Veď každý niekedy
potrebuje pomoc, pochopenie, správne usmernenie …
A preto sa rozhodnime
pre lásku, aby láska prevládala vo všetkých nás a budeme mať Vianoce počas celého roku 2010.
– Elena Kosmeľová–
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efoto ing. peter jendrol

Predvianočná nálada v škole
Okrem toho žiaci pomáhali pri výrobe vianočných
ozdôb a pohľadníc a niektorí sa svedomite pod vedením p. učiteliek pripravovali na Vianočnú besiedku. Výsledok ich námahy mohli rodičia, mladší súrodenci či starý rodiča vidieť a zažiť v pondelok 21. 12. 2009 v telocvični ZŠ. Do deja nás uvádzali možno budúce moderátor-

efoto ing. peter jendrol

Obdobie adventu žiaci
našej školy prežívali veľmi
intenzívne. Tú čarovnú vianočnú náladu priniesol so
sebou už sv. Mikuláš.
V rámci očakávania príchodu Spasiteľa sa deti snažili konať dobré skutky, pričom sa riadili týmito symbolmi: sviečka, zvonček,
hviezda, srdiečko. Na toto nadväzovala súťaž: Čisto v duši, čisto okolo nás,
ktorú vymysleli p. učiteľky E. Banasová a I. Baľako-

vá. Hoci nám nebol dopriaty sneh, v každej triede sa
skvela zimná a vianočná výzdoba a vládol tam poriadok. No víťaz mohol byť len
jeden z prvého stupňa – 4. B
a jeden z druhého stupňa –
7. A. Všetci sa skutočne snažili a boli aj odmenení.
S tými istými p. učiteľkami si žiaci 5., 6. a 7. ročníka
upiekli a vyzdobili vianočné
medovníčky. Chvíľu niektoré z nich zdobili vianočný
stromček na chodbe, ale boli veľmi chutné tak …

efoto ing. peter jendrol

Mikuláš obdarúval aj Kliňanov
Na sviatok svätého Mikuláša sa tešili najviac deti. Aj sa dočkali. Privítali
ho na svätej omši.

efoto ing. peter jendrol

ky: Lenka Luková a Angelika
Klinovská. Na besiedke nechýbalo naozaj nič. Tancovalo sa, spievalo aj hralo niekoľko divadielok. Nechýbali anjeli, tancujúce vločky, spievajúci snehuliaci ani Ježiško
s Jozefom a Máriou.
Posledný deň pred prázdninami sa konali tradičné
vianočné trhy v telocvični.
V rámci týchto trhov sa deti aj
učitelia zapojili do zbierky pre
nadáciu Dobrý anjel.
–ar–

Deti bol plný kostol. Ale
Mikuláša sa dočkali aj dôchodcovia. Urobili si „malé“ mikulášske posedenie,
na ktorom sa stretlo asi 60
dôchodcov. Neboli dôležité balíčky, ale to, že mohli
byť spolu, porozprávať sa,
zaspievať si. Nemysleli len

na seba, ale obliekli si kostýmy a nasledujúce dni boli potešiť dôchodcov v Domove dôchodcov v Novoti,
v Oravskej Lesnej a v Zubrohlave. Mikuláša sprevádzal okrem čerta aj anjel
a tradične aj harmonikár
Ľ. Svetlošák. A tak bolo naozaj veselo. Určite sa návšteve potešili hlavne kliňanskí rodáci. Nik totiž nemá rád samotu.
– Mária Jendroľová–
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Výsledky stolno-tenisového turnaja
KONEČNÉ PORADIE:
1. Miloš Bahleda, 2. Rudolf
Volf, 3. Slavomír Osierda,
4. Ľubomír Siman, 5. Juraj
Meško. 6. Martin Nešťák.
ZÁPASY
Siman – Meško > 3:0, Volf
– Nešťák > 3:2, Bahleda –
Osierda > 3:0, Nešťák –
Meško > 1:3, Volf – Siman >
3:0 , Bahleda – Meško > 3:1,
Nešťák – Osierda > 0:3, Bahleda – Nešťák > 3:0, Osierda
– Meško > 3:2, Siman – Nešťák > 3:0, Volf – Bahleda >
1:3, Siman – Osierda > 2:3,
Volf – Meško > 2:3, Bahleda
– Siman > 3:0, Volf – Osierda > 3:2.
SEMIFINÁLE A
• Michal Mišek • Slavomír Osierda • Rudolf Volf
• Ľudovít Svetlošák • Miloš Bahleda. Mišek – Osierda > 3:1, Volf – Svetlošák >
3:0, Bahleda – Mišek > 3:0,
Osierda – Volf > 1:3, Svetlošák – Bahleda > 3:1, Mišek
– Volf > 0:3, Osierda – Svetlošák > 3:1, Volf – Bahleda >
2:3, Svetlošák – Mišek > 1:3,
Osierda – Bahleda > 3:2.
PORADIE: SEMIFINÁLE A
1. Volf Rudolf, 2. Bahleda
Miloš, 3. Osierda Slavomír,
4. Mišek Michal, 5. Svetlošák Ľudovít.
SEMIFINÁLE B
• Meško Juraj • Košút Ján
• Siman Ľubomír • Peňák
Martin • Nešťák Martin.
Nešťák – Košút > 3:0, Peňák
– Siman > 1:3, Meško – Košút > 3:1, Nešťák – Siman >
2:3, Meško – Nešťák > 0:3,
Peňák – Košút > 3:1, Meško –
Siman > 3:0, Peňák – Meško
> 0:3, Peňák – Nešťák > 0:3,
Siman – Košút > 3:0.
PORADIE: SEMIFINÁLE B
1. Nešťák Martin, 2. Meško
Juraj, 3. Siman Ľubomír, 4.
Peňák Martin, 5. Košút Ján.
SKUPINA A
• Meško Juraj • Úradník
Miro • Laššák Ján • Košút Ján. Laššák – Košút > 0:3,
Úradník Meško > 0:3, Úrad-

Tí, ktorí sa dostali na miesta víťazov. Zľava: Miloš Bahleda, Rudolf Volf, Slavomír Osierda, Ľubomír Siman,
Juraj Meško, Martin Nešťák.
efoto štefan peňák
ník – Košút > 0:3, Laššák –
Úradník > 0:3, Meško – Košút
> 3:0, Meško – Laššák > 3:0.
POSTUP:
1. Meško Juraj, 2. Košút Ján.
SKUPINA B
Bahleda Miloš, Nešťák Martin, Volf Zdeno, Mišek Dávid. Volf – Mišek > 3:0, Volf
– Bahleda > 0:3, Mišek – Nešťák > 0:3, Bahleda – Mišek >
3:0, Volf – Nešťák > 0:3, Bahleda – Nešťák > 3:1.
POSTUP:
1. Bahleda Miloš, 2. Nešťák
Martin.
SKUPINA C
• Osierda Slavomír • Mišek Michal • Peňák Štefan.
Blaškovič František, Peňák –
Osierda > 0:3, Mišek – Blaškovič > 3:0, Osierda – Mišek > 2:3, Blaškovič – Peňák
> 3:2, Osierda – Blaškovič >
3:0, Peňák – Mišek > 0:3.
POSTUP:
1. Mišek Michal, 2. Osierda
Slavomír.
SKUPINA D
• Siman Ľubomír • Úradník Milan • Novakovič
• Peňák Martin. Peňák –
Úradník > 3:2, Siman – Novakovič > 3:0, Novakovič –
Úradník > 0:3, Siman – Pe-

ňák > 3:1, Siman – Úradník >
3:0, Peňák – Novakovič > 3:0.
1. Siman Ľubomír, 2. Peňák
Martin.
SKUPINA E
• Volf Rudolf • Svetlošák
Ľudovít • Štepunek Vladimír • Štepunek Matej. Svetlošák – Štepunek M. > 3:0,
Volf – Štepunek V. > 3:0 Štepunek V. – Štepunek M. >
0:3, Volf – Svetlošák > 3:0,
Štepunek V. – Svetlošák >
0:3, Štepunek M. – Volf > 0:3.
POSTUP:
1. Volf Rudolf, 2. Svetlošák
Ľudovít.
DORAST 15 – 18 rokov
• Štepunek Matej • Volf
Adam • Chorvát Marek.
Štepunek – Volf > 3:1, Volf
– Chorvát > 1:3, Štepunek –
Chorvát > 3:0.
PORADIE:
1. Štepunek Matej, 2. Chorvát Marek, 3. Volf Adam.
ŽIACI – CHLAPCI
• Medvecký Anton • Kovalčík Patrik • Volf Daniel
• Blaškovič František • Divičan Patrik. Medvecký –
Kovalčík > 3:0, Volf – Blaškovič > 3:0, Medvecký – Volf
> 3:0, Divičan – Kovalčík
> 3:0, Divičan – Volf > 3:0,

Blaškovič – Medvecký > 0:3,
Volf – Kovalčík > 3:0, Divičan – Medvecký > 3:2.
PORADIE:
1. Divičan Patrik, 2. Medvecký Anton, 3. Volf Daniel.
ŽENY
Beáta,
• Blaškovičová
• Medvecká Dáša • Laššáková Mirka • Medvecká Erika
• Svetlošáková Kristína. Blaškovičová – Medvecká D. > 1:3,
Laššáková – Medvecká E. >
0:3, Laššáková – Blaškovičová
> 0:3, Laššáková – Medvecká
D. > 0:3, Svetloššáková – Blaškovičová > 0:3, Svetloššáková
– Lašáková > 3:1, Medvecká D.
–Svetloššáková > 2:3, Medvecká E. – Medvecká D. > 0:3.
PORADIE:
1. Medvecká Dáša, 2. Medvecká Erika, 3. Blaškovičová
Beáta, 4. Svelošáková Kristína, 5. Laššáková Mirka.
DIEVČATÁ DO 15 ROKOV
• Kovalčíková Patrícia • Blaškovičová Beáta • Osierdová
Laurícia. Kovalčíková – Osierdová > 3:0, Kovalčíková – Blaškovičová > 0:3, Blaškovičová –
Osierdová > 3:0.
PORADIE:
1. Blaškovičová Beáta,
2. Kovalčíková Patrícia,
3. Osierdová Laurícia.
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efoto ing. peter jendrol

V Kline ďakovali občania slávnostnou svätou omšou na Grape za úrodu minulého roka

Holubári zorganizovali úspešnú výstavu
Preteky holubov a výstavy sú pre všetkých holubárov spôsobom porovnania
si výsledkov svojich holubov. Tie sa organizujú vždy
na inom mieste.
V dňoch 12. – 13. decembra 2009 sa naša ZO-PH
Klin, ktorá patrí pod oblastné združenie OZ-Tvrdošín,
rozhodla, že uskutoční výstavu holubov na pôde Klina. Starosta obce nám poskytol priestory kultúrneho domu v Kline a celá akcia
sa mohla uskutočniť za pomoci obecných aj cudzích
sponzorov, ktorí nám aktívne prispeli finančnými
prostriedkami, ale i materiálne cenami do tomboly,
ktorá bola veľmi bohatá.
Výstavu sme pripravovali v piatok do nočných hodín a náš výcvikár vybavoval
všetku potrebnú dokumentáciu. Sobota bola venovaná
príprave gulášu, občerstvenia a zberu holubov tak, aby
bolo o 12 hod. všetko pripravené na slávnostné otvorenie
výstavy.
Počas tejto výstavy prebehlo vyhodnotenie roku
2009 aj našej ZO-Klin.
Majstrom ZO-Klin za rok
2009 sa stal:
1. Zdenko Žofaj, 2. Jozef
Šatan, 3. Milan Úradník.

Odmenení úspešní holubári. Zľava: Milan Lutica, Ľubomír Volf, Rudolf Ferletiak, Zdeno Žofaj, Jozef
Olexik, Jozef Šatan, Milan Úradník, Tadeáš Šatan
efoto ing. peter jendrol
Majstrom dlhých tratí sa
stal:
1. Jozef Šatan, 2. Milan
Úradník, 3. Florián Volf.
Majstrom stredných tratí sa
stal:
1. Zdenko Žofaj, 2. Milan
Lutica, 3. Jozef Olexik.
Majstrom krátkych tratí sa
stal:
1. Milan Lutica, 2. Zdenko
Žofaj, 3. Jozef Olexik.
Majstrom mladých holu-

bárov sa stal: 1. Milan Lutica, 2. Zdenko Žofaj, 3. Marián Žofaj,
Po tomto vyhodnotení nasledovala diskusia a posedenie, kde nechýbalo dobré
vínko, slivovica a chutný guláš ako odmena pre všetkých
za celoročnú prácu.
Víťazov ich umiestnenie
stálo nemalé úsilie. Tí však,
ktorí nezvíťazili, nesmútili, ale všetci sa zabávali. Tá-

to holubárska akcia trvala pri
dobrej nálade a atmosfére až
do nedele večera.
Touto
cestou
chcem
všetkým chovateľom poštových holubov poďakovať za
zorganizovanie tejto krásnej
výstavy v našej obci, ktorou
sme dokázali, že sa vieme
zorganizovať i zabaviť.
Milan Úradník,
predseda ZO-PH Klin
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Pretláčanie rukou
– armwrestling
Pretláčanie rukou (armwrestling) je v rôznych
obmenách od dávna známe po celom svete. Mnoho
ľudí – mladých i starších –
sa v každej krajine v priateľskom súboji pretláčalo. Toto sa nazýva laické pretláčanie, ktoré nevyžadovalo, a ani nevyžaduje, žiadne
špeciálne pravidlá. Zakladateľom športového armwrestlingu bol v roku 1952 Bill Soberanes v USA. Po USA nadobudol armwrestling organizovanú podobu v Kanade, Brazílii, Indii, a postupne v ďalších krajinách. Prvé
oficiálne Majstrovstvá sveta zorganizovala Federácia

armwrestlingu v roku 1979.
Na slovenskú športovú scénu vstúpil armwrestling
v roku 1992.
Na Majstrovstvách sveta
Profi vo Varšave, 6. 11. 2009,
sa objavilo aj meno nášho rodáka – Milana Bišťáka. Súťaží
v kategórii – 86 kg a na týchto majstrovstvách si porovnal
svoje sily s Ukrajincom Ruslanom Babajevom. Po jednej
výhre a dvoch prehrách náš
Milan skončil na 19. mieste.
Jeho súťaženie sa mohlo
konať vďaka organizácii Ľ.
Jagnešáka a pomoci Františka Jendroľa, ml.
–red–

Futbal starší žiaci
Horný rad (zľava): Anton Katrák – vedúci družstva, Vladimír
Pajta – tréner, Viliam Kobyliak, Filip Pajta, Daniel Volf, Peter
Bartkoviak, Richard Pajta, Marcel Pajta – asistent trénera.
Dolný rad (zľava): Marek Lacek, Pavol Jendroľ, Radoslav Galčík, Patrik Revaj, Mikuláš Mikunda, Tomáš Katrák, Daniel Košút, Anton Katrák
efoto štefan peňák

Futbalový tím žiakov
Od novej sezóny 2009
– 2010 začali žiaci v Kline trénovať pod novým
vedením, ktoré predtým viedli Bystrík Baculák a Michal Kosmeľ.
Do mužstva prišli posily – Filip Pajta a Richard
Pajta z Námestova.

Milan Bišťák ml.

Na svet sme
privítali
Natáliu Volfovú, Alexiu Turacovú, Emu Katrákovú, Petra Triebeľa, Mariána Vorčáka, Kristínu Kovalčíkovú, Matiasa Mišeka, Tadeáša Kubalu,
Emu Ulíkovú, Kristiana Tančevski, Vanesu Svetlošákovú,
Syntiu Toporovú, Sebastiána Šatana, Lukáša Mikundu,
Jakuba Kondelu, Ninu Šatanovú, Vivien Laššákovú, Kláru Oboňovú, Lukáša Košúta,
Petru Pisarčíkovú, Nikolu Joríkovú, Jozefa Gočalu, Maroša Motyku, Patrika Majchera,
Jakuba Hládeka, Kaylu Alenu
Evans, Alexiu Ninu Klinovskú, Josepha Benjamina Carey

† ODPOČINUTIE VEČNÉ

  DAJ IM, PANE …
66-ročná
Helena Feniková,
81-ročný
Vincent Gábor,
89-ročná
Františka Kekeľáková,
49-ročný
Jaroslav Mišjak,
58-ročný
Anton Kozák,
74-ročná
Zlatica Mlynčeková,
90-ročná
Johana Sestrenková,
83-ročná
Mária Laššáková,
20-ročný
Matúš Trnčák,
54-ročný
Roman Kovalík,
66-ročný Albín Fenik.

Žiaci začali poctivo trénovať a dostavili sa už
aj výsledky v podobe 2.
miesta v 1. triede, pričom nám prvenstvo ušlo
iba o 1 bod. Máme vysoké ambície a dúfame, že
ak nedôjde k nejakým zraneniam, že sa nám podarí
vyhrávať.
Na záver by som týmto chcel ešte poďakovať
predchádzajúcemu
vedeniu mužstva a samozrejme všetkým hráčom
za predošlú sezónu a poprial im veľa úspechov
a radosti z hry.
– Vladimír Pajta –
Mladší žiaci
– turnaje:
1. kolo – Zubrohlava:
Klin – Hruštín 6:0 (1:0),
Zubrohlava – Klin 0:3
(0:1), Klin – Bobrov 2:4
(1:2).
2. kolo – Klin:
Klin – Bobrov 2:2, Klin –

Zubrohlava 0:1, Hruštín –
Klin 1:2.
Tabuľ ka po 2. kole
1. Zubrohlava6
2. Klin
6
3. Bobrov
6
4. Hruštín 6

50
31
31
00

1 19:3 15
2 15:8 10
2 18:12 10
6 2:32 0

Futbal I. trieda
starší žiaci
Klin – Krušetnica 8:0
(3:0), Lokca – Klin 1:1
(1:0),
Klin – Vavrečka 1:2 (1:1),
Breza – Klin 0:8,
Klin – Mútne 4:0 (2:0),
Nižná – Klin 0:2,
Klin – Sihelné,
Novoť – Klin 1:5,
O. Polhora – Klin 1:3,
Klin – Hruštín 2:1 (1:0),
O. Lesná – Klin 2:1(0:0),
Zubrohlava – Klin 2:4
(1:2), Klin – Zuberec 0:0,
Klin – Lokca.
Tabuľka st. žiaci

1. Klin
13 9 3
2. O. Polhora 13 10 0
3. Zuberec 13 9 2
4. Zubrohlava13 9 2
5. Hruštín 13 9 1
6. Vavrečka 13 8 2
7. O. Lesná 13 7 2
8. Breza
13 5 1
9. Lokca
13 3 4
10. Nižná
13 4 0
11. Mútne
13 2 2
12. Krušetnica 13 1 4

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

47:10 30
48:16 30
41:14 29
49:14 29
37:19 28
23:18 26
49:28 23
18:29 16
14:23 13
28:31 12
16:34 8
11:37 7
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Stav futbalu v Kline
Mužstvo dorastu
Momentálna
zostava
družstva dorastu je: Marek
Randjak, Lukáš Baculák,
Mikuláš Kosmeľ, Vlastimil
Majcher, Jakub Katrák,
Adam Volf, Lukáš Svetlošák, Marcel Masničák, Miloš Masničák, Adam Úradník, Matúš Hablák, Benedikt Prísažný, Marek Klinovský, Milan Ptačin, Ján
Koľada, Martin Bištiak,
Dávid Svetlák, Martin Ťasnocha, Lukáš Laššák, Tomáš Večerek.
Trénermi družstva dorastu sú: Ľudovít Svetlošák, Peter Gužík.
Družstvo dorastu v ročníku 2008/09 vypadlo z I.
triedy, takže v súťažnom
ročníku 2009/10 je účastníkom II. triedy. V predohrávke s Babínom v domácom prostredí prehralo, ale
v priebehu jesennej časti sezóny dorastenci podávali dobré výkony a skončili v polovici súťaže na 4.
mieste 4 body za víťazným
družstvom z Bobrova. Škoda zápasov v Mutnom a Ťapešove, kde svoje zápasy prehrali aj napriek tomu, že boli lepší. Zbytočné technické chyby a nepremenené šance boli slabinou družstva dorastu vo
viacerých zápasoch sezóny.
Dorastenci
vstupovali

Futbal dorastenci (zľava): rozhodca, Vlastimil Majcher, Marek Randiak, Miloš Masničák, Adam
Úradník, Marcel Masničák, Lukáš Baculák, Mikuláš Kosmeľ, Matúš Hablák, Adam Volf, Ján Koľada
efoto ing. peter jendrol
do súťaže s cieľom postúpiť
naspäť do I. triedy po polovici sezóny je družstvo dorastu stále v hre o postup,
ale výsledok mohol byť lepší, ak by za dorast pravidelne hrávali Lukáš Svetlošák
a Benedikt Prísažný. Obidvaja patria k najlepším
hráčom v súťaži, ale Benedikt Prísažný po zápase
s Babínom odišiel na hosťovanie do Banskej Bystrice a Lukáš Svetlošák hrával pravidelne za družstvo
dospelých. Sezónu začal
výborne Mikuláš Kosmeľ,
keď v troch úvodných zápasoch vsietil 7 gólov, ale

Nový rok oslávili stolným tenisom
Dňa 2. 1. 2010 sa uskutočnil novoročný turnaj
v stolnom tenise. Dá sa povedať, že prebehol vo sviatočnej atmosfére a v duchu
fair-play.
Ako obvykle mali najväčšie zastúpenie hráči z „večierky U potoka“, ktorí okrem
súťaže mužov a dorastencov povyhrávali čo sa dalo.
O prekvapenie sa postaral víťaz súťaže žiakov Patrick Divičan (13), ktorý pochádza
z Nemecka a momentálne
prázdninoval u babky (prišiel, videl, zvíťazil).

Najväčšiu účasť, ako
každý rok, zaznamenala
kategória mužov, v ktorej
sa stretlo celkovo 20 hráčov. Výsledky jednoznačne potvrdili dominanciu
hráčov, ktorí hrávajú 8. ligu, keď medzi prvých sedem hráčov sa dostali
všetci šiesti.
Starosta zabezpečil ceny pre víťazov ako aj občerstvenie (podával sa novoročný punč) a tí ktorí
ho pili dodnes naň spomínajú.
– Mgr. Miloš Bahleda –

v ďalšom priebehu mu hovorovo zvlhol prach, a aj
napriek tomu, že sa dokázal dostať do veľa gólových
šancí, tieto zostali po väčšine nevyužité. Mikuláš
je veľmi snaživý hráč a má
perspektívu stať sa úspešným zakončovateľom. Skúsení hráči Vlastimil Majcher, Matúš Hablák, Miloš Masničák svojím výkonom ukazovali, že v roku
2010 sú schopní zabojovať
o miesto v zostave družstva
dospelých.
Pozitívom sezóny je príchod hráčov Adama Úradníka, Milana Ptačina, Jána
Koľadu so žiackeho družstva a príchod Mareka Randjaka na post brankára.
Vyzdvihnúť treba prístup ku tréningu, na ktorý prichádzalo priemerne aj 10 dorastencov. Tréningy prebiehali spoločne s hráčmi mužstva. Tréningový proces viedol Michal Hablák, ktorý má skúsenosti z vyšších súťaží. Ak
hráči nepoľavia na tréningu a zlepšia sa v disciplíne
a taktike, šanca na postup
stále žije. Výsledkom dobrých výkonov dorastencov
bolo pozvanie na medzinárodný futbalový turnaj dorastencov v poľskom Wladyslawowe, ktorý sa konal v auguste 2009. Lukáš

Svetlošák, Benedikt Prísažný, Adam Volf, Jakub Katrák, Lukáš Baculák, Mikuláš Kosmeľ, Adam Úradník reprezentovali výber
Hornej Oravy tak dobre,
že usporiadatelia z Wladyslawowa vyslovili želanie pozvať hráčov aj na turnaj v roku 2010.
– Ing. Peter Gužík –
Futbal I. tr. dorast
Klin – Babín 2:3 (1:2), Bobrov – Klin 1:4 (0:1), Klin –
Žaškov, Krivá – Klin 3:0,
Klin – Kraľovany 3:2 (2:2),
Mútne – Klin 3:2 (0:1), Klin
– Zázrivá 1:0 (0:0), Ťapešovo – Klin 4:1 (0:0), Breza
– Klin 0:1 (0:0), Klin – Nižná 2:1 (1:0), Podbiel – Klin
0:2 (0:0), Trstená B – Klin
0:1 (0:0), Klin – Rabčice
4:1 (2:1), Klin – Bobrov 0:1
Tabuľka dorast
1. Bobrov 14 10 1 3 34:20
2. Zázrivá 14 9 0 5 46:19
3. Kraľovany 14 9 0 5 36:25
4. Klin
14 9 0 5 27:20
5. Podbiel 14 8 1 5 39:16
6. Babín
14 8 0 6 34:25
7. Nižná
14 6 2 6 26:23
8. Krivá
14 6 2 6 21:29
9. Trstená B 14 6 1 7 32:36
10. Žaškov 14 6 1 7 25:37
11.Mútne
14 5 2 7 31:30
12. Breza
14 5 0 9 25:33
13. Ťapešovo 14 4 2 8 16:26
14. Rabčice 14 1 0 13 4:57

31
27
27
27
25
24
20
20
19
19
17
15
14
3
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Naše mužstvo TJ Tatran
Klin, pod vedením trénerov Jozefa Bolibrucha a Milana Uradníka, si počína
v sezóne 2009/10 výborne.
Svedčí o tom tabuľka jesennej časti súťaže. Po jesennej
časti sa mužstvo drží na špici tabuľky. Je to výsledkom
disciplinovaného
prístupu hráčov v každom zápase
a ich schopnosť vzchopiť sa
aj pri nepriaznivom vývoji zápasu.Výsledkom toho je
aj neporaziteľnosť mužstva
na domácom ihrisku počas
jesennej časti súťaže.

M

užstvo tvoria: brankári –
Roman Veselič (hosťovanie z Olympie Bobrov do konca sezóny) a Juraj Meško, ktorý
v neprítomnosti prvého brankára vie podržať mužstvo a kedykoľvek zastúpiť brankársku
jednotku. Máme veľmi dobrú obranu. Výborne výkony
v poslednom čase ukazuje stoper Martin Pisarčík. Prínosom
z dorastu je Lukáš Svetlošák,
ktorého čaká perspektívna budúcnosť, ak bude ďalej na sebe
pracovať. Svoj štandard si držia aj staršie opory Vladimír Balek, Jozef Stahoň a Mário Fenik.
Dvaja prední stoperi, Ľubomír
Siman a Anton Jadroň. Sú to
mladí hráči, ktorí môžu hrať
v mužstve ešte niekoľko rokov
a nielen v obrane, ale aj na inom
poste. Stanislav Gonšenica patrí medzi tých tvrdších borcov
a počítame s ním ďalej v mužstve. Myslíme si, že máme jednu z najlepších záloh v tejto triede, aj keď niekedy chýba väčšia koncentrácia hráčov, čím sa
stráca zbytočne veľa lôpt.
Prínosom do tejto sezóny záložník, ktorý je u nás na hosťovaní z Námestova. Je to náš rodák Michal Habľak. Skúsenosti nechýbajú ani Michalovi Mišekovi, ktorý toho už veľa preskákal. To isté platí aj o ďalších dvoch, Ľubošovi Stahoňovi a Jozefovi Pisarčíkovi, ktorí
môžu vytvoriť najlepšiu zálohu
v tejto triede. K týmto naším záložníkom budeme pomaličky
skúšať aj našich mladých dorastencov Vlasta Majchera a MatúEcho KLINa č. 1/2010

Futbal muži Horný rad (zľava): Michal Mišek, Michal Svetlošák, Pavol Ganobčík, Roman Veselič,
Ľubomír Stahoň, Lukáš Svetlošák, Anton Jadroň, Jozef Bolibruch, Mário Fenik, Jozef Stahoň, Martin Pisarčík. Dolný rad (zľava): Vladimír Balek, Jozef Pisarčík, Miloš Úradník, Jakub Bugaj, Milan
Úradník – tréner, Jozef Bolibruch – tréner
efoto štefan peňák

Futbalový tím mužov
ša Habľaka, ktorí sa musia začať
viac biť o miesto v zostave. To
isté platí aj o mladom obrancovi z dorastu Milošovi Masničákovi. Bol už viackrát skúšaný
a nesklamal.
Z útočníkov sa tejto jesennej
časti na začiatku viac darilo Milošovi Úradníkovi, u ktorého
sme len postrádali viac gólov.
Strelecky ho však dobre nahradil Michal Svetlošák a koncom
jesennej časti a aj náš mladý odchovanec Jakub Bugaj. Ďalším
naším útočníkom je stále nádejný Jozef Bolibruch ml., ktorý aj
keď sa dostane na ihrisko na posledných 20 minút, vie si vytvoriť viacero gólových šancí.

Č

o si môžeme želať do tohto
nového roka? Nejde všetko tak, ako si predstavujeme: veľa hráčov pracuje ďaleko vo svete a dá to veľa námahy dať ich
dokopy na každý zápas. Často cestujú na svoje náklady hore
dole, keď ich potrebujeme.
yslíme si, že ak chceme niečo viac dokázať, chcelo by to viac financií
do budúcna. Preto týmto ape-

M

lujeme na našich poslancov
a starostu, aby prejavili viac záujmu o možnosti fungovania
športu v Kline. Keďže tréneri
futbalových tímov v Kline pracujú zadarmo, potešilo by, keby obec schválila viac peňazí
na fungovanie futbalu v obci.
Veď sa to robí pre našich ľudí,
pre našu mládež a obec.
aším cieľom do tohto roka je umiestniť sa do 5.
miesta v tejto súťaži a zabojovať s prvou štvorkou o tie najvyššie priečky, prípadne o postup. Všetkým funkcionárom,
trénerom a futbalistom prajeme veľa zdravia, šťastia na futbale a aj v práci, aby sa vyhýbali zraneniam a našim poslancom v zastupiteľstve viac dvíhať ruky za šport.
– Milan Úradník –

N

Futbal I. trieda – muži
Klin – Zubrohlava 1:0 (1:0),
gól: M. Úradník; Bobrov – Klin
1:3 (1:2), góly: Bednár, Úradník 2, Mišek; Klin – Vavrečka 2:1 (0:1), góly: Úradník, Veselič, Hurák; Krivá – Klin 2:1
(1:0), góly: L. Kubala, M. Pave-

lek – J. Stahoň; Klin – Breza 1:0
(1:0), gól: Miloš Úradník; Nižná – Klin 4:1 (1:1), góly: Bažík,
M. Žák, Šeling, Blahút – Úradník; Klin – Sihelné 2:0 (1:0), góly: M. Svetlošák, Veselič; Oravská Poruba – Klin 3:0 (0:0), góly: J. Púplava 2, M. Dudáš; Veličná – Klin 0:1 (0:1), gól: Pisarčík; Klin – Lokca 1:0 (1:0), gól:
Veselič; Oravský Biely Potok –
Klin 2:2 (1:1), góly: P. Pavčo, J.
Pavčo, M. Úradník 2; Novoť –
Klin 2:2 (1:0), góly: T. Hollý, M.
Nodžák, Pisarčík 2; Klin – Zuberec 4:1 (1:1), góly: Bugaj 2, Pisarčík, Ľ. Stahoň, Tekeš; Klin –
Bobrov 2:2 (0:1), góly: Habľák,
Svetlošák – S. Gerek, Náhly.
Tabuľka Muži
1. O. Poruba 14 8 4 2 40:16 28
2. Zubrohlava14 8 3 3 31:20 27
3. Klin
14 8 3 3 23:18 27
4. Nižná
14 8 1 5 33:20 25
5. Zuberec 14 8 1 5 31:26 25
6 Sihelné 14 7 1 5 20:24 25
7 Bobrov 14 7 3 4 36:24 24
8 Novoť
14 6 2 6 35:42 20
9 Lokca
14 5 4 5 30:16 19
10 Vavrečka 14 5 45 20:19 19
11 Veličná 14 3 2 9 14:26 11
12 Breza
14 2 3 9 14:34 9
13 O. B. Potok 14 2 3 9 24:38 9
14. Krivá
14 2 2 10 21:39 8
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