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SPOMIENKA NA SKYČÁKOVCOV
Obec Klin a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja usporiadali spomienkové podujatie pri príležitosti 150. výročia narodenia politika spod Babej hory, Františka
Skyčáka staršieho, a 120. výročia narodenia jeho syna Františka Skyčáka – cirkevného dejateľa, filozofa a pedagóga.
vstup s názvom – Dynastia Skyčá
kovcov z Klina v slovenských dejinách
a Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.,
ktorý vo svojej prezentácii hovoril
o Skyčákovcoch a ich plátenníckych

Historik Michal Čajka počas
prednášky o plátenníckych kúriách
Podujatie sa uskutočnilo 23. 10. 2019
o 11 30 v priestoroch Kultúrneho domu
v Kline.
V programe vystúpili: Doc. PeadDr.
Pavol Parenička, CSc., ktorý mal

Kultúrny program detí
z miestnej základnej školy

kúriách v Kline. Vystúpil aj MUDr. Ven
delín Ťažandlák a PhDr. Miroslav
Žabenský, riaditeľ OKS. Sprievodný
kultúrny program pripravili deti
z miestnej Základnej školy s mater
skou školou v Kline.
František Skyčák starší sa naro
dil v Kline, kde navštevoval i Ľudovú
školu. Aktívnym bol už počas štúdií
v Levoči, kde založil študentský spolok.
Do politiky vstúpil v roku 1894 a stal
sa hlavným iniciátorom založenia Slo
venskej národnej strany. V rokoch 1911
– 1914 bol redaktorom Slovenských
ľudových novín.
Pokračovanie na str. 2

Obec informuje

SPOMIENKA NA SKYČÁKOVCOV
Dokončenie zo str. 1
Zaujímavá je jeho myšlienka z článku,
ktorý vyšiel v Našej Orave 1. 10. 1934:
„Povinnosťou každého vzdelaného človeka je, aby vo svojom povolaní i súkromné svoje vedomosti nadobudnuté
v školách i sebavzdelávaním rozširoval
medzi ľudom, medzi ktorým žije.“

František Skyčák mladší po vy
sviacke za kňaza nastúpil na svoje
prvé pôsobisko ako kaplán v Zázrivej.
V roku 1922 bol povolaný na Katedru
kresťanskej filozofie v kňazskom
seminári v Spišskej kapitule, ktorá
sa stala miestom jeho pedagogického
a duchovného pôsobenia.

Podujatie je realizované v rámci
cyklu Rodom a srdcom z Oravy, ktorým
OKS dlhodobo prezentuje a propaguje
kultúrno-historický potenciál a osob
nosti regiónu. Z verejných zdrojov ho
podporil Fond na podporu umenia.
Fotografie Ing. Peter Jendroľ
Mgr. Eva Pechová, Dolný Kubín

Na podujatí vystúpil PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne

Vybudujme v Kline dôstojnú pamiatku
obetí prvej svetovej vojny
Pred dvoma rokmi si celý svet pripomenul storočnicu ukončenia Veľkej
vojny, počas ktorej zahynulo okolo 21 miliónov vojakov a civilistov.
V mnohých štátoch Európy to pri
pomína množstvo cintorínov, pamät
níkov, monumentov a pamätných
tabulí.
Aj v našej obci viacerí občania pri
šli s myšlienkou vytvoriť niečo, čo by
pripomínalo túto udalosť.
V našich rodinách sa tradujú spo
mienky na našich predkov, ktorí
boli v bojoch a niektorí aj zahynuli.
V prácach historikov sa vynárajú
ďalšie mená, na ktoré sa už dávno
zabudlo. Toto všetko sa nám núka ako
príležitosť vytvoriť hmotnú pietnu
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pamiatku so zobrazením mien obetí
vojny z Klina. Budeme mať kde položiť
veniec, zapáliť sviečku, ...
V tejto fáze potrebujeme získať čo
najviac informácií a súvislostí zo všet
kých zdrojov. Doteraz sme našli tieto
mená obetí: Buda, Jozef Bulanda, Ján
Červeň, Ján Kobyljak, Martin Korman
čík, Matej Liščák, Pavol Lištiak, Štefan
Lištiak, Jozef Ľochan, Koloman Vincze
Machay (učiteľ ), Anton Moľa, Jozef
Rentka, Pavol Salajka, Jozef Vrček, Šte
fan Samuheľ, Jozef Sestrenek, Pavol
Sivčák, Anton Svetlošák, Gustáv Šatan,

Jozef Šatan, Pavol Šatan, Vendelín
Úradník a Jozef Vrček.
Týmto Vás pozývame k spolupráci
na poskytnutí informácií o Vašich
predkoch a rodine. Budeme vďační
za akúkoľvek pomoc pri tvorbe
pam ätníka.
Ing. Peter Jendroľ,
mobil 0902 915 563

Obec informuje

Bc. Viera Katráková, Mgr. Soňa Feniková (sprievod), Marta Laššáková (sprievod), Mgr. Renáta Prisažná, Mgr. Adriana
Revajová (sprievod), Karol Revaj, Oľga Prisažná, Anna Červeňová, Igor Janckulík (podpredseda ŽSK), Jana Laššáková
s manželom Milanom (sprievod), Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Mgr. Juraj Balek, Dominik Tomaštík

Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť

Aj tento rok Rada mládeže Žilinského kraja oceňovala aktívnych občanov, ktorí sa snažia zlepšiť náš verejný,
kultúrno-spoločenský život. Aj v našej obci je veľa takých osobností, ktorí takéto ocenenie na základe nominácií
získali a v decembri na slávnostnej recepcii si ho prevzali. Aktívni Kliňania boli ocenení v 3 kategóriách a my
veríme, že o rok k nim pribudnú ďalší, ktorí si ho zaslúžia.
Karol Revaj
Otvorenosť k mladým je charakteristic
ká pre starostu obce Klin Karola Revaja.
Je starostom/človekom, ktorý sa od prvé
ho dňa nástupu do úradu aktívne venuje
stretnutiam s mladými. Starosta podáva
pomocnú ruku vo všetkých aktivitách,
ktoré sú zamerané nie len na verejný
život. Podporuje vznik obecnej Rady
mládeže a mnoho zaujímavých aktivít,
ktoré podporujú komunitný život v ob
ci a medzigeneračný dialóg. S podporou
zastupiteľstva sa rozhodol pre skvalit
nenie života mládeže vypracovať s nimi
Koncepciu práce s mládežou v obci. Ešte
mnoho by sa dalo o tomto starostovi po
vedať, obyvatelia Klina ho dobre poznajú,
a aj preto ho nominovali na ocenenie.

spojiť bandu chalanov a celkovo mlá
dež, aby sa do niečoho pustili. Má veľký
potenciál a dokáže pripraviť akciu bez
finančných prostriedkov tak, že si všet
ko vybehá sám spolu s kamarátmi. Už
druhý rok pripravili v našej obci úžas
nú Jánsku vatru, pomáhali pri stavaní
mája, sú aktívni pri zakladaní Rady
mládeže v obci. Viliam je chalan, kto
rý zatiaľ nikdy nepovedal nie, či treba
pomôcť alebo sa baviť, vždy je ochotný.
V očiach mladých rezonuje ako tímový
hráč, ba dokonca ako tím líder.

Dominik Tomaštík
Dominik je mladý energický mladý
človek s chuťou niečo meniť a oživiť
život v obci Klin najmä pre mládež.
Dominik stojí za myšlienkou zalo
Viliam Jašica
žiť Radu mládeže v obci, a tak spojiť
Energický, pokorný a hlavne „cool“ mladých do aktívneho celku. Keď bol
chalan, ktorý má v sebe drive a dokáže oslovený ísť do toho na plno, neváhal

a participoval a pozýval mladých k sú
činnosti. Je mladým poslancom obec
ného zastupiteľstva, kde háji záujmy
mladých. Aktívne sa podieľa nielen
na aktivitách, ktoré sám pripravuje
s mladými ako napríklad – letné kino,
cyklotúra okolo obce, krížová cesta,
ale aj na akciách, ktoré robí obec, do
káže pomôcť. Aktuálne s mladými pri
pravuje betlehemské vystúpenie – živý
betlehem a taktiež aktivitu Večer spo
ločenských hier. Dominik má v sebe
iskru pre verejný život a jeho hodnoty
by mali byt povšimnuté a docenené.
Anna Červeňová
Pani Anna je súčasťou hudobného tele
sa BABIČKA, ktoré pôsobí v Kline. Spolu
so skupinou aktívnych babičiek v obci
sa stará o zachovanie našich tradičných
piesní, spolu realizujú workshopy pre
Pokračovanie na str. 5
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NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT V BRATISLAVE
ľudia s osobným príbehom ohľadom
ochrany života.
Po programe nasledoval Pochod
za život, ktorého sa zúčastnilo 50 000
ľudí! Pri tomto pochode bolo vidno
všetky generácie, od tých najmen
ších až po seniorov. Pochodovali sme
za zvuku bubnov, ktoré znázorňo
vali radosť zo života, ktorý je pre nás
darom od Boha. Po pochode sme sa
vrátili naspäť k autobusu a nasledo
vala cesta domov.
Ráno, 22. septembra 2019 o piatej
hodine, vyrazil plný autobus z našej
obce na Národný pochod za život.
Všetci sme šli s myšlienkou, že sme
za život, a za ochranu života od jeho
počatia.

Po príchode do Bratislavy sme sa pre
miestnili do Incheby, kde nasledovala
sv. omša. Po nej sme sa premiestnili
na Námestie slobody, na ktorom bol
postavený stage, na ktorom vystupo
vali kapely, známe osobnosti alebo

Odnášame si z tohto pochodu veľa
zážitkov, ale hlavne ten skvelý pocit,
že veľa ľudí sa spojilo pre dobrú vec,
a že ochraňovať život je veľmi dôležité.
Veríme, že v takejto početnej výprave
z našej obce pôjdeme aj na ďalší
pochod za život.
DT

Rada mládeže Klin
A JE TO TU. AJ V NAŠEJ OBCI VZNIKLA
RADA MLÁDEŽE!
V rámci projektu Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach
verejných vznikla v našej obci Rada
mládeže Klin (RaMKa).
Motivovaní mladí ľudia, ktorí sa
snažia urobiť našu obec prijateľnejšiu
a príťažlivejšiu pre mladých ľudí, sa
začali stretávať v apríli v roku 2019,
kedy bolo prvé oficiálne stretnutie čle
nov. Hlavným cieľom prvého stretnu
tia bolo poukázať na fungovanie Rady
mládeže. Rozpútala sa tiež diskusia
o problémoch, ktoré mladých v našej
obci znepokojujú, a padali návrhy,
ktoré by život mladých v našej obci
skvalitnili. V nasledujúcich mesiacoch
sa realizovali stretnutia, ktorých hlav
nou náplňou bolo vytvorenie stromu
problémov, na ktorého tvorbe sa podie
ľali mladí zo základnej školy, zo stred
ných aj vysokých škôl. Realizovali sa
tiež stretnutia za prítomnosti dôchod
cov v našej obci, ktorí sú spolupráci
s mládežou otvorení, taktiež s mamič
kami našej obce a v neposlednom rade
s našimi poslancami a starostom, ktorí
sú nám nápomocní pri riešení otázok
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týkajúcich sa rozvoja našej obce. Postu
pom času sa vytvoril strom problémov,
ktorý sme preklopili do stromu cieľov.
Pri strome cieľov sme si určili základné
priority, ktoré sa budeme usilovať napl
niť do roku 2021.
Hlavnou prioritou je vybudovať pri
jateľný priestor pre mladých ľudí, kde
budú môcť zmysluplne tráviť svoj voľný
čas. Takisto je našou hlavnou prioritou
vytvárať rozmanité akcie, ktoré pri
lákajú mladých našej obce, či už ako
samostatné zoskupenie mladých alebo
v spolupráci s rôznymi spolkami našej
obce. Deň pred Vianocami sa usku
točnilo dôležité stretnutie, kde sme si
vytvorili svoj oficiálny názov v znení
RaMKa (Rada mládeže Klina) a logo
našej rady. Formou tajného hlasovania

sa zvolil predseda a zástupca predsedu
RaMK-y a podpredsedovia jednotlivých
výborov. Oficiálne stretnutie RaMKy sa
uskutočnilo 18. 1. 2020, kde sa podávali
prihlášky pre vstup do RaMKy.
Veríme, že sa naša RaMKa rozrastie
a pridajú sa k nám noví a podnetní
mladí ľudia z našej obce, ktorí pomôžu
skvalitniť a zdokonaliť našu prácu.
Som nesmierne vďačná, že sa od
apríla vyprofilovala skupina mladých
ľudí, ktorá funguje ako celok, a že sa
chce priamo podieľať na dianí v našej
obci. Verím, že naši mladí dokážu
veľa, pretože sú správne motivovaní
a odhodlaní.
www.rmzk.sk
Katka Večerková
Predsedkyňa RaMKa

Obec informuje

NÁVŠTEVA
MINISTERKY
ŠKOLSTVA
Dňa 17. 12. 2019
do našej obce zavítala
ministerka školstva
Slovenskej republiky
Martina Lubyová.
Išlo o neformálnu návštevu
a stretnutie
so starostom, poslancami
Obecného zastupiteľstva obce Klina
a pani riaditeľkou školy.
Privítali ju chlebom a soľou
dievčatá zo základnej školy,
ktoré jej zaspievali
a darovali jej predmet
na pamiatku.
-redFotografie Ing. Peter Jendroľ
Zápis ministerky do pamätnej knihy »

Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť
Dokončenie zo str. 3
mladšie generácie a spolu s ostatnými
členkami Babičky učia mladú generá
ciu tradičným remeslám, variť, piecť,
háčkovať a iné. Pani Anna je aktívnou
občiankou malej obce Klin.

a spoločenské aktivity. Deti obce ju
radi nasledujú, a tým formujú svoje
postoje k hodnotám života, obetavosti,
rozdávania radosti a spokojnosti nie
len pre seba, ale aj druhých. A v tom
je pani Renáta aktívnym príkladom.

Oľga Prísažná
Viera Katráková
Pani Oľga je predsedníčkou Jednoty Pani Viera je osobou, ktorá sa venuje
dôchodcov v Kline. Jej nasadenie pre malým deťom v obci Klin. Je výnimoč
radostný život ľudí v obci je nevšedné. nou učiteľkou a prácu, ktorú robí, vie
Vytvára podmienky pre stretávanie podať zaujímavo a motivujúco. Učí de
sa jej rovesníkov, ale aj ukážky pre ti byť aktívnymi v obci, nebáť sa zapo
mladých ľudí, aby vedeli o histórii jiť do diania. Jej prioritou je robiť deti
a tradíciách v obci. Nie je jej ľahostajný angažovanými, neegoistickými. Pani
žiaden obyvateľ, vždy hľadá spôsoby Viera svojou aktivitou mení malý svet
ako pomôcť, byť užitočnou, byť ak obce na zaujímavý a radostný. A v tom
je nasledovania hodná.
tívnou občiankou obce Klin.
Juraj Balek
Renáta Prísažná
Renáta miluje deti a celý svoj čas na Juraj Balek je predseda Slovenského
sadzuje pre ich rozvoj. Okrem učenia Červeného kríža v obci Klin. Aktívny
sa venuje aj rôznym aktivitám, kde mladý pán, ktorý všetok svoj voľný čas
zapája deti obce Klin. Pracuje na me venuje jednému z najväčších spolkov
dzigeneračnom dialógu cez kultúrne obce. Pripravuje odbery krvi v obci,

školenie prvej pomoci nielen pre do
spelých, ale aj pre deti v škole. Spolu
so svojimi kolegyňami sa zúčastňu
jú aktívne na súťažiach, a taktiež sú
súčasťou aktivít, ktoré organizuje
obec. Juraj je človek, ktorý keď môže,
pomôže a poradí. Jeho entuziazmus
a zápal do práce je hodnotou, ktorú
treba určite doceniť.
Andrea Kekeľáková Laššáková
Je veľmi aktívna občianka v obci Klin.
Je poslankyňa v obci s nevšedným zá
ujmom o život mládeže. Bola pri zrode
Rady mládeže v obci. Je členka Rady
školy a občianskeho združenia Or
lovňa v našej obci, ktoré je zamerané
na podporu mládeže. V obci pracuje
niekoľko organizácií a jej veľmi záleží
na tom, aby spolupracovali na dobrých
myšlienkach a motivuje mladých ľudí,
aby boli mostom medzi organizáciami.
Chce, aby boli v obci dobré medziľud
ské vzťahy. Andrea je oheň, ktorý za
paľuje ďalších k záujmu o život v obci.
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Zber komunálneho odpadu
v obci Klin za rok 2019
Názov a množstvo odpadu .... v kg
20 01 01 papier a lepenka ... 2 200,00
20 01 03 viacvrstvové
kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity
na báze lepenky) .............. 3 294,48
20 01 04 obaly z kovu .......... 534,24
20 01 08 biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný
odpad ................................................ x
20 01 10 šatstvo .................. 3 630,00
20 01 11 textílie ...................... 530,00
20 01 21 žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť ............................ x
20 01 23 vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky ........................... 600,00
20 01 25 jedlé oleje a tuky ..... 268,00
20 01 26 oleje a tuky iné ako
uvedené v 20 01 ................ 25 120,00
20 01 33 batérie a akumulátory
uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo
16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto
batérie ................................. 4 080,00
20 01 34 batérie a akumulátory
iné ako uvedené v 20 01 33 ........... x
20 01 35 vyradené elektrické
a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné
časti *) .................................. 1 550,00
20 01 36 vyradené elektrické
a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35 .............................. 2 145,00
20 01 38 drevo iné ako uvedené
v 20 01 37 ........................................... x
20 01 39 plasty .................. 42 301,08
20 01 40 kovy ................................... x
20 01 40 01 meď, bronz,
mosadz .................................. 1 613,00
20 01 40 2 hliník .................. 3 533,00
20 01 40 03 olovo ................... 233,00
20 01 40 04 zinok ............................ x
železo a oceľ .................... 179 324,00
cín ..................................................... x
20 01 40 07 zmiešané kovy .1 901,00
20 01 01 biologicky rozložiteľný
odpad ................................. 55 290,00
SPOLU ........................ 378 120,313
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Nový altánok pri hornej MŠ

SEPARUJ CHRÁNIŠ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A ZNIŽUJEŠ NÁKLADY
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je v obci zavedený v zmysle VZN č.2/2019.
Od roku 2019
je v obci vybudo
vaná Malá kom
postáreň, ktorá
sa nachádza pri
areáli ihriska TJ
Klin, kde môžu občania odvážať biologicky rozložiteľný odpad, zo záhrad
a ostatných trávnatých plôch, (t. j.
pokosená tráva, lístie, burina, zvyšky
kvetov a pozberové zvyšky z pestova
nia plodín), bez poplatku. Odvoz tohto

odpadu je potrebné telefonicky nahlá
siť zamestnancovi Obecného úradu
na t. č. 0911/966 089.
Zber šatstva a textílií je zabezpe
čený aj pri Obecnom úrade do kon
tajnerov pre neziskovú organizáciu
Pomocný anjel. Žiadame občanov, aby
šatstvo nenechávali pri kontajneroch,
lebo sa znehodnocuje. Ak je kontajner plný, je potrebné to oznámiť
na Obecnom úrade.

…

…

(DSO 24 140,00 + ZKO 216 490,00 + VOK 91 510,00 + Farby
+ plechovky z farieb 220,00) = 332 360,00
DSO drobný stavebný odpad, ZKO – zmesový komunálny odpad,
VOK – objemný odpad

V roku 2019 sme v obci dosiahli
percento vytriedenia komunálneho
odpadu 53,22% (viď výpočet). Ďaku
jeme občanom, ktorí sa aktívne zapá
jajú do separovania komunálneho

odpadu. Chránime našu zem a pre
naše deti spoločne vytvárame čistejšie,
krajšie a zdravšie prostredie, v ktorom
žijeme.
– K. Košútová

Obec informuje

Zrealizované projekty minulého roka

Renovácia strechy na hornej MŠ

Dobudovanie vodovodu
a kanalizácie
v časti Školská,
Grúňová, Červený potok
a Záruby,
vodovod v dĺžke 1041 m,
kanalizácia
v dĺžke 627 m
Pokladanie nového asfaltového
koberca na hlavnej ceste

Realizácia verejného osvetlenia
na Západnej ulici

Ulica Záruby, zhutnenie cesty, vodovod a kanalizácia, v spoločnej vetve
od Ul. Školská smerom do nových ulíc

ĎALŠIE ZREALIZOVANÉ PRÁCE: úprava cesty » Ul. Chotárna; začiatok realizácie cesty, odvoz ornice a návoz
prvej vrstvy makadamu » Ul. Plátenícka; úprava, odvodnenie, vodovod a zhutnenie novej cesty » Ul. Červený
Potok; » vybudovanie malej kompostárne na ihrisku Klin; doasfaltovanie » Ul. Pod Grapou.
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Tak si tu žijeme

VIANOČNÉ
TRHY
Vianoce sú čas, kedy sa opäť vieme
tešiť aj z maličkostí a máme dobrý
pocit aj z toho, že väčšina ľudí okolo
nás, naša rodina, priatelia, známi či
susedia majú k sebe o niečo bližšie ako
inokedy. Tento rok sme sa po prvýkrát
mohli spolu stretnúť a prežiť čarovnú
vianočnú atmosféru spoločne na vianočných trhoch.
Vianočné trhy sa konali 15. decem
bra 2019 v priestoroch Obecného úradu
v Kline. Chodba sa zaplnila šikov
nými remeselníkmi, ktorí ponúkali
na predaj množstvo krásnych, ručne
robených výrobkov. Kto na poslednú
chvíľu zháňal darčeky, určite si pri
šiel na svoje. V ponuke boli rôzne via
nočné dekorácie, hračky, drobnosti,

ktoré potešili všetkých návštevníkov.
Kto mal darčeky kúpené v predstihu,
neodišiel sklamaný. Súčasťou vianoč
ných trhov bol aj bohatý kultúrny
program, o ktorý sa postarala Rada
mládeže v spolupráci so speváckymi
zbormi z Klina. Ľudia so zatajeným

dychom sledovali príbeh o narodení
malého Ježiška v ich podaní. Koledy
zaspievané FS Babička a ĽH Šelec
zo Sihelného znásobovali čaro vianoč
nej atmosféry. Priestormi obecného
úradu sa niesla vôňa vareného vína
a pochutiť sme si mohli na kapustnici
a zabíjačkových špecialitách, ktoré pri
pravili členovia Dobrovoľného hasič
ského zboru v spolupráci s poslancami
obecného zastupiteľstva.
Veríme, že vianočné trhy sa stanú
peknou tradíciou, pretože sú skve
lou príležitosťou na stretnutie sa
s rodinou a priateľmi, dokúpenie
originálnych vianočných darčekov,
ochutnávku výborných jedál a vare
ného vína, alebo iba na vychutnáva
nie nádhernej vianočnej atmosféry.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
tejto krásnej akcie.
Mgr. Adriana Revajová
Fotografie Ing. Peter Jendroľ
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Vydarená tradícia
V minulosti v zimnom období, keď
už nebola práca na poli ani na zá
hrade, stretávali sa ženy a dievčatá
pri páraní peria, aby pripravili perie
dievkam do výbavy.
V dnešnej dobe už páperové periny
nie sú až tak v móde. A aj husi sa cho
vajú zriedkavejšie. Ale páračky do módy
prišli. Vo viacerých obciach túto tradí
ciu obnovili. Nejde veľmi o opárané
perie, ale skôr o stretnutie sa a zvyky
s páračkami spojené.
V Dome kultúry v Kline sa páračky
konali 24. 1. 2020. Komu sa páralo? To
vedel asi málo kto, dôležitejšie bolo, že sa
stretli celé rodiny, od detí až po starých
rodičov. Všetci sa dobre zabavili, poroz
právali a „počastovali“. O pohostenie sa
postarali členky Jednoty dôchodcov

Obecné páračky, rodinná návšteva z Ukrajiny obdivovala našu spolupatričnosť
a Červený kríž. Doma napiekli koláče,
buchty a zákusky. A veľmi skoro pred
začiatkom akcie varili čaje, pripravo
vali cestá na placky, langoše a šišky,
natierali chleby so „šmaľcom“ a piekli,

piekli, piekli a piekli. Aby sa každému
ušlo na čo mal chuť!
K dobrej nálade prispeli svojím
vystúpením folklórny súbor Babička.
Ľudovít Svetlošák s malými speváč
kami, manželia Bošaňovci, DJ Jakub
Bugaj a heligonkári. Na tejto akcii sa
ich zišlo šesť – Ľudo Svetlošák, Michal
Chabada, Jakub Bugaj, Zdeno Bošaň,
Bronislaw Kowalcyk a Ondrej Ondrek.
K hudobníkom sa pripojila s husľami
Patrícia Kurtulíková a spevu nebolo
konca-kraja. Trio Patrícia, Ľudo Svet
lošák a Ondrej Ondrek vyhrávalo ešte
dlho po tom, čo už bolo všetko perie
opárané a odložené. Súhra huslí a heli
gónky priam „magneticky“ držala
hudobníkov a spevákov spolu a túto
dobrú náladu nechcel nikto ukončiť.
Poslední sa rozišli v nádeji, že takúto
možnosť zahrať a zaspievať si, budú
mať opäť čoskoro.
-mjEcho Klina č. 1 / 2020 | 9  
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Fotografia Ing. Peter Jendroľ

Posedenie s dôchodcami

PREDVIANOČNÉ OBDOBIE AKTÍVNYCH SENIOROV
Na sviatok svätého Mikuláša 6. 12.
2019 výbor Jednoty dôchodcov v Kline
privítal v Kultúrnom dome seniorov.
Konala sa každoročná výročná
schôdza. Predsedníctvo zhodnotilo
činnosť a hospodárenie v roku 2019
a predstavilo aktivity naplánované
na rok 2020. Po ukončení oficiálnej
časti si prítomní pochutili na vianočnej
kapustnici a občerstvení. Všetci dostali
aj Mikulášsky darček. Zabavili sa pri
speve a priateľskom rozhovore. -mj-

Nový symbol
adventu

Šikovné žienky z Jednoty dôchodcov pripravili v našej obci pekné
prekvapenie pre spoluobčanov.
Pri Obecnom úrade vyrobili
a ozdobili nadrozmerný adventný
veniec, na ktorom sa postupne
rozsvecovali sviečky. Spolu s via
nočným stromčekom tvorili pod
manivú vianočnú výzdobu.
10 | Echo Klina č. 1 / 2020

Vianočná kapustnica, svätý Mikuláš

Mikulášske prekvapenie
V predvianočnom čase majú ľudia
k sebe bližšie. Mnohí sa snažia potešiť blízkych, ale niektorí si nájdu čas
potešiť aj neznámych.
Dôchodcovia z Klina si pri všet
kých predvianočných prípravách

a aktivitách našli čas navštíviť klien
tov v Dennom stacionári v Námestove
a Domove sociálnych služieb v Zub
rohlave. Návšteva Mikuláša so sprie
vodom je pre týchto ľudí určite prí
jemným spestrením predvianočného
obdobia.
-mj-

Tak si tu žijeme

Babička obec reprezentuje

Hudba a spev k letu patria. A hlavne
ak sa stretnú ľudia „na rovnakej vlno
vej dĺžke“.

Dňa 8. augusta 2019 sa folklórny
súbor Babička zúčastnil nesúťažného
stretnutia heligonkárov a folklórnych

súborov v Rabči. Okrem zámeru pote
šiť prítomných spevom, bývajú tieto
stretnutia časom porozprávať sa
s ľuďmi z iných súborov a vymeniť si
skúsenosti.
-mj-

Jednota dôchodcov – tím do koča aj do voza
Členmi kliňanského družstva boli
Milan Laššák, Margita Feniková,
Oľga Prisažná a Ľudmila Gonšenicová.
Organizátorom turnaja bola Jednota
dôchodcov Slovenska v Námestove.
Pre Vianočné trhy 15. 12. 2019
dôchodkyne vypekali takmer dva
dni. Najskôr doma napiekli koláče
a zákusky a potom cez trhy pripra
vili čaj a napiekli celé kopy langošov
a placiek.

Kliňanský kotlík navštívil aj Igor Janckulík, podpredseda ŽSK
Dňa 6. októbra 2019 na Kliňanskom
kotlíku navarili „najpaprikovejší“
guláš. Aký bol? Výborný – o rok
príďte vyskúšať.

Dňa 21. 11. 2019 družstvo dôchod
cov v Kinderlande ukázalo, že zvládne
všetko a bowlingovými guľami si
vybojovali 8. miesto z 15 družstiev.

Na páračkách 24. 1. 2020 to bolo
podobné. Postarali sa spolu s Čer
veným krížom o pohostenie pre
všetkých.
Čo dodať?
Koláče dôchodkýň sprevádzajú aj
všetky sväté omše na Grape a na Vaha
nove. A preto vám drahé naše mamičky
a babičky ĎAKUJEME!
-mjEcho Klina č. 1 / 2020 | 11  
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Svätojakubské cesty
CAMINO DE SANTIAGO

2017 Saint Jean Pied de Port – Santiago de Compostela (799 km)
2018 Santiago de Compostela – Finisterra (100 km)
2019 Lisabon – Santiago de Compostela (675 km)
Moja myseľ: Zvládnem to fyzicky?
Zvládnem to finančne? Dohovorím
sa s tou mojou lámavou angličtinou
a španielčinou?
Moje okolie: Prečo idem sama? Kde
tam budem spať? Nebojím sa, že sa
stratím a že sa mi niečo stane?
A najviac ma rozosmial dotaz: Veď si
tam zoderieš nohy!

Už dlhé roky ide o púť tak obľú
benú, že bola zapísaná aj do zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO a znače
nie je financované z grantov Európskej
únie.
Ak sa chceš stretnúť s Ježišom
– choď do Jeruzalema
Ak sa chceš stretnúť s pápežom
– choď do Ríma
Ak sa chceš stretnúť sám so sebou
– choď do Santiaga
Keď som dostala darček od dobrej
kamarátky Lenky z Banskej Bystrice
(rodáčky z Oravy a tiež pútničky),
hneď som vedela, kde budem tráviť
leto 2017. Bola to kniha Svätojakubská
cesta z Pyrenejí do Santiaga de Com
postela (Cordul Rabe) a mušľa, ktorá
je symbolom pútnikov vydávajúcich
sa na svätojakubské cesty.
Pri zakúpení leteniek už nebolo
cesty späť a každým dňom pribúdali
otázky nielen v mojej mysli, ale aj
z okolia.
12 |
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Ani mi len nenapadlo, že by sa mi
niečo zlé mohlo stať. Moje silné pre
svedčenie a túžba ísť do Santiaga bola
podmienená pracovnou vyčerpanos
ťou a inými osobnými záležitosťami.
Jednoducho som potrebovala reštar
tovať myseľ.
Vďaka známym, ktorí túto púť
absolvovali, som mala dostatok infor
mácií ako tam prežiť, čo si zbaliť
a veľa iných užitočných rád. Okrem
toho mi pomohli aj dostupné blogy,
knižný sprievodca Svätojakubská
cesta… a na poslednej púti aj web:
www.gronze.com a www.mapy.cz.
Najväčšiu stopu vo mne zanechal film
so silným príbehom The Way (Pouť,
Emilio Estevez, 2010).
Moja prvá 33 dňová púť začala v júli
2017 z francúzskeho mesta Saint Jean
Pied de Port, (Camino Francés). Celé
putovanie je oficiálne, pútnici sa re
gistrujú, majú svoje pravidlá a zvyky,
jedným z nich je napríklad pútnicky
pozdrav Buen Camino – Šťastnú cestu.
Žiadnemu pútnikovi by nemal chýbať
Credencial – pútnicky pas, do ktoré
ho sa zbierajú pečiatky, ktoré tvoria
potvrdenie o vykonanej púti.
Po úspešnej registrácii som si
našla ubytovanie pre pútnikov na štýl
hostelu tzv. Albergue. Od prvého dňa
som spoznávala veľa ľudí z rôznych
kútov sveta: Európa, Amerika, Austrá
lia a nespočetné množstvo ľudí z Juž
nej Kórei. Množstvo pútnikov idúcich
peši, ale aj na bicykli, katolíkov, pro
testantov, budhistov či ateistov.

Druhá púť – smer Finisterra (fin de
terra – koniec sveta) resp. výbežok,
za ktorým máte možnosť vidieť už iba
Atlantický oceán. Bolo to v období jar
ných prázdnin, a aj napriek nepriazni
vému počasiu či zime v ubytovniach,
to stálo za to.
Cieľom tretej, zatiaľ najdobrodruž
nejšej púte, bola pracovná inšpirácia.
Spoznala som opäť nových ľudí, kto
rí boli pre mňa veľkou inšpiráciou či
už pre pracovný alebo osobný život.
Putovanie neoznačenou trasou, ktorú
som istý čas absolvovala dobrovoľne,
mi dodalo ešte viac životnej odvahy
a odhodlanie putovať aj v ďalšom roku.
Deň pútnika
Keby som zhrnula všetky putujúce
dni pútnika do všeobecnosti, vyzerá
to asi takto:
Ráno zvyčajne vstáva v skorých
ranných hodinách aj preto, aby sa
mu ušlo miesto v Albergue. Cestou,
ktorá je značená žltými šípkami alebo
mušľou, má možnosť si dať raňajky
a kávičku, prípadne si kúpiť niečo
v obchode a urobiť si príjemný piknik.
Cieľ a počet kilometrov si každý riadi
podľa síl. V priemere, podľa možností
a vlastného uváženia, prejde cca 25
– 30 km denne. Cestou stretáva rôz
nych ľudí, s ktorými podľa sympatií
nadviaže kontakt a dozvie sa tak niečo
nové alebo ide sám a venuje sa svojim
myšlienkam, resp. čistí myseľ. V prí
pade zaujímavých kultúrnych pamia
tok a kostolov má slobodnú možnosť
sa pristaviť alebo ísť ďalej. Keď mu
dochádzajú sily alebo sa dostane
do cieľa, ktorý si stanovil, sa ubytuje
na základe preferencií a finančného
rozpočtu. Ak si vyberie Albergue, väč
šinou sa tam stretne s pútnikmi, kto
rých počas dňa stretol a má možnosť
si s nimi uvariť spoločnú večeru alebo
ísť do reštaurácií, kde ponúkajú tzv.
menu de peregrino (menu pre pút
nikov). Večer pútnici trávia rôzne,

Tak si tu žijeme
niektorí idú na omšu (ak je tá mož
nosť), niektorí sa rozprávajú o svojich
kultúrach a zvykoch, a niektorí ostá
vajú aj na ubytovniach, najmä ak majú
problémy zapríčinené nespočetným
množstvom krokov. A na druhý deň
to isté, vždy však s inými zážitkami.
Celou cestou vládne veľký pokoj a mier,
ľudia si navzájom pomáhajú a snažia
sa putovať do cieľového miesta, nie
vždy to je Santiago de Compostela.
Dôvody putovania, s ktorými som
sa stretla
Dôvody, pre ktoré ľudia absolvovali
cestu, boli rôzne, napr. fyzická kondí
cia, spoznávanie krajiny, ale aj mod
lenie a putovanie za syna, ktorý mal
zdravotné problémy. Stretla som aj
rodiny s malými deťmi, ktorým sa
putovné cesty stali tradíciou. Najčas
tejším dôvodom bolo najmä ukončiť
niečo „staré“, začať odznova a lepšie
spoznať seba samého.
A samozrejme najväčším dôvo
dom a cieľom pre väčšinu pútnikov
je katedrála Santiago de Compostela,
kde sa nachádzajú pozostatky sv.
Jakuba – ide o veľmi silné duchovné
miesto, ktoré odporúčam zažiť.
Poďakovanie
Ďakujem za odhodlanie a silu, ktorá
ma vždy sprevádzala v akýchkoľvek
okolnostiach, za to, že som to bez
problémov zvládla fyzicky (terény ne
boli náročné), finančne (výhody uby
tovania pre pútnikov sa pohybovali
od dobrovoľného príspevku po cca 5 –
15 €/noc). Ďakujem za to, že aj napriek
tomu, že som išla sama (na druhej
púti sme išli dve), som nikdy nebo
la sama a spoznala som hodnotných
ľudí, vďaka ktorým som si zdokona
lila aj reč. Za moje nohy, ktoré sa ne
zodrali. Za rodinu a priateľov, ktorí

Výlet za priateľmi
Dňa 31. augusta autobus s dôchodcami smeroval na západ. Najskôr
prekročili hranice s Českou republikou. Cieľom cesty boli Lázně Kostelec u Zlína, kde si prezreli kúpeľný
areál a okolie.
Prvá zmienka o kúpeľoch v Kostelci
u Zlína je z roku 1742.

ma podporovali. Ďakujem za dobitie
energie a za silu, ktorá mi pomohla
v niektorých rozhodnutiach. Vďaka
týmto púťam som dokázala ukončiť
to staré a začať nové. Tým novým je
predovšetkým moja práca v agen
túre Mterapio, ktorá dáva možnosť
detičkám a mamičkám zúčastňovať
Od roku 1995 sa tu liečia bolesti
kĺbov, bolesti chrbtice a mimokĺ
bový reumatizmus. Liečebný prameň
s vysokým obsahom sírovodíku je
vhodný aj na liečbu kožných ochorení.
Ďalšou zástavkou bola slovenská
obec Šterusy, ktorá sa rozprestiera
v trnavskom kraji, na úpätí Malých
Karpát. Prvá zmienka o obci pod
názvom Cheteruch je z roku 1262,
kedy kráľ Belo IV. daroval pozemky

sa na hudobných kurzoch už aj v Ná
mestove a Oravskej Polhore.
Prajem vám v tomto roku 2020
Buen Camino, nech ste na akejkoľvek
ceste.
Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.
komesovi Zochudovi a jeho rodine.
K 31. 12. 2018 mala obec 498 obyvate
ľov. (zdroj: sterusy.sk)
Hostia z Klina si pozreli kostol
svätej Márie Magdalény a prešli sa
po obci. Miestni dôchodcovia pripra
vili v Dome kultúry guláš a pohostenie.
Návšteva sa konala na pozvanie miest
nych dôchodcov, ktorí tiež navštívili
obec Klin a vrch Grapa a zúčastnili sa
na priateľskom stretnutí.
-mjEcho Klina č. 1 / 2020 | 13  
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HASIČI
Každý rok začína DHZ KLIN tradične Výročnou členskou schôdzou,
na ktorej sa vyhodnotia aktivity
z toho predchádzajúceho.
Aj tento krát na stretnutí dobro
voľníkov, ktoré sa konalo 3. 1. 2020,
výbor DHZ informoval o čerpaní
financií a všetkých činnostiach
zboru, ale i plánovanom nákupe
uniforiem pre členky.
Predseda a veliteľ poďakovali
všetkým aktívnym členom za spo
luprácu, či už na pľaci na trénin
goch, ale i pri opravách a revíziách
všetkých strojov.
Koncom septembra sa naše diev
čatá zúčastnili súťaže v Oravskom
Veselom a Štefanove.
Dospeláci sa zúčastnili IMZtky,
taktických cvičení, školení ale
i stretnutí s ostatnými DHZ na
Orave.
V rámci aktivít v obci sa zúčast
nili Kliňanského kotlíka, Vianoč
ných trhov, ale i budovania klziska
nad MŠ, ktorému tento rok však
neprialo počasie.
Hasiči tentokrát participovali
aj na hasení požiaru technic
kej budovy pri rodinnom dome
Veselovských.
V nasledujúcich mesiacoch sa
hasiči opätovne vrátia k príprave
na súťaže, oslovovaniu nových čle
nov. Snaha je pracovať aj so ženami,
ktoré začali trénovať v minulom
roku.
Chlapi aktívne pracujú na údr
žbe strojov a pripravujú techniku
nielen pre deti, ale aj na okresné
súťaže mužov.
Ak má niekto záujem vstúpiť
do Dobrovoľného hasičského zboru,
dvere sú otvorené pre každého,
stačí osloviť niektorého z aktív
nych členov.
AKL
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KOSECKÝ DEŇ
Dňa 24. augusta 2019 sa na vrchu
Grapa v blízkosti Sochy Krista konala
Súťaž v kosení trávy. Toto podujatie
bolo realizované v rámci projektu
Dedičstvo v rukách našich predkov a zahŕňalo bohatý sprievodný
program.
Táto nevšedná a perfektne pripra
vená akcia začala o 10. hod doobeda svä
tou omšou, súčasťou ktorej bolo poďa
kovanie za úrodu. Počasie bolo priam
ukážkové, a tak sa na tomto sobotnom
podujatí zúčastnilo vskutku veľa ľudí
z našej obce, ale i mnoho cudzích, ktorí
si chceli zasúťažiť v kosení alebo pri
šli podporiť rodinu či známych. Náš
šikovný kosec Ľubomír Košút predvie
dol svoje zručnosti v tejto disciplíne,
a tak si to pod jeho dohľadom skúsili
veľkí i malí. Kosenie trávy bolo ústred
nou aktivitou rozdelenou do kategórií,
kde súťažiaci museli v čo najkratšom
čase skosiť určené štvorcové políčko
trávy. Za hlasného povzbudzovania sa
tak klasickou ručnou kosou zaháňali
muži, ženy i deti.
Súčasťou podujatia bolo vystúpe
nie nášho FS Babička i heligonkárov
z Klina, výstavka drobnochovateľov

i vypustenie holubov ako symbolický
pozdrav do sveta z našej obce. Nechý
bali ani súťaže a aktivity pre najmen
ších, maľovanie na tvár a deťmi obľú
bená penová párty. O hudobnú zábavu
sa postaral DJ Jakub Bugaj, o pohos
tenie zamestnanci obecného úradu,
poslanci, dôchodcovia, poľovníci pri
pravili výborný guláš, z Koliby poslali
rezne i šalát, no jednoducho o naše
žalúdky a dobrú náladu bolo postarané
naozaj nadmieru. Na bezpečnosť ako
vždy dohliadali hasiči a miestny spolok
SČK. Nielen krásne počasie, ale i množ
stvo zúčastnených ľudí a organizátorov

Víťazi v kategórii muži

Víťazi v kategórii deti
prispeli k tomu, že o tejto akcii sa ešte
dlho hovorilo v superlatívoch a všetci
sa skutočne tešíme, že toto leto sa tam
snáď vidíme opäť.
-KČFoto: Dominik Romaňák

Víťazi v kategórii ženy
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Zo života farnosti

JASLIČKOVÁ
pobožnosť
Jasličkové pobožnosti, vianočné hry
alebo betlehemské hry a divadielka už
v dávnej minulosti pripomínali príbeh
narodenia Ježiša Krista – Božieho syna.
Tieto tradície patria k vianočnému
obdobiu. Deti aj dospelí z Klina si pri
pravili na 25. december príbeh Ježi
šovho narodenia. Pod vedením šikov
ných učiteliek zo základnej školy si
nacvičili divadielko, básničky a pesničky.
Aj celkom malé deti zvládli svoje úlohy
profesionálne. Poďakovaním za ich
snahu bol zaslúžený potlesk.
-mj-

Kliňania vytiahli svoje bicykle

Dňa 26. 9. 2019 si naši občania vybrali
bicykle a prišli si zašportovať. Trasa
začala pri ZŠ Klin, kde naši cyklisti
dostali požehnanie od p. kaplána

a mohli vyraziť na cestu, kde spoznali kríže nášho chotára.
Pri každom z krížov nasledovalo
krátke zamyslenie a modlitba. Trasa

viedla po značenej cyklotrase na Vaha
nov, kde sme mali menšiu prestávku
a občerstvenie.
Z Vahanova sme sa následne pre
sunuli k Soche Ježiša Krista, kde nám
p. starosta pripravil veľmi chutný
guľáš. Stretla sa tu generácia malých
i veľkých, ktorí v sebe neskrývajú
lásku k športu.
Veríme že táto tradícia bude pokra
čovať aj naďalej !
DT

20. ROČNÍK KATARÍNSKEHO PLESU
Dňa 16. 11. 2019 o 18 00
hodine na v sále Kultúrneho domu v Kline
uskutočnil už 20. ročník Katarínskeho plesu,
ktorý organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Sme radi,
že v minulom roku sa rozhodlo až
170 ľudí venovať priazeň nášmu plesu
a rozhodli sa nás podporiť.
Ples nám otvorili šikovné ďetú
rence zo základnej školy v Kline, ktoré
s pani učiteľkami nacvičili folklórny
program. Otvorenie plesu pokračovalo
16 |
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príhovorom predsedu a poďakovaním
bývalej predsedníčke pani Marte Peňá
kovej za dlhoročnú prácu a úsilie. Prvé
tanečné kolo otvorili súčasný predseda
Juraj Balek s partnerkou a bývalá pred
sedníčka pani Peňáková s manželom.
Večerom nás sprevádzal spevák
Samuel Lorinčík, ktorý sa okrem
tanečnej zábavy postaral aj o kultúry
program, keď počas prestávok spieval
piesne od Karla Gotta a Karola Duchoňa.
Po polnoci čakala na účastníkov
plesu bohatá tombola, a týmto spôso
bom by sme sa chceli poďakovať všet
kým, ktorí nás akoukoľvek formou

podporili, či to už bolo cenou do tom
boly, finančným príspevkom alebo
výpomocou pri príprave alebo organi
zovaní plesu.
Získané financie z plesu sa využijú
na činnosť Miestneho spolku v roku
2020, ako napríklad zorganizovanie
školenia prvej pomoci, návšteva kul
túrneho podujatia pre členov spolku
a časť zisku bola venovaná aj na chari
tatívne účely.
Ďakujeme vám všetkým ešte raz
za účasť a podporu a tešíme sa na vás aj
tento rok pri 21. ročníku Katarínskeho
MS SČK Klin
plesu v novembri.

Tak si tu žijeme

Vahanov – sviatok Povýšenia sv. Kríža 15. 9. 2019

Poďakovanie poľovníkov
Svätá omša za Božiu ochranu poľovníkov z Klina sa konala 1. 9. 2019 na Grape. Obetné dary chlieb a víno, mladý
srnec a lesné plody boli poďakovaním za dary od Boha.
Poľovníci pripravili aj dostatok
chutného gulášu z diviny a pohostili
všetkých prítomných.

Pripravili aj stany, aby sa prí
tomní mohli ponúknuť aj v prí
pade nepriaznivého počasia, lebo

Grapa si pamätá bohoslužby s rôz
nym poč asím.
-mj-

V. Poľovnícky ples
„Aké je to len požehnanie,
keď sa nájdu dobrí ľudia,
pri ktorých sa Tvoje srdce cíti doma.“
(Phil Bosmas)
Aj napriek tomu, aká situácia s poľov
níctvom v Kline nastala, väčšia časť
poľovníkov sa opäť zomkla a posnažila
sa o to, aby aj tento rok dopadol Poľov
nícky ples na výbornú.
Dňa 1. 2. 2020 sa v KD konal IV. Poľov
nícky ples. Zúčastnilo sa ho 184 hostí.
O hudobné spestrenie sa postarala fol
klórna muzika Bieľakovci zo Sihelného

a do tanca hral Dj Drgáň. Počas hlavnej
večere nás programom zabavili heligon
kári s názvom Lokčiansky pramienok.
Tohtoročným oživením Poľovníckeho

plesu bol Majster Slovenska juniorov
vo vábení jeleňov Martin Stašš, ktorý
nám ukázal, ako sa správne vábia jelene
v rôznych situáciách. Vyvrcholením
tohto „čísla“ bol výber piatich žien
z hostí, ktoré sa ho snažili napodobniť,
a aj týmto svojím pričinením nám spra
vili vynikajúcu náladu.
Menu bolo znamenité, za čo ďaku
jeme Robovi Košťálovi s partiou pomoc
níčok. Veľké „ĎAKUJEME“ zároveň patrí
aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli
či už finančne alebo vecne do tomboly.
Dúfame, že účastníci plesu boli spokojní
a tešíme sa na ďalší, V. Poľovnícky ples
2021.
Poľovníci z Klina
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ZŠ s MŠ sa predstavuje

U nás v MŠ
Deti sú ako malé semienka. Ako sa
o ne staráme, takú úrodu zožneme
a čo do nich vštepíme, to sa bude
u nich rozvíjať, ako jarné puky
na vzácnych stromoch a každým
pribúdajúcim rokom, bude narastať ich kvalita, ktorá nám bude prinášať radosť a spokojnosť, že to, čo
robíme, má zmysel.
Prišiel nový školský rok a s ním aj
povinnosti našich najmenších škôlka
rikov. Nastalo skoré ranné vstávanie,
odlúčenie sa od rodičov a súrodencov
na určitý čas, nové pravidlá a adaptácia
sa na nové prostredie s určitými oba
vami a u niektorých aj slzičky v očiach.
Toto sa všetko postupne vytratilo a deti
sa už tešia z kamarátov, hier, záujmo
vých krúžkov, učia sa nové pesničky,
básne, tancujú a zabávajú sa s plným
nasadením a spontánnosťou, ktorá je
pre deti tak charakteristická. Zúčast
ňujú sa výchovno-vzdelávacieho pro
cesu, spoločenských podujatí, vystúpení,
divadielok a aktivít, ktorými sa hravou
formou naučia spoznávať nové vedo
mosti a poznatky, potrebné na vstup
do základnej školy a samotný život.
V mesiaci september, sa deti v našej
materskej škole oboznamovali s interié
rom, zamestnancami, kamarátmi, ale

Hudobníček
aj okolím našej MŠ, prostredníctvom
vychádzok po dedine a turistiky k soche
Ježiša Krista, odkiaľ opisovali svoju obec.
Október sme začali zberom jesen
nej úrody v našich skleníkoch, prípra
vou zdravých jedál z ovocia a zeleniny,
oslavou Dňa jablka, kedy deti pripra
vili pochutiny z jabĺk a uvedomili si
potrebu ovocia pre zdravie. Naši pred
školáci navštívili školskú knižnicu,
v ktorej spoznávali tajomstvo kníh
a pripravili si program ku dňu Úcty

Návšteva školskej knižnice
k starším. Prekvapili našich deduškov
a babičky, vystúpením v sále miestneho
kultúrneho domu, čím im poďakovali
za ich úsmev a dobré srdiečka.

Návšteva pani stomatologičky
18 |

Echo Klina č. 1 / 2020

V novembri deti spoznávali hudobné
nástroje prostredníctvom hudobného
kurzu, pod názvom Hudobníček a jeho
kráľovstvo, v ktorom sa deti interaktív
nou formou zoznámili s melodickými
hudobnými nástrojmi a spoznávali svet
hudby. Navštívila nás aj pani stomato
logička a oboznámila deti s prevenciou
zubného kazu. Deti sa starali aj o oko
lie našej MŠ, hrabali lístie, pripravovali
pôdu v skleníku a parenisku na zimný
oddych a pozorovali charakteristické
znaky jesennej prírody. Najväčšiu radosť

ZŠ s MŠ sa predstavuje
mali deti na záver mesiaca, kedy sa
zúčastnili divadielka Spod Spišského
hradu. V divadelnom predstavení pod
názvom Snežní ľudkovia, si deti uvedo
mili potrebu priateľstva a lásky navzá
jom a naučili sa pieseň Každý, každého
má rád.
Mesiac december sa niesol v duchu
príprav na vianočné obdobie. Deti písali
Ježiškovi listy, vyrábali vianočné dar
čeky pre svojich kamarátov, vytvorili
si Knihu vianočných prianí a rôzne
vianočné dekorácie a pozdravy. Naše
miestne dôchodkyne prišli deťom
ukázať tradície, ktoré sa aj vďaka ním
zachovávajú dodnes. Deti mali možnosť
vidieť, aj si vyskúšať, pečenie medovní
kov, výrobu vianočných oplátok, štri
kovanie vianočných ozdôb, ošatenia
a výrobu masteničiek z husacích pie
rok. V závere predvianočného týždňa si
deti pripravili vianočnú hostinu a párty,
s vianočným detským punčom a vianoč
nými pochutinami, ktoré sú charakte
ristické pre náš región.

Divadlo spod Spišského hradu

Okrem výchovno-vzdelávacích akti
vít a činností, si deti rozvíjajú svoje nada
nie aj v záujmových krúžkoch, ktoré sa
realizujú priamo v našej materskej škole
pod vedením kmeňových učiteliek, ako
aj externých lektoriek. Tento školský
rok sa deti mohli prihlásiť do týchto
záujmových krúžkov: Tanečný krúžok,
krúžok Tvorivé dielničky, Jazýček šikov
níček, Anglický jazyk a Prvá pomoc. Tak,
ako sa naša obec rozrastá, tak aj v našej
materskej škole pribúda stále viac a viac
detí. Dnešným dňom je prihlásených
113 detí a my sa tešíme, že o našu MŠ je
veľký záujem, a že nám rodičia preja
vujú dôveru a spolupracujú pri výchove
a vzdelávaní ich detí. Pretože len tak sa
dá dosiahnuť spokojnosť v prvom rade
detí, rodičov a neposlednom rade nás
pedagógov.
Bc. Katráková Viera

List Ježiškovi

Vianočné tradície – pečenie medovníkov

Vitaj Mikuláš

Vianočná párty
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Jabĺčkový deň

JESEŇ V ZŠ
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb,
dozrievajúcich plodov, ale aj zmien
počasia. Prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda
so svojím chladným počasím.
Okrem chladnejšieho počasia pri
náša aj začiatok školského roka, ktorý
sme slávnostne otvorili v pondelok 2. 9.
2019. Hneď od druhého dňa sme sa pus
tili do získavania nových vedomostí,
ktoré nám boli poskytované klasic
kým vyučovaním, ale aj zaujímavými
aktivitami a mimoškolskými akciami:
Pomoc prírode sme uskutočnili
jesenným zberom papiera, zberom
šípok a čistením rašeliniska. Do zberu

šípok spoločne s Lesmi SR sa zapojilo 38
žiakov a nazbieralo spolu 193 kg. Zber
papiera sa skončil s výsledkom úcty
hodných 5 ton, víťaznými triedami sa
stali 1.  A a 5.  A. Deviataci sa zúčastnili
brigády na Klinskom rašelinisku. Ich
úlohou bolo vytrhávanie náletov boro
vice lesnej, táto činnosť viedla k zabra
ňovaniu vysušovania rašeliniska. Žiaci
tak aktívne prispeli k ochrane tohto
vzácneho prírodného spoločenstva.
Športové aktivity posilňovali
fyzickú zdatnosť žiakov a priniesli
úspechy našim športovcom v okres
ných súťažiach: cezpoľný beh, atletický
štvorboj, žiacka latka. Tretiaci a štvr
táci si úspešne osvojili základné pla
vecké zručnosti na plaveckom výcviku
v Tvrdošíne.
Vedomostné súťaže zas oboha
tili myseľ našich žiakov a posilnili
ich zdravé sebavedomie získanými
úspechmi v olympiádach zo slovenského a anglického jazyka.

Zorganizovali sme tematické dni,
kde sme podporovali zdravý životný
štýl i jazykové kompetencie:
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Zber šípok

Deň zdravej výživy
Deň jazykov a športu – žiaci
druhého stupňa si v tento deň trošku
viac pripomenuli potrebu učenia sa
jazykov a nevyhnutnosť fyzickej
aktivity. Do cudzích jazykov si pre Deň jazykov
kladali základnú slovnú zásobu, vyrá
bali vlajky a štátne znaky, zisťovali aj čítali jablkové príbehy a nakoniec si
dejiny a pravidlá pridelených športov. rezko zacvičili a zatancovali.
Okrem toho v tento deň prišli rôzne
Týždeň boja proti drogám
oblečení, pretože farba tričiek symbo – v tomto týždni prebiehali priateľské
lizovala pestrosť európskych jazykov florbalové zápasy so ZŠ Bobrov. Rozhla
a kultúr. A tak sme sa aspoň na pár sová relácia všetkých oboznámila s pro
minút ocitli v Rumunsku, Írsku, Dán tidrogovou problematikou a následne
sku, na Malte či v Litve a zároveň si aj žiaci vyrábali návrhy pohľadníc na túto
s chuťou zašportovali.
tému. Deviataci absolvovali návštevu
Deň zdravej výživy a jabĺčkový deň Resocializačného centra v Bobrove,
– počas tohto dňa sa žiaci navzájom v ktorom si uvedomili zodpovednosť
oboznámili s rôznymi témami zdra za svoje zdravie a povinnosť chrániť ho.
vého jedla, ako napr.: obilniny, mliečne Na podporu prevenčného podujatia sa
výrobky, strukoviny, ovocie, zelenina, celá škola obliekla do bielych tričiek,
pyramída zdravia a iné. Pripravili si ktoré symbolizujú čistotu a odmietavý
chutné ochutnávky, vlastné výrobky postoj k drogám.
a svoju tému spracovali aj básnicky.
Exkurzie a divadlá nahradili
Mladší žiaci si doma s pomocou rodi vyučovacie hodiny prírodovedy, geo
čov pripravili vynikajúce jablkové špe grafie, literatúry či občianskej náuky:
ciality od výmyslu sveta, ktoré neskôr prírodovedná exkurzia – smerovala
vzájomne ochutnávali. Spolu pátrali do Kysuckej hvezdárne. Pomocou
po vtipných i prekvapujúcich zaují filmovej projekcie a prednášky spo
mavostiach o jablku, na matematike znali naši štvrtáci vesmír, slnečnú
počítali jabĺčkové príklady, na čítaní sústavu, hviezdy, súhvezdia a iné telesá.

ZŠ s MŠ sa predstavuje
Po prednáške sa presunuli do kupoly,
kde je umiestnený hvezdársky ďaleko
hľad a so zatajeným dychom pozorovali
aj Slnko. Modely telies slnečnej sústavy
– planéty, Mesiac, Zem, ktoré sú vytvo
rené v pomernej veľkosti vzhľadom
k Slnku – si žiaci so záujmom prezreli
v areáli hvezdárne a neskôr navštívili
aj známy renesančný kaštieľ v Radoli.
Exkurzia Krakov – ôsmaci a devia
taci sa vybrali spoznať známe mesto
našich susedov – Krakov. Navštívili
v ňom miestnu ZOO, kde obdivovali
cudzokrajné zvieratká, ale aj naše živo
číchy takmer v prirodzenom prostredí.
V historickom centre mesta si prezreli
niekdajšie sídlo poľských kráľov Wawel.
Nakoniec posilnili svoju kresťanskú
vieru návštevou Sanktuária Božieho
Milosrdenstva v Lagiewnikoch a svätou
omšou v Slovenskej kaplnke Sedembo
lestnej Panny Márie. V náboženskom
duchu sa niesli aj akcie Sviečkový
pochod a Milión detí sa modlí ruže
nec, ktoré spolu s pánom kaplánom
zorganizovali pre žiakov pani učiteľky
1. stupňa ZŠ.
Muzikál v Banskej Bystrici – Štátna
opera nám ponúkla príbeh o šikano
vaní s názvom Nemé tváre. Hlavným
posolstvom inscenácie bolo, aby sme
sa nenechali šikanovať inými a sami
nešikanovali ľudí, s ktorými žijeme.
Prostredníctvom hudby, tanca a čino
herného umenia poukázali na javy,
ktoré neraz nesprávne považujeme

Milión detí
za normálne alebo ich jednoducho
prehliadame. Žiaci odchádzali s ume
leckým zážitkom a odhodlaním
bojovať proti šikanovaniu fyzickému
i virtuálnemu.

Divadlo Danka a Janka v kultúrnom dome – navštívili žiaci 1. stupňa

a spoznali dobrodružstvá týchto dvoch
sestier s človiečikom z budíka, s Geven
duchou, s medveďom Demeterom. Toto
predstavenie riešilo vzťahy malých
dievčat-dvojičiek nielen medzi sebou,
ale aj so svojou starou mamou. Je to
dramatizácia pôvodného slovenského
textu spisovateľky M. Ďuríčkovej, ktorá
mala podporiť u detí čítanie literatúry,
ktorú určite objavia v knižniciach svo
jich mám a starých mám. V Kultúrnom
dome v Kline vystúpili so svojím pes
trým a veselým programom aj mladší
žiaci, ktorým potešili svojich starých
rodičov pri príležitosti Dňa dôchodcov
a mesiaca úcty k starším.

Deň dôchodcov

Zber papiera

Návrat Ľudovíta Štúra

Hvezdáreň

Aj dejepis sa dá vyučovať občas aj
netradične, o čom svedčia uskutoč
nené aktivity zamerané na známe
osobnosti či udalosti z minulosti:

Spomíname na Skyčákovcov, Zážitkový dejepis, 30-te výročie nežnej
revolúcie a návrat národného hrdinu
Ľudovíta Štúra – absolvovali žiaci

8.  A, ktorí spolu s triednou učiteľkou
navštívili Kinderland v Námestove.
Tam na nich čakala významná osob
nosť našich dejín Ľudovít Štúr, ktorý
im formou interview s animátorkou,
ale aj pútavým rozprávaním pri
blížil svoje životné osudy, kde mala
najväčšie miesto nezištná práca pre
slovenský národ. Tak si vlastnou

Krakov
aktivitou a zaujímavou prednáškou
doplnili vedomosti o tomto sloven
skom národovcovi.
Text a fotografie:
PaedDr. Ľudmila Matisová
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VIANOČNÉ OBDOBIE V NAŠEJ ŠKOLE
postavu z rôznych príbehov, z rozprá
vania p. kaplána či pani učiteliek. Ve
ria, že po jeho príchode bude každý
odmenený darčekom. V tento deň sa
žiaci 1. stupňa zhromaždili v telocvič
ni a so zatajeným dychom očakávali
zvuk zvončeka, ktorý ohlasoval prí
chod Mikuláša sprevádzaného anjelmi
a čertíkmi. Žiaci mu predviedli pestrý
program vytvorený z veselých piesní
a básní. Svätý Mikuláš pochválil dobré
deti, vyhrešil nezbedníkov, ale balíček
plný sladkostí a chutného ovocia odo
vzdali anjelici do všetkých nedočka
vých ručičiek. Ani starší žiaci neobišli
naprázdno, Mikuláš mal aj pre nich
prichystanú sladkú odmenu.
Deti aj pani učiteľka sa na Mikuláša zladili do červenej
Čas neúprosne letí a práve Vianoce
sú obdobím, kedy spomalíme tempo,
snažíme sa zabudnúť na bežné problémy a zamýšľame sa nad skutočnými hodnotami života. Prebúdzajú
sa v nás tie najkrajšie pocity, s ktorými sa snažíme podeliť so svojimi
blízkymi, hľadáme úprimné ľudské
porozumenie a túžime po láskavom
dotyku.
Stalo sa peknou tradíciou, že
koniec kalendárneho roka je v našej
škole spojený s činnosťami, ktoré sú
príjemné a súčasne nesú v sebe dôle
žité hodnoty, posolstvá i charitatívny
rozmer. Adventné obdobie sa u nás
spája nielen s krásnou vianočnou
výzdobou vestibulu, tried a ďalších
školských priestorov, ale aj s prípra
vou a organizáciou viacerých podujatí,
na ktoré naši žiaci netrpezlivo čakajú
a veľmi sa na ne tešia.
Adventný kalendár
Adventné obdobie sa začína zapálením
prvej adventnej sviečky a aby bolo
„nekonečné“ čakanie na Ježiška zaují
mavejšie, spestrili pani učiteľky tento
čas každodenným otváraním okienok,
v ktorých boli skryté sladké prekva
penia, ale aj „otváraním“ detských
srdiečok pri čítaní krásnych a emo
tívnych príbehov spojených s pravými
hodnotami Vianoc.
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Zvyky na Luciu
Sviatok svätej Lucie v minulosti
sprevádzali bohaté zvyky a tradície.
Najznámejším zvykom na Luciu je cho
denie bosoriek zahalených v bielych
plachtách po chalupách a vyháňanie

Deti spievajú Mikulášovi
Svätý Mikuláš
Sviatok sv. Mikuláša si pripomíname
6. decembra a všetci žiaci sa na tento
deň veľmi tešia. Dôverne poznajú túto

Štyri Lucie

Mikuláš v škole

ZŠ s MŠ sa predstavuje
z domov a dvorov strašidlá, zlých
duchov, temné sily, choroby a trápe
nia. Dňa 13. decembra 2019 sme mali
možnosť aj v našej škole zahliadnuť
podivné biele postavy s pomúčený
mi tvárami, ako mlčky prechádzajú
všetkými miestnosťami s metličkou
z peria. „Bosorky“ Lucie dôsledne
povymetali rohy a kúty, ale aj žiakov
a pani učiteľky, aby zbavili všetkých
od zlých síl a chorôb. Nezabudli ani
na pani riaditeľku a pána starostu
na Obecnom úrade.
Vianočná besiedka
Vyvrcholením sviatočnej atmosféry
býva tradične slávnostná Vianočná
besiedka. Aj keď je všade veľký zhon,
rodičia si vždy nájdu čas na to, aby svo
jou prítomnosťou podporili svoje rato
lesti, odpútali sa od bežných starostí
a problémov a naplno si vychutnali
čaro blížiacich sa sviatkov. Všetci žiaci
sa pod vedením svojich pani učiteliek
na túto udalosť dôsledne pripravovali
a po dlhšej dobe mohli svoju šikovnosť
ukázať aj starší žiaci.
Hodiny, dni a týždne usilovnej práce
priniesli úžasný a neopakovateľný záži
tok. Prekrásny program ocenili diváci
dlhotrvajúcim potleskom a nešetrili
chválou na šikovnosť a usilovnosť našich
žiakov. A veru bolo na čo pozerať. Vystú
pili v ňom žiaci s vianočnými koledami,
hovoreným slovom, nechýbal tanec
i scénky a divadielka v podaní mlad
ších žiakov, ktoré rozveselili všetkých

Vianočná besiedka
prítomných divákov. Spoločne zaspie
vanie si koledy v žiari prskaviek rozcit
livelo každé srdiečko a všetci odchá
dzali s úsmevom na perách a s pokojom
v duši.

Dievčatá ponúkali na trhoch
sladké dobroty

Vianočné trhy

Pani učiteľky si opäť pripravili vianočný punč

Vianočné trhy
Posledný deň pred vianočnými prázd
ninami dýchala sviatočná atmosféra
z každého kúta. Rozžiarený vianočný
stromček, vianočné koledy znejúce
priestormi školy, vôňa medovníkov,
oplátok a punču.
Chodba sa postupne zapĺňala pre
dajcami ponúkajúcimi tovar, ktorý
uspokojil aj náročnejších zákazní
kov – cez chutné vianočné dobroty,
originálne vianočné dekorácie, či malé
drobnosti vhodné aj ako darček pod
vianočný stromček.
V jedálni na všetkých návštevníkov
čakal bufet plný obľúbených pochúťok,
ktoré si pripravili naši deviataci. Pri
pochutnávaní na sladkých palacin
kách sa stretli aj mnohí bývalí žiaci
našej školy.
Celé podujatie malo charitatívny
rozmer, výťažok z predaja vianočného
punču urobí radosť rodine, ktorá túto
pomoc potrebuje.
Mgr. Adriana Revajová
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Tak si tu žijeme

Fotografia Ing. Peter Jendroľ

Spoločenské hry sú v kurze
Večer spoločenských hier 8. 12. 2019 nás presvedčil, že dobrá akcia sa dá zorganizovať aj bez veľkých projektov
s pár nadšenými ľuďmi.
Netypicky sa hry konali bez Mariá
a Matušáka, ktorý sa nemohol
n
zúčastniť, ale organizátori si pove
dali, že skúsia večer zorganizovať aj
napriek tomu. Bolo potrebné zohnať
zaujímavé hry, pre rôzne vekové sku
piny. Hry prepožičala pani učiteľka

Šarkaniáda
Akcia,
ktorá prilákala celé rodiny
a kopec pod Grapou
ožil detským smiechom
a džavotom
– taká bola
2. šarkaniáda
v našej obci.
Počasie naozaj prialo,
a tak sa na oblohe rozlietalo
množstvo zaujímavo sfarbených,
vlastnoručne vyrobených šarkanov.
Vďaka šikovnosti dôchodkýň
bolo aj parádne občerstvenie.
Ďakujeme všetkým spolkom,
ktoré prispeli k tomu, aby sa
táto akcia mohla konať.
O rok snáď zas.
-redFotografia Ing. Peter Jendroľ
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Červeňová z Krúžku spoločenských
hier, za čo jej patrí vďaka. A keďže
v každej rodine sa nachádzajú roz
manité doskové hry, podarilo sa poži
čať dostatok hier, aby sa všetci, ktorí
sa stretli v toto popoludnie, mohli
zahrať.

Mladí, deti, ale aj celé rodiny už
pravidelne chodievajú na túto akciu.
Nikomu nechýba mobil ani počítač
a zábava „neviazne.“ Dobrá správa je,
že podujatie sa bude konať už v blíz
kej dobe. A veríme, že aj s Mariánom
Matušákom.
-mj-

Športové aktuality

Novoročný stolnotenisový turnaj
Dňa 3. 1. 2020 sa v priestoroch telocvične ZŠ konal tradičný Novoročný stolnotenisový turnaj. Podujatie organizoval
Stolnotenisový klub Klin v spolupráci s obcou. Štandardne boli zapísaní súťažiaci rozdelení do kategórií muži,
ženy, chlapci a dievčatá. Po súbojoch v skupinách postúpili najlepší do semifinále a finále. Turnaj sa už tradične
tešil väčšiemu záujmu mužských súťažiacich, ale veríme, že si cestu k tomuto športu nájde aj viac žien a dievčat.
MUŽI
Účastníci: Vladimír Štepunek st., Vla
dimír Štepunek ml., Dávid Jendroľ, Da
niel Matejovský, Filip Bahleda, Juraj
Chlupáček, Ján Firic, Mário Kormančík,
František Macák, Daniel Klinovský, Mi
chal Ptačin, Juraj Meško, Martin Neš
ťák, Roman Romaňák, Ján Košút, Ján
Fľak, Ľubomír Jašica, Milan Úradník.
Štvrťfinále
J. Meško – D. Matejovský 1:3, Ľ. Jašica
– F. Bahleda 3:0, J. Fľak – J. Košút 3:0
M. Úradník – J. Firic 0:3, F. Macek – M.
Nešťák 3:1.
Semifinále + finále
D. Matejovský – Ľ. Jašica 3:1, D. Mate
jovský – J. Fľak 3:0, D. Matejovský – J.
Firic 3:0, D. Matejovský – F. Macák 3:0
Ľ. Jašica – J. Fľak 3:2, Ľ. Jašica – J. Firic
3:1, Ľ. Jašica – F. Macák 3:0, J. Fľak – J.
Firic 3:0, J. Fľak – F. Macák 0:3, F. Ma
cák – J. Firic 0:3.
Konečné poradie:
1. Daniel Matejovský, 2. Ľubo Jašica,
3. Ján Fľak, 4. Ján Firic, 5. František
Macák

ŽENY
Danka Svetlošáková – Barbora Svet
lošáková 3:1
DIEVČATÁ
Rebeka Večerková – Vanesa Laššáková
3:1

Jakub Jendroľ, Oliver Romaňák, Filip
Romaňák, Matej Kormančík, Jakub
Klinovský, Damián Firic, Alex Majcher,
Damián Firic – Tobiáš Mikunda 3:0,
Oliver Romaňák – Jakub Klinovský 3:1.
Zápas o 3. miesto: T. Mikunda – J. Kli
novský 3:0.

CHLAPCI
Účastníci: Ivan Večerek, Tobiáš Mikunda,

ňák 3:0.

Zápas o 1. miesto: D. Firic – O. Roma

-red-
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Športové aktuality
Európy Moutino, zo Slovana potvr
dil svoju kvalitu Šporar. Len škoda,
že Slovan nevyhral.

Postup

POSTUP ŽIAKOV DO 2. LIGY
Naši žiaci pod vedením trenéra Vladimíra Lipiaka vybojovali historický
postup do 2. ligy. O postup bojovali do posledného kola s Tvrdošínom a bolo
to veľmi napínavé, lebo nakoniec rozhodol v náš prospech vzájomný zápas.
O postup sa zaslúžili títo hráči: Dávid
Úradník – 1 gól, Nicolas Pišiak, Nico
las Balak, Karol Revaj, Martin Bečar,
Tomáš Kviatek, Marcel Lipjak – 1 gól,
Ďuri Chlupaček – 5 gólov, Ľubko Sta
hoň – 5 gólov, Tobiaš Mikunda, Jožko
Sroka – 8 gólov, Paľko Čapelja, Tomáš
Čiernik, Aleš Václav, Aďo Bišťak – 1 gól,
Erik Gonšenica – 14 gólov, Roman
Šarman – 3 góly, Martin Kurtulik – 8
gólov; Fratišek Kosmeľ – vedúci muž
stva; Anton Katrák – vedúci mužstva.
Zhodnotenie jesennej časti – deti
Naši žiaci počas leta začali trénovať
3-krát do týždňa, keďže vyššia súťaž
vyžaduje omnoho vyššie zaťaženie
a technickú zdatnosť. Bolo viditeľné
hlavne v prvých kolách súťaže. Pozi
tívom je ich tréningová dochádzka,
ktorú si plnia svedomito, a keď budú
takto pokračovať, výsledky sa zlepšia.
Tiež je pozitívom, že väčšina hráčov
je domácich a medzi chlapcami sa ne
stratia ani dievčatá.
Žiaci s U15 zimujú na 13. mieste,
najlepším strelcom tímu je s 5 gólmi
Ľuboš Stahoň.
Žiaci s U13 ukončili jesennú časť
na 11. mieste, najlepším strelcom tímu
je s 8 gólmi Tadeáš Chajdiak.
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Turnaj prípraviek v Tvrdošíne
Na januárovom turnaji v Tvrdošíne
sme postavil dva tímy: U11 pod vede
ním Jána Košúta a U8 pod vedením
Vladimíra Lipiaka. Deti zistili, že ešte
musia veľa trénovať, a nazbierali mno
ho cenných skúseností.
V klube môžeme byť spokojní, lebo
nám rastú ďalšie generácie futbalistov.
ZMENY VO VEDENÍ FUTBALOVÉHO
KLUBU
V našom klube nastali od januára zme
ny vo vedení.
Predsedom klubu sa stal Vladimír
Lipiak a bol zvolený aj nový výbor
v zložení: Michal Mišek, Michal
Habľák, Miloš Úradník, Mário Fenik,
Bystrík Balek, Peter Gužík, František
Jendroľ ml., Vladimír Fenik. A už sa
pustili do práce, keďže roboty je veľa.
Výlet na zápas Európskej ligy:
Slovan – Wolverhampton
Vidieť naživo zápas Európskej ligy me
dzi Slovanom a Wolverhamptonom bol
zážitok nielen pre deti z klubu, deti
zo ZŠ, ale aj pre dospelých, ktorí ro
bili dozor.
Zaujal najmä Adam Traore, ktorého
vychovala Barcelona alebo majster

Zhodnotenie jesennej časti – dorast
Do jesennej časti sme nastúpili osla
bení o pár hráčov, prestupy a trápia
nás doteraz zranenia viacerých opôr
tímu. To všetko sa prejavilo na ko
nečnej tabuľke. No do jesene sme
išli s ambíciami hrať pekný útočný a
kombinačný futbal. No nakoniec sme
skončili na 4. mieste skupiny C s celko
vým skóre 32:35, pričom našim najlep
ším strelcom sa stal A. Záhumenský
s deviatimi presnými zásahmi. Ale
musíme pochválili celý tím, každého
jedného hráča, že naozaj dávajú do to
ho všetko, hlavne srdiečko. Do jarnej
časti budeme chcieť zapracovať mlad
ších hráčov z U-15 do nášho kolektívu.
A trochu ich zohrať s dorasteneckým
futbalom u nás.
Hodnotenie mužov jesennej časti
2019/2010 trénerom
Vladimírom Svetlošákom
Mužstvo dospelých začalo v sezóne
2019/2020 úspešne.
Prvé zápasy priniesli vynikajúce
zápasy a zo štyroch zápasov sme doká
zali uhrať 8 bodov. Výhra v Liesku,
remíza v Zubrohlave, domáca výhra
s Hruštínom a remíza v Zákamennom.
Zdalo sa, že v súťaži budeme bez
problémov napredovať, ale prišli domáce
zápasy, po ktorých sme rýchlo vytriez
veli. Mužstvá z Istebného a z Brezy si
odniesli všetky body.
Prvú časť sezóny sme odohrali úspešne
s 19 bodmi a 5. miestom v tabuľke.
Aj keď sa zdá, že piate miesto je
úspech, ja nie som spokojný, rátal som
minimálne o 6 bodov viac.
Chcem napriek tomu poďakovať
všetkým hráčom, ktorí pristupovali
k zápasom zodpovedne, nedá mi,
aby som sa kriticky nevyjadril aj ku

Prípravka

Športové aktuality
hráčom, ktorí nemali žiadnu zodpo
vednosť voči obci, spoluhráčom, tréne
rovi a ľuďom, ktorí robia všetko preto,
aby podmienky v našom klube boli
čo najlepšie.
„VEĎ ONI AJ SÚ DOBRÉ.“
Chcem apelovať na všetkých hrá
čov, ktorí sú na súpiske, aby zmenili
svoj postoj (hlavne mladší futbalisti)
a uvedomili si, že reprezentujú svoju
obec, upevňujú si svoje zdravie, bavia
divákov, ktorí si zaslúžia, aby videli
dobrý futbal, veď väčšinu divákov tvo
ria bývalí hráči, ktorí zakladali a dlho
dobo hrali za tento klub. Je potrebné
povedať aj to, že v našej obci bolo za
horších podmienok vychovaných veľa
dobrých športovcov vrátane futba
listov, ktorí sa dokázali presadiť vo
vyšších súťažiach, ligách, dokonca aj
v reprezentácii SR. Vladimír Lipiak

Žiaci U13

FUTBALOVÁ JESEŇ » VÝSLEDKY
Muži: VI. liga dospelí, OFZ
1. Zubrohlava 13 11 2 0 39:3
2. Istebné
13 9 2 2 42:19
3. Liesek
13 8 2 3 31:23
4. Pribiš
13 6 4 3 33:22
5. Klin
13 5 4 4 24:18
6. Breza
13 6 1 6 26:36
7. Leštiny
13 5 3 5 28:30
8. Novoť
13 5 3 5 21:25
9. Zákamenné 13 4 3 6 22:26
10. Zázrivá
13 3 3 7 24:33
11. Hruštín
13 3 2 8 36:39
12. Žaškov
13 3 2 8 22:40
13. Rabča
13 2 4 7 15:28
14. Zuberec
13 2 3 8 20:41

35
29
26
22
19
19
18
18
15
12
11
11
10
9

– Klin 4:0, Klin – Or. Veselé 1:6, Hruš
tín – Klin 6:3, Klin – Or. Podzámok 7:1,
Breza – Klin 4:4, Klin – Zubrohlava 3:4,
Or. Veselé – Klin 2:4
Starší žiaci: II. liga skupina U15, SsFZ
1. Kys. N. Mesto 13 13 0 0 178:10 39
2. D. Kubín
13 10 2 1 53:18 32
3. Krásno n. K.13 10 1 2 101:17 31
4. Žilina C
13 9 1 3 71:26 28
5. Makov
13 8 0 5 59:47 24
6. St. Bystrica 13 7 2 4 39:28 23
7. Vrútky
13 7 1 5 36:50 22
8. Dlhá n. Or. 13 6 3 4 51:43 21
9. Liesek
13 4 1 8 24:52 13
10. Čadca
13 3 2 8 12:53 11
11. Turzovka 13 2 110 16:83 7
12. O. Jasenica 13 2 110 20:100 7
13. Klin
13 1 210 15:73 5
14. Raková
13 0 112 8:83 1

4. Vrútky
5. St. Bystrica
6. O. Jasenica
7. Dlhá n. Or.
8. Makov
9. D. Kubín
10. Liesek
11. Klin
12. Čadca
13. Turzovka
14. Raková

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
6
7
5
5
3
2
2
0

1 4
1 4
1 4
3 4
0 6
1 7
0 8
010
011
011
013

63:23
69:42
40:22
50:26
56:58
41:30
39:35
32:43
14:60
12:130
1:140

25
25
25
21
21
16
15
9
6
6
0

Klin – Kys. N. Mesto 2:4, Vrútky
– Klin 4:1, Or. Jasenica – Klin 4:2,
Klin – Krásno n. Kys. 0:5, Dlhá n.
Or. – Klin 4:1, Stará Bystrica – Klin
5:0, Klin – Liesek 3:2, D. Kubín – Klin
3:1, Klin – Raková 14:0, Klin – Čad
ca 0:2, Žilina C – Klin 4:0, Turzovka
– Klin 1:5, Klin – Makov 3:5.

Klin – Zázrivá 5:0, Rabča – Klin 2:1,
Klin – Breza 1:3, Novoť – Klin 2:1, Klin
– Zuberec 2:1, Žaškov – Klin 1:1, Klin
– Pribiš 2:0, Klin – Leštiny 0:0, Klin
– Istebné 2:3, Zákamenné – Klin 1:1,
Zubrohlava – Klin 1:1, Klin – Hruštín Klin – Kys. N. Mesto 0:15, Vrútky Prípravka: Skupina „D“, OFZ
1. Zubrohlava 12 10 1 1 47:15 31
3:2, Liesek – Klin 2:4.
– Klin 4:2, Or. Jasenica – Klin 2:2, Klin
2.
Rabča
12 8 0 4 43:28 24
– Krásno n. Kys. 1:7, Dlhá n. Or. – Klin
3.
Klin
12 4 1 7 27:40 13
Dorast: 5. liga U19 „B“, OFZ
10:0, Stará Bystrica – Klin 7:1, Klin
4. Bobrov
12 1 011 15:49 3
1. Zubrohlava 10 7 1 2 34:14 22 – Liesek 2:2, D. Kubín – Klin 3:0, Klin
2. Or. Veselé 10 6 1 3 38:20 19 – Raková 6:1, Klin – Čadca 0:3, Žilina
3. Breza
10 6 1 3 44:31 19
C – Klin 8:1, Turzovka – Klin 3:0, Klin Bobrov – Klin 4:2, Klin – Zubrohlava
4. Klin
10 4 1 5 32:35 13 – Makov 0:8.
0:5, Klin – Rabča 2:6, Klin – Bobrov
5. Hruštín
10 4 0 6 26:47 12
3:0, Zubrohlava – Klin 6:2, Rabča
6. O. Podzámok 10 1 0 9 14:41 3
Mladší žiaci: II. liga skupina U13, SsFZ – Klin 2:1, Klin – Zubrohlava 0:7,
Klin – Rabča 0:4, Bobrov – Klin 1:2,
1. Kys.N.Mesto 13 12 0 1 84:13 36
2.
Krásno
n.
K.
13
11
0
2
77:21
33
Klin – Hruštín 5:1, Or. Podzámok
Klin – Bobrov 6:0, Zubrohlava – Klin
3. Žilina C
13 10 1 2 83:18 31 1:1, Rabča – Klin 4:8.
– Klin 1:2, Klin – Breza 3:6, Zubrohlava
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Obec informuje

JESSICA TRIEBEĽOVÁ SA VRACIA
po 15 mesačnej pauze späť do ringu!

Talentovaná domáca pästiarka Jessica Triebeľová (18) sa kvôli zraneniu zápästia nepostavila medzi povrazy ringu
vyše roka. Po juniorskej olympiáde v Buenos Aires, kde nepodala očakávaný výkon, prišla na rad regenerácia.
Mladú Oravčanku si pod palec
zobrali viacerí odborníci a špecialisti
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahra
ničia. Okrem pretrvávajúcich problé
mov so zápästím, mala problémy aj
s tvorbou hemoglobínu a vnútorných
zápalov, čo malo vplyv na jej výkon.
Po rekonvalescencii absolvovala via
ceré sústredenia v zahraničí so špič
kovými trénermi, dokonca aj v talian
skych horách, kde jej práve nadmorská
výška mala pomôcť s tvorbou hemo
globínu. „Bol to pomerne náročný rok,
kde sme mali tri vrcholové šampionáty.
Analyzovali sme našu doterajšiu prácu,
aby sme zistili, čo treba zmeniť, napraviť a na čom popracovať“, povedal otec
a Jessicin tréner Peter Triebeľ.
Súťažne sa vrátila do ringu ešte kon
com roka 2019 na priateľskom medzi
národnom turnaji King & Queen of
the ring, kde porazila súperky z Ruska.
Jessica v ringu žiarila a bolo vidno, že
jej šport „v rukavičkách“ chýba.
Nový rok začal pre oravskú boxerku
akčne. S tímom Box Club Triebeľ neza
háľajú a naplno sa pustili do prípravy
na blížiacu sa Olympiádu v Tokiu.
Bol to ich celoživotný sen, a za svo
jim cieľom si idú jasne. 20. januára
sa vrátila z medzinárodného turnaja
AIBA v Srbsku, kde bojovala o medailu
v konkurencii 206 boxeriek z 28 štá
tov sveta. Svoj prvý novoročný zápas
odštartovala úspešne, keď porazila
POĎAKOVANIE
Rodina Veselovských úprimne ďakuje
všetkým za pomoc pri hasení požiaru
zo dňa 21. 10. 2019. Veľká vďaka patrí
predovšetkým hasičom, susedom, pánovi starostovi, poslancom aj ostatným ľuďom, a to nielen za urgentnú
výpomoc počas hasičského zásahu,
ale aj neskoršiu finančnú pomoc a pomoc s odpratávaním trosiek. Všetkým
zúčastneným odkazujeme ešte raz
srdečné ďakujeme.

jednoznačne na body súperku Elinu
Zaripovu z Kazachstanu. V druhom
zápase ju čakala opäť Kazaška, s kto
rou si hravo poradila. V semifinále sa
stretla s chorvátskou boxerkou, nad
ktorou tiež jednoznačne zvíťazila. Vo
finále ju čakala Talianka, ktorej vo
veľmi vyrovnanom zápase nakoniec
podľahla.
Po turnaji ju čaká doma regene
rácia a sparingy so zahraničnými
boxerkami z Ruska, či sústredenie
v Taliansku. Veľká výzva príde v marci,
kedy sa uskutoční prvý kvalifikačný
turnaj na Olympijské hry v Londýne.

Na svet sme privítali
Štefan Cubinek, Juraj Hurák,
Dorota Slamková, Marko Gábor, Liana Habľáková, Dominik Lutica, Noemi Skurčáková,
Sára Blaškovičová, Maroš Ganobjak,
Mateo Svetlák, František Sojka, Tomáš Tomovčík, Sára Prčinová, Veronika
Tomaštíková, Daniela Kviatková, Dávid
Kotúľ, Alica Šatanová, Mária Cubineková, Vladimíra Večerková

Ak by nevyšiel, Jessica má ešte stále
šancu dostať sa na Olympiádu zo sve
tovej kvalifikácie, ktorá sa bude konať
v máji v Paríži. Monika Janovičová

Odpočinutie večné
daj im, Pane

Emília Šatanová, Karol Volf,
Mária Ptačinová, Marta

Košútová, Mária Jadroňová

Echo Klina č. 1/ 2020 | Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obec Klin, IČO 00314544, Obecný úrad v Kline, s. č. 199, 029 41 Klin | www.klin.sk
| e-mail: obecklin@klin.sk | Dátum vydania 20. 2. 2020 | Občasník | Šéfredaktorka Mgr. Kristína Čechová | Redakčná rada: Mária Jendroľová,
Mgr. Kristína Čechová, Ing. Peter Jendroľ, Karol Revaj | e-mail: echoklina@gmail. com | Sadzba Justína Brišová | Tlačiareň Kubík | Náklad
550 ks | Registrované MK SR pod registračným číslom EV 3866/09 | ISSN 1339-4606

