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Budem sa usilovať plniť Jeho vôľu
„Dnešný deň je pre naše farské
spoločenstvo veľmi radostný, lebo
môžeme v našom chráme privítať nášho nového duchovného
pastiera. Vy ste, vdp. Mordel,
prijali rozhodnutie otca biskupa
s pokorou a my vás vítame s láskou a otvoreným srdcom. Veríme, že nám pomôžete ísť po ceste,
ktorú nám ukazuje Pán, aby
sme našli most medzi nebom

a zemou, aby sme boli kresťanmi
duchom, srdcom i činom. ...“
Takto zneli uvítacie slová starostu Klina p. Peňáka
k vdp. Štefanovi Mordelovi
na sv. omši dňa 1. 8. 2012.
Vdp. Štefan Mordel nastúpil do farnosti Klin po vdp.
Eugenovi Ďubekovi, ktorý
tu pôsobil v našej farnosti
od 1. 10. 2005 do 31. 3. 2012.

Štefan Mordel

sa narodil v Rabčiciach 1. 4.
1947 ako štvrté z deviatich
detí. Jeho detstvo poznačovali povojnové roky poznamenané hlavne materiálnym
nedostatkom a silným komunistickým tlakom obzvlášť

proti samostatne hospodáriacim roľníkom, akými boli jeho rodičia. Keďže vyrastal v početnej rodine, strávil niekoľko rokov u svojich
starých rodičov a u zámožnejšieho roľníka pomáhal

Do farského úradu prišiel
vdp. Štefana Mordela na svätej omši, za prítomnosti veriacich, uviesť p. dekan, vdp.
Blažej Dibdiak. Náš nový
pán farár si krásnym ceremoniálom obnovil svoje kňazské sľuby a v závere sv. omše
mimo iného povedal: „Viem,
že ste boli v napätí, kto to príde do vašej farnosti a aké plány

a ciele bude mať váš nový kňaz.
Odpoviem slovami Svätého Otca
Benedikta XVI.: ‚Som iba jednoduchý robotník vo vinici Pána. Budem načúvať Jeho slovám
a usilovať sa plniť Jeho vôľu.‘
Stotožňujem sa s jeho slovami
a budem sa snažiť zo všetkých
síl, aby sme spoločne šli po ceste
k Pánovi.“

pri všetkých domácich a poľných prácach. Denne vyháňal jeho statok na pašu a pri
takejto činnosti vychodil základnú školu v Rabčiciach.
V roku 1963 nastúpil
na strednú školu SVŠ v Ná-

mestove, kde zmaturoval
v roku 1966. Po maturite sa
hlásil na štúdium teológie
na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave so zámerom stať sa
Pokračovanie na str. 2

-Ing. Jana Jadroňová-
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Štefan Mordel

Dokončenie zo str. 1
kňazom, kde bol aj prijatý
a 20. júna 1971 v Bratislave
vysvätený za kňaza.

Po jeho vysviacke nastúpil
ako kaplán do Ružomberka.
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Po roku sa dostal za kaplána
do Vysokých Tatier, odkiaľ
po polroku odišiel kaplánovať do Kežmarku. Odtiaľ,
po štyroch mesiacoch, musel
odísť na základnú vojenskú
službu do Domažlíc a ne-

skôr bol prevelený do vojenskej nemocnice v Olomouci,
kde pracoval ako ošetrovateľ
na chirurgickom oddelení,
kde fixoval zlomeniny a iné
poranenia.
Po ukončení vojenskej služby sa stal kaplánom v Spišskom Bystrom a neskôr v Ružomberku. Dňa 1. januára
1978 sa stal správcom farnosti
vo Vysokých Tatrách, kde pôsobil viac než 34 rokov.
Po otvorení Kňazského seminára a Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule v roku 1990 ho diecézny biskup Mons. F. Tondra poveril úlohou vyučovať
na tomto inštitúte Patrológiu
a Archeológiu. V roku 1995
získal na CMBF v Bratislave doktorát z teológie. V rokoch 1996 – 1998 študoval
cirkevné právo externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát ThLic. z Kanonického
práva. V rokoch 2002 – 2005
vyučoval tiež na Filozofickej a Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku pred-

mety Patrológia a Biblická
i Kresťanská archeológia.
V roku 2003 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku habilitoval na docenta.
V rokoch 2003 – 2010 vyučoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte vyššie uvedené predmety a Sociálnu
náuku Cirkvi.
V roku 1997 získal na základe hlasovania cez Tatranský dvojtýždenník ocenenie „Muž Tatier“. Klub
Tatrancov Vysoké Tatry mu
v novembri 2010 udelil cenu Dr. Mikuláša Szontagha
za celoživotné dielo v prospech Vysokých Tatier. Počas totality sa aktívne venoval činnosti spojenej s prekladom a výrobou amatérskeho dabingu náboženských filmov. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska mu počas mediálnej púte v roku 2011 udelila Cenu Andreja Radlinského za prínos v oblasti médií
-redpočas totality.

Obecné zastupiteľstvo v Kline sa uznieslo
UZNESENIE zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Klin, zo dňa 1. 6. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Kline
schvaľuje:
1. Na základe výsledku
obchodnej verejnej súťaže odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce budovu Základnej školy – školskej družiny s. č. 136, parc.
č. CKN 441 – zast. pl. a nádvoria o vým. 868 m² úspešnému navrhovateľovi obchodnej verejnej súťaže Jurajovi Jendroľovi, bytom Klin,
za kúpnu cenu 34  700 EUR
s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené
s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho.
2. Záverečný účet a monitorovaciu správu za rok 2011
bez výhrad.
3. Úpravu rozpočtu obce
na rok 2012 nasledovne:
rozpočet: úpr. rozpočet
v kapitálových výdavkoch:
• zberný dvor 15 4000 €,

• protipovodňové opatrenie 8 907 6 581 €.
V bežných výdavkoch:
• správa a údržba ciest
15 000, 32 726 €.
4. Plat starostu obce podľa zákona NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 2 180 €.
5 VZN č. 6/2012 o určení
postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované
sociálne služby.
6. VZN č. 7/2012 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých.
7. Žiadosť Juraja Fenika, bytom Klin č. 194 o výstavbu RD na parc. CKN č.
517/2-orná pôda o výmere
382 m2 a 518/4 – orná pôda
376 m2 v k. ú. obce Klin.
8. Žiadosť Ing. Petra Luku, bytom Klin č. 435 o výstavbu RD na parc. CKN
č.1298/92 – trvalý trávny
porast o výmere 371 m2 tak,

ako je to zakreslené v GP
č.17883369-020/2012 zo 20.
4. 2012.
8. Žiadosť
Miroslava
Jadrňáka a manž. Zuzany
Jadrňákovej, bytom Klin č.
66 o vysporiadanie pozemkov z dôvodu výstavby rod.
domu zámennou zmluvou
s obcou Klin, parc. EKN
1395/2 vedenej ako trvalá
trávnatá plocha o výmere 25
m2 vedenej na meno Zuzana Jadrňáková rod. Volfová,
bytom Klin č. 66 v 1/1 účasti za CKN parc č. 1033 /2 –
zast. plocha o výmere 52 m2,
1033/4 – zast. plocha o výmere 4 m2 a 1033/6 – zast.
plocha o výmere 37 m 2, ktoré boli vytvorené z parcely 5673/5 o výmere 98 m2 vo
vlastníctve obce Klin zapísanej na LV č. 2102 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
pre účely vysporiadania pod
miestnu komunikáciu.
9. Zámennú zmluvu o zámene pozemkov medzi obcou Klin a Petrom Hušľom
a manželkou Štefániou Huš-

ľovou, obaja bytom Klin 123
v k.ú. Klin v zmysle súhlasu obecného zastupiteľstva
uznesenie č. 248/2009 zo
dňa 6. 3. 2009. Predmetom
zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce zapísané na LV č.
2102 parc. č. 5700/2 3007 m 2
a to len tú časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej C-KN parc. č. 359/2 – zast.
plochy a nádvoria o výmere
123 m2 takto vytvorenú GP
č. 37048201-64/2011 zo dňa
7. 4. 2011 v 1/1 účasti výmenou za pozemok parc. C-KN
1317/118 orná pôda o výmere 134 m2 zapísaný na LV č.
824 k.u. Klin na meno Peter
Hušľa a manželka Štefánia
Hušľova, obaja bytom Klin
123 v 1/1v účasti z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
pre účely vysporiadania pod
miestnu komunikáciu.
10. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov so Slovenskou
poštou, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.
11. Nájomnú zmluvu me-
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Hľadanie možností
Hoci nie všetko je o peniazoch, mnohé veci v obci
od nich závisia. Preto neustále hľadáme možnosti, ako ich
sem dostať a tak urobiť to, čo
naša obec potrebuje.

stretnutiu zástupcov našej
obce starostu obce, riaditeľky
ZŠ s MŠ a zástupcu zo združenia Babia Hora, starostu
obce Oravská Polhora Petra
Horvátha s wojtom Gminy Jelešňa Mariánom Czarnotom.
Aby sa naša obec mohla uchá- Po hľadaní vhodného partnedzať o finančné prostriedky ra nám wojt gminy ponúkol
aj z programov cezhraničnej aby sme oslovili na bližšiu
spolupráce, hľadali sme part- spoluprácu v ich gmine obec
nera na spoluprácu v rámci Przyborow. Zástupcom v uveEuroregiónu Beskydy s nie- denej obci je šoltýska Halina
ktorou prihraničnou obcou Kubicova, ktorá taktiež prejavila záujem
o
bližšiu
spoluprácu
s našou obcou. Preto
26. 6. 2012
zá st upco via
našej
obce starosta obce,
poslanci
Jozef Sroka
a Ľudovít
25. 7. 2012 Riaditeľka našej ZŠ s MŠ Alexandra Sve t lo š á k
Jaňáková pri podpise dohody o spolupráci pri projek- sme
boli
te „Spoločne pre deti“
pozvaní
na návštev Poľsku alebo Česku. Cie- vu obce Przyborow. Po priaľom takejto spolupráce je pre- teľskom privítaní šoltýskou
dovšetkým rozvoj regiónov obce Halinou Kubicovou
v rámci rôznych projektov a wojtom gminy Jelešňa boli
alebo na báze športovej, kul- so zástupcami ich obce pretúrnej, spoločenskej.
jednané možnosti spolupráce
Po dlhšom hľadaní partner- s občianskymi združeniami
ských obcí na cezhraničnú (školou, športovcami, hasičspoluprácu sa nám podarilo mi, ženským spolkom). Záronadviazať kontakty s Gmi- veň boli oboznámení s možnou Jelešňa v Poľsku. Dňa nosťou podania projektu
19. 6. 2012 došlo k osobnému v rámci vyhlásenej výzvy Židzi Obcou Klin a p. Štefániou Jančovou, Klin č. 541
o nájme nebytových priestorov v budove bývalej MŠ s.
č. 224 s platnosťou od 1. 5.
2012.
12. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 €
pre p. Evu Kobyliakovú,
Klin č. 531 súvisiaceho s nástupom detí (trojčatá narodené 13. mája 2005) na povinnú školskú dochádzku.
Berie na vedomie:
1. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi Ján Červeň a manželka Katarí-

na Červeňová obaja bytom
Klin č. 367, Marek Turac
a manž. Daša Turacová, bytom Klin č. 491, Anton Červeň a manželka Oľga Červeňová obaja bytom Klin č.
367, Pavol Červeň a manželka Eva Červeňová a kupujúcou obcou Klin o odkúpenie pozemkov podľa GP č.
46193537-21/2011 zo dňa 19.
1. 2011.
2. Žiadosť NIKÉ, spol.
s.r.o., Ilkovičova 34, 812 30
Bratislava na otvorenie pobočky stávkovej kancelárie
Niké v prevádzke Pizzeria
Koliba, Klin č. 235.

27. 7. 2012 Starosta našej obce pri podaní rúk s wojtom gminy
Jelešňa po nadviazaní spolupráce s gminou Jelešňa
linským samosprávnym krajom – Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko-Slovenská
republika na podporu miestnych iniciatív. Aby mohli byť
splnené podmienky výzvy
pre uvedený mikroprojekt,
zúčastnené strany sa dohodli, že aktivity projektu budú
zamerané na spoluprácu škôl.

Za týmto účelom bol vypracovaný projekt „Spoločne pre
deti“. Dňa 25. 7. bola podpísaná dohoda o partnerstve
v rámci realizácie uvedeného
projektu s Gminou Jelešňa,
kde našu obec zastupoval starosta obce a žiadateľka projektu ZŠ s MŠ Klin riaditeľka ZŠ
-Š. Peňáks MŠ.

26. 6. 2012 Na návšteve v poľskej obci Prz yborow z gminy Jelešňa
– sprava: wojt gminy Jelešňa Marián Carnota, starosta našej obce,
šoltýska obce Prz yborow Halina Kubicová, poslanci našej obce Jozef
Sroka a Ľudovít Svetlošák
Ruší:
1. Uznesenie
č.
49/A /6/2011, ktorým sa
schválila žiadosť Miroslava Jadrňáka a manželky
Zuzany Jadrňákovej, bytom Klin č. 66 o vysporiadanie pozemkov z dôvodu výstavby rod. domu
formou zámennej zmluvy
s obcou Klin, parc. CKN
1395/2 o výmere 43 m 2 zapísaný na LV 2069 na meno Anton Svetlošák, Klin č.
327 v 1/1 účasti za časť parcely 5673/5 o výmere 98 m 2
vo vlastníctve obce Klin zapísanej na LV č. 2102 z dôvodu osobitného zreteľa

a vysporiadania pod miestnu komunikáciu.
Poveruje:
1. Starostu obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia a predloženého
návrhu kúpnej zmluvy v termíne do 13. 6. 2012.
2. Zástupcu starostu obce p. Pavla Červeňa a členov komisie pre výstavbu a pôdo-hospospodárstvo prejednať návrh zmluvy na odkúpenie pozemkov
s. Ing. Jánom Červeňom.
Štefan Peňák, starosta obce
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Správne separujme
komunálny odpad

Zamestnanci obce pri oprave schodov do kultúrneho domu.

Obec informuje

Zamestnanci obce pri likvidácii nelegálnych skládok pri Michaľovskom potoku.
Obec z dôvodu dôslednejšieho separovania komunálneho odpadu a lepšej
kontrolovateľnosti odkladania nadrozmerného odpadu, ktorý nie je možné uložiť do smetných nádob určila nasledovné podmienky a odkladacie hodiny pri
OcÚ pre Veľkoobjemové
kontajnery (VOK).
O d k l a d a c ia
– zberná doba
Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 15.00 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 7.00 – 15.00 hod.
Piatok 7.00 – 15.00 hod.
Sobota 10.00 – 12.00 hod.
Počas pracovnej doby si môžete prevziať kľúč na OcÚ.
(Kontakt: tel.č. 0911964778,
0905449919).
1. Kontajnery sú určené
pre veľkoobjemový odpad
pre občanov obce Klin platiacich poplatok za odpady.
ODPAD
NEODKLADAŤ
PRED BRÁNU.
2. Ostatné zložky komunálneho odpadu separovať podľa podmienok pre separovaný odpad. Do kontajnerov nepatrí: sklo, plasty,
elektroodpad, kovy, papier,
pneumatiky, tetrapaky, textil.
3. Ostatný drobný komunálny odpad občan – poplatník je povinný odkladať
do vlastných smetných nádob v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.
4. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Občania, rodiny, domácnosti, ktorí chcú pomôcť
Slovenskej neziskovej organizácií „Dobrý anjel“, môžu
tak urobiť tým spôsobom,
že nepotrebné šatstvo a textílie odovzdajú do kantajnera, ktorý je umiestnený pri
OcÚ v Kline.
Do kontajnera môžete odkladať dámske, pánske a detské letné aj zimné
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezbiera sa: hračky, obuv,
domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných)
a veľmi znečistené veci.
Šatstvo a textílie sa odovzdávajú v plastovom vreci. Zber sa bude prevádzať
každé 2 týždne. Bližšie informácie podajú pracovníci
obecného úradu.
Prosíme Vás, aby ste
do kontajnera na šatstvo
a textílie nevhadzovali iný
odpad, čím by ste znehodnotili odložený textil. Vyprázdňovanie kontajnerov
si zabezpečuje prostredníctvom svojich pracovníkov samotná Slovenská nezisková
organizácia „Dobrý anjel“.
Obec každoročne musí
odpratávať menšie nelegálne skládky vo svojom katastri na vlastné náklady. Je
ťažko dolapiť vinníka aj napriek snahám obce, ochranárskych združení, orgánom životného prostredia.
Štefan Peňák, starosta obce

Obec v záujme získania finančných
prostriedkov
na rozvoj obce vypracovala a podala nasledovné projekty.

1. Podaný projekt na MŽP
„Povodňová ochrana obce
Klin“ zameraný na úpravu
a prečistenie koryta potoka
Kliňanka, odstránenie poškodenej konštrukcie starej
požiarnej nádrže pri Jánovi
Katrákovi, zachytenie prívalovej vody z miestneho potoka vybudovaním odľahčovacieho priepustu od Stanislava Volfa ml. po Františka Volfa a prečistenie existujúceho
priepustu vedeného popod
cestu pri Jozefovi Jendroĺovi, vybudovanie rámového
priepustu na vodnom toku
Kliňanka a odstránenie starého, čím sa zväčší prietoková kapacita priepustu a upraví sa výjazd z miestnej komunikácie na štátnu cestu. Uvedený projekt o celkovej výške nákladov 1 569 388 eur je
v štádiu schvaľovacieho procesu. Obec zatiaľ informáciu

o vyhodnotení projektu nedostala.
2. Obec
podala
žiadosť o poskytnutie grantu na projekt pod názvom
„Už sa nechceme túlať“ vo
výške 1 338 eur, zameraný
na voľnočasové aktivity detí, ktorý vyhlásila Nadácia
COOP Jednota. Žiadosť nebola schválená.
3. Obec sa taktiež uchádzala v rámci programu Futbal to je hra 2012, ktorý vyhlásila Nadácia Slovenská
sporiteľňa o získanie finančných prostriedkov na projekt pod názvom „Futbal
pre mládež v obci Klin“ vo
výške 4 900 eur. Žiadosť
nadácia neschválila.
4. Obec reagovala taktiež na výzvu Cezhraničná
spolupráca s Poľskom (viď
článok s. 3 Hľadanie možnosti).
5. Oravská vodárenská
spoločnosť (OVS) a.s. Dolný Kubín kladne reagovala
na žiadosť obce o výstavbu
vodovodu na Gurovej ulici
o celkovej dĺžke 98 m s plá-

Oprava a odvodnenie cesty Pod Grapou

August 2012
novaným začiatkom september 2012, ktorú bude financovať OVS z vlastných
zdrojov.
6. V mesiacoch máj – august bola vykonaná oprava
a odvodnenie ciest Pod Grapou, na Odumarkách a Prísažnej ulici.
7. Dňa 28. 5. 2012 bola
kolaudáciou ukončená realizácia projektu „Revitalizácia centra v obci Klin“. Realizáciou uvedeného projektu pribudli v našej obci nove parkovacie miesta,
v oddychovej časti pri parkovisku boli vysadené kríky, stromy a zeleň. Taktiež
boli osadené lavičky. Ďalej boli vykonané staveb-

obec informuje
né úpravy (rekonštrukcia)
miestnej komunikácie s vybudovaním dažďovej kanalizácie. V rámci uvedeného projektu bola vykonaná úprava a regulácia potoka s výstavbou oporného
múru a chodníka od potoka
k hlavnej ceste.
8. Projekt na výstavbu
trafostanice a rozvodov nízkeho napätia s vysporiadaním vlastníckých vzťahov
pod plánovanú miestnu komunikáciu v lokalite Nad
krížom smerom od Petra Triebeĺa po Mareka Klinovského a od Juraja Basára po parcelu Márie Laššákovej pripravuje Stredoslovenská energetika a.s. Ži-

Sťažnosť na zlý stav
hlavnej cesty III/52 104
Obec Klin, v zastúpení
starostom obce Štefanom
Peňákom, podáva sťažnosť na zlý stav vozovky –
cestu III/52104, ktorá prechádza obcou. Na ceste
v celom úseku od vjazdu
do obce z cesty I/78 sa vyskytujú výtlky alebo je vozovka unižená pri šachtách po vybudovanej kanalizácii.

Môžem uviesť, že stav
vozovky bol monitorovaný po ukončení zimnej
údržby pracovníkom Správy a údržby ciest ŽSK, závod Orava s tým, že časť asfaltového krytu sa bude reklamovať po vybudovanej
kanalizácii. Dňa 28. 5. 2012
bola vykonaná obhliadka Obvodným úradom pre
cestnú dopravu v Dolnom
Kubíne, Policajným zborom z dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne,
Správou a údržbou ciest
ŽSK – závod Orava a bolo
konštatované, že uvedený
stav cesty ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Obraciam sa na Vás ako správcu uvedenej cesty o naliehavé riešenie asfaltového krytu vozovky. Veľmi kritický je úsek cesty v km 1,230
a v km 1,530 – 2,735 kde vrs-

tva asfaltu nedosahuje patričnú hrúbku (miestami je
hrúbka 1 až 2 cm) po realizácii stavby „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského
regiónu, I. etapa“. Na základe zápisu z prehliadky uvedenej cesty, ktorá je po vybudovanej kanalizácii v záručnej lehote, je preto nutné využiť všetky dostupné
možností na opravu cesty.
V uvedenom úseku cesty
dochádza k otváraniu stredového spoja, čím vznikajú
hlboké a široké ryhy v strede vozovky. Taktiež, kde
bola položená tenká vrstva
asfaltu dochádza k lokálnemu rozpadu asfaltu. Neriešením opravy cesty bude
stav vozovky po ďalšej zime ešte horší a oprava cesty
si bude žiadať vyššie náklady aj vzhľadom na možností reklamácie.
Túto sťažnosť nepíšem
len v mojom mene ako starosta obce, ale v mene všetkých občanov a vodičov,
ktorí už od jari poukazujú na nedostatočnú kvalitu vykonanej práce a zhoršenie bezpečnosti cestnej
premávky.
Za porozumenie a skorú
odpoveď ďakujem.
Štefan Peňák, starosta obce
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REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE. Stavba bola skolaudovaná za prítomnosti dotknutých orgánov a dodávateľa stavby firmy
STAVPOČ – Ing. František Jendroľ, ktorý stavbu odovzdal včas
a v požadovanej kvalite. Touto cestou ďakujem dodávateľovi stavby
firme Stavpoč, hlavnému projektantovi Ing. arch. Vladimírovi Krušinskému zo Žiliny, stavebnému dozoru Ing. Vladimírovi Nátšinovi,
zainteresovaným orgánom štátnej správy a občanom, ktorí boli nápomocní pri príprave a realizácii projektu.
lina v spolupráci s obcou
v zmysle územného plánu.
V mesiacoch máj a jún, prebehlo jednanie s vlastníkmi
pozemkov za účelom umiestnenia trafostanice a trasovania miestnej komunikácie.
Doteraz bol vyhotovený geometrický plán, podané žiadosti o prípojky pre výstavbu
rodinných domov a prebehlo jednanie so stredoslovenskou energetikou o vypracovaní a financovaní projektu.
9. V mesiaci august bolo
zvolané stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností za účelom napojenia sa na splaškovú kanalizáciu, ktorá bola vybudovaná
do roku 2006. Za prítomností zástupcu OVS, a.s. D. Kubín, starostu obce a stavebnej
komisie boli prejednané podmienky vybudovania kanali-

začných prípojok. Zúčastnené strany sa dohodli, že vytýčenie vodovodných sietí a telefónných sietí v časti miestnej
komunikácie, kde sa bude realizovať rozkopávka, zabezpečí OVS a následne zabezpečí aj
dodávku a zhotovenie potrubí
so šachtami. Výkopové práce
po hranicu svojho pozemku
zabezpečia vlastníci domov.
Obec Klin zabezpečí súhlasné stanoviská orgánov štátnej
správy.
10. Obec podala sťažnosť
na ŽSK ako správcu cesty
III. triedy prechádzajúcou
obcou z dôvodu rozpadu
asfaltového krytu vozovky
po vybudovanej kanalizácii.
Za účelom opravy cesty ŽSK
začal reklamačné konanie
voči dodávateľovi stavby.
Štefan Peňák, starosta obce

Oprava a odvodnenie cesty na Odumarky
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Vieme by ť spolu
Deň športu a kultúry v Kline
V dnešnej uponáhľanej
dobe je málo príležitostí
spoznať bližšie svojich
susedov a známych.
Troškou do mlyna
na zlepšenie tohto stavu
už po šiesty krát prispel
obecný úrad, poslanci
obecného zastupiteľstva
v spolupráci s MS SČK

a učiteľ kami zo ZŠ a MŠ
usporiadaním Dňa športu
a kultúry v Kline.
Dňa 1. júla 2012 sa v areáli TJ Tatran Klin zišli všetci, ktorí chceli urobiť niečo pre svoje zdravie, potešiť dušu pri pekných pesničkách a v neposlednom rade aj

Ihrisko Telovýchovnej jednoty Tatran Klin sa 1.7.2012 zaplnilo malými i veľkými. Celé rodiny sa pravidelne schádzajú na kultúrnošportový deň.

Členky Červeného kríža pripravili zábavné súťaže. Deťom nebolo
treba dlho vysvetľovať, čo majú robiť. Naskočili na kolobežky a pretekali sa v slalome. Najrýchlejší chlapec a dievča mohli v jazde pokračovať až domov. Krásne nové kolobežky si odniesli Patrícia Kovalčíková a Dávid Jendroľ. Na kolobežkách „odfrčali“ až domov.

Aj rodičia si mohli „súťažné vozidlo“ odviesť domov. Manžel naložil
svoju krajšiu polovičku“ na fúrik a musel čo najrýchlejšie prejsť slalom. Šťastie sa usmialo na rodinu Stahoňovú. Vďaka štedrosti sponzorov deti jasali s plnými rukami sladkostí.

Tohto roku počasie prialo aj spevákom. Súťaž Hit Klina má stále stúpajúcu úroveň. Víťazi vo svojich kategóriach si odmenu naozaj zaslúžili.
Podujatie moderovala učiteľka ZŠ Mgr. Daniela Zavodná (v strede)
ochutnať dobrý guláš, ktorý
pripravili poslanci obecného
zastupiteľstva.
Futbaloví nadšenci si zmerali sily v dvoch zápasoch: širokí – bystrozrakí a registrovaní futbalisti.
Členky Červeného kríža
tento rok prekvapili súťažami na koloběžkách. Deti naskočili na kolobežky a pretekali sa v slalome. Najrýchlejší

chlapec a dievča mohli v jazde pokračovať až domov.
Krásne nové kolobežky si odniesli Patrícia Kovalčíková
a Dávid Jendroľ. Aj rodičia si
mohli „súťažné vozidlo“ odviezť domov. Manžel naložil svoju „krajšiu polovičku“
na fúrik a musel čo najrýchlejšie prejsť slalom. Šťastie sa
usmialo na rodinu Stahoňovú. Vďaka štedrosti sponzo-

Odvážnejší si vyskúšali aj lezeckú stenu.

Na posilnenie ešte výborný guľáš od poslancov a starostu obce. Na fotografii zľava: poslanec Jozef Sroka, poslanec Ján Lajda, starosta
Štefan Peňák, poslanec Pavol Červeň, Karol Revaj starší, poslanec
Karol Revaj mladší.
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Člen kynologického klubu František Ptačin predviedol výcvik nemeckých ovčiakov. Je udivujúce, ako dokážu psy poslúchať, ak sú dobre
cvičené. Niektorí rodičia si povzdychli, že dajú na tréning svoje deti.
rov deti jasali s rukami plnými sladkostí. Dospelí súťažili
aj v gúľaní klátiska.
Každý z detských účastníkov si mohol vyskúšať veľkú
skákaciu šmykľavku, skákací hrad, trampolínu, lezeckú
stenu, kde dával odbornú inštruktáž pán František Gender zo ŠL Námestovo, alebo
maľovanie na tvár od pani
učiteľky Romaňákovej.
Všetci si so záujmom pozreli i ukážky výcviku psov

v podaní Kynologického klubu Námestovo.
Kultúru v tento deň zastupovala súťaž Hit Klina. Dvadsiatka
spevákov súťažila v štyroch kategóriách. Víťazi: 1. kategória –
Mária Jendroľová, 2. kategória
– Izabela Kosmeľová, 3. kategória – Nikola Simanová, 4. kategória – Katarína Večerková.
Na záver všetky deti potešila bohatá tombola a diskotéka.
Deň športu a kultúr y
Pokračovanie na str. 8

Ani veľká horúčava nezabránila, aby si užívali aj trampolínu, veľkú šmýkačku a menšie deti malý skákací hrad.

Ihrisko Telovýchovnej jednoty Tatran Klin sa 1.7.2012 zaplnilo malými i veľkými. Celé rodiny sa pravidelne schádzajú na kultúrnošportový deň.
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Vieme by ť spolu
Deň športu a kultúry v Kline

Na záver si zmerali sily veteráni: Širokí verzus Bystrozrakí

Dokončenie zo str. 7
v Kline sa vydaril aj vďaka týmto sponzorom: PD Beskydy
Klin, STAVPOČ – Ing. František Jendroľ, JSK – Jozef Sroka,
NATURAL DOOR – Martin
Svetlošák, MS SČK Klin, Štátne Lesy Námestovo, Stavebniny Grígeľ, GARBIAR – Stavebniny, COOP Jednota Námestovo, Obecný úrad Klin, po-

slanci obecného zastupiteľstva,
Koliba Klin, PLASTIK Ťapešovo, URBÁR Klin, Matrin Lajda. Je pekné, keď sa ľudia stretávajú, bavia a podporujú. Tento
deň bol opäť v duchu tejto myšlienky a opäť sa vydaril.
Text pod fotografiami
– Mária Jendroľová, autor
fotografií Ing. Peter Jendroľ
-Mgr. Daniela Zavodná-

Výlet k susedom
Tak ako to už je po ostatné
roky zvykom, aj tento rok
MS SČK zorganizoval pre
svojich členov i nečlenov akciu v podobe výletu.
Tento rok bol iný v tom,
že sme nešli ani do divadla,
ani na muzikál. Vybrali sme
sa za hranice Slovenska. Bola krásna aprílová sobota, ako
stvorená na jarné práce, no
päťdesiat ľudí z Klina si povedalo, že je treba aj zmenu
a tak ráno o 7 30 hod. všetci
poctivo čakali na autobusových zastávkach na autobus,
ktorý nás odviezol do poľskej
soľnej bane vo Wieliczke. Počasie bolo naozaj krásne, a tak
aj nálada všetkých zúčastnených bola výborná a zážitok
z toho čo sme pod zemou videli, nám ju ešte vylepšil. Prehliadka bane trvala asi 2,5 hodiny. V úvode sme absolvova-

li atrakciu v podobe 380-tich
schodov. Až potom sme sa
dostali na prvé poschodie, 64
metrov pod zemou. V bani je
9 poschodí a siahajú do hĺbky
327 metrov. Trasa, ktorú sme
absolvovali, má „len“ 2,5 kilometra. To „len“ preto, lebo
chodníky pod zemou merajú
spolu 259 kilometrov. Teplota vzduchu sa vraj celý rok drží na 14-tich stupňoch Celzia.
To čo sme potom videli, zanechalo v každom z nás hlboký
zážitok. Všetko, čo je pod zemou, je zo soli. Či už sú to steny, schody, obrazy, podzemné kaplnky so svojimi sochami a reliéfmi. Videli sme podzemné jazierka so slanou vodou, ťažobné komory, banské
stroje a zariadenia, stáročné
drevené konštrukcie výborne
zakonzervované podzemnou
klímou v bani. Mnohí z nás
si skutočne overili či je všet-

28. 4. 2012 Kaplnka sv. Kingy – Matky chudobných a strápených
v soľnej bani vo Wieliczke

28. 4. 2012 Účastníci zájazdu do Wieliczky
ko naozaj slané a veru bolo.
Najpôsobivejšia pre každého návštevníka je kaplnka sv.
Kingy, ktorá sa nachádza 101
metrov pod zemou. Zmestí sa do nej až neuveriteľných
500 osôb. Je plná sôch a reliéfov. Asi najzaujímavejší je reliéf Posledná večera, vytesaný podľa fresky Leonarda da
Vinciho. Pútavé sú aj sochy
pápeža Jána Pavla II., ktorý
bol kedysi krakovským arcibiskupom, či sochy Mikuláša
Kopernika, alebo kráľa Kazimíra Veľkého, ktorý uzákonil
prvý banícky kódex na svete,
v ktorom boli spísané všetky
práva a povinnosti baníkov.
Najstaršia kaplnka, ktorú sme
videli na sprístupnenej prehliadkovej trase, je kaplnka sv. Antona, ktorú vytesal
do soli neznámy baník. Soľná
baňa vo Wieliczke tvorí akési podzemné mesto, či lepšie
povedané, pamätník vytesaný v soli. V podzemí je priaznivá mikroklíma s vysokým
obsahom vlhkosti a jódu. Tre-

ba však spomenúť, že bez prítomnosti baktérií, preto sa tu
nachádza aj ozdravné sanatórium pre pacientov s respiračnými chorobami a alergiami. A keďže turistický ruch je prvoradý, okrem sanatórií tu nájdete reštauráciu s výbornou kuchyňou, múzeum,
miestnosť na bankety, plesy,
zábavy, ale i na športové aktivity – tenis, volejbal, futbal.
Po ukončení prehliadky sme sa dostali naspäť hore veľmi rýchlo, nemuseli
sme opäť zdolávať obrovské
množstvo schodov. Na povrch nás vyviezol výťah.
Uchodení, príjemne unavení, a poznačení novými zážitkami sme sa ešte odviezli
autobusom do krásneho historického mesta Krakow, zapísaneho v roku 1978 na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je
nádherným
historickým
mestom, priateľsky nakloneným k umelcom, s čulým
kultúrnym životom a miest-
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Ocenenie MS SČK
v Kline

Na oslavách SČK 17. mája
2012, ktoré boli spojené s oceňovaním zaznelo aj meno
našej obce.
Vyznamenaniami si Slovenský Červený kríž uctil
39 ocenených: bezpríspevkových darcov krvi, dobrovoľné
ošetrovateľky, dobrovoľníkov
SČK, dlhoročných partnerov a spolupracovníkov, ale aj
profesionálnych zamestnancov
a tých, ktorí v tragickom okamihu nezaváhali a zachránili
život iného človeka.
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prijal ocenených prezident
Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič a za všestrannú humánnu činnosť prevzali ďakovné listy od Prezídia
Slovenského Červeného kríža
aj predsedníčky dvoch Miestnych spolkov Slovenského Čer-

veného kríža. Jeden z nich bol
MS SČK v Kline a ďakovný list prevzala predsedníčka
Mgr. Marta Peňáková.
Marta Peňáková je predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Kline.
Spolok má 220 členov, združuje mládež, dospelých aj seniorov a aj z toho dôvodu je činnosť bohatá a rôznorodá. Vyvíjajú činnosť v materskej škole,
organizujú spoločenské a kultúrne akcie, preventívne podujatia s úradom verejného zdravotníctva, organizujú pre členov školstva výučbu prvej pomoci. Miestny spolok sa aktívne
zapája do činnosti Územného
spolku SČK v Dolnom Kubíne.
Vďaka takýmto spolkom
prehlbuje sa spolupatričnosť medzi ľuďmi, vzájomná pomoc a súdržnosť.

-Zdroj SČK, www.redcross.sk-

Deň matiek
V druhú májovú nedeľu sa uskutočnil slávnostný
kultúrny program pre naše
mamy pri príležitostí sviatku Dňa matiek, ktoré pre
ne pripravili deti základnej

a materskej školy, pod vedením ich učiteliek.

nymi ľuďmi, ktorí stále dodržiavajú staré zvyky a tradičné slávnosti. Niekorí z nás
si pozreli hrad Wawel, iní sa
len tak prechádzali starobylými, historickými uličkami
a určite každý z nás si posedel na námestí plnom kaviarničiek, stánkov, umelcov,

hudby a mímov s okúzľujú
bizarnými tvárami.
Verím, že v
každom
z nás, tento deň zanechal
príjemné spomienky a radosť z toho, že sme znovu videli niečo nové, čo obohatilo naše uponáhľané životy.
-Mária Katráková-

Vo svojom programe deti
vyjadrili vďaku za dar života, vrelú lásku, za nehu

a starostlivosť, nekonečnú
trpezlivosť a obetavosť. Deti sa takto svojím mamám
poďakovali za každú rozprávku, ktorou obohatili
ich detskú dušu. Za každú

pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc
a za každé ráno a každý deň
s mamou. Za strach, keď sa
zmietali v horúčke, za každé slovo, ktoré ich mamy
naučili. I za to, že svoje deti
učia viere a láske, že každý
deň im odovzdávajú kus seba. Za to, že nad nimi držia
ochrannú ruku, keď kráčajú
životom. Aj za to, keď niekedy vybočia z tej správnej
cesty, pomáhajú im nájsť ten
správny smer. Tiež za to, že
stoja pri nich v dobrom aj
v zlom. Veď matkine ruky
sú nikým a ničím nenahraditeľné.
-Š. Peňák-
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„Ja som cesta, pravda
a život“
Takto znelo hlavné heslo
nášho tábora v Kline, ktorý sa konal v júli.

30 rokov kňazstva
Náš rodák vdp. Anton Mišek, ktorý je dekanom
v Spišskej Novej Vsi oslávil 30. výročie kňazstva
celebrovaním slávnostnej odpustovej sv. omše v nedeľu,
dňa 10. 6. 2012 pri príležitosti sviatku nášho patróna sv.
Antona Paduánského.
Pri tejto milej slávnosti, keď povedal Pánovi svoje kňazské áno,
naši farníci jubilantovi vyprosujú a želajú do ďalšej pastorácie,
aby ho nebeský otec obdaroval dobrým zdravím, hojnosťou milostí
a darov Ducha Svätého pri zveľaďovaní vinice Pánovej. Nech
nášho jubilanta na každom kroku ochraňuje nebeská Panna
Mária, aby mal veľa síl na rozdávanie duchovného dobra. -red-

Každé ráno sme deťom
priblížili scénkou život svätého, z ktorého sme si brali príklad v daný deň. A tak
nám pomáhali slová dona
Bosca „Skáčte, kričte, len nehrešte!“, či slová Jána Pavla
II.: „Nebojte sa!“ Kráčali sme
aj po stopách svätého Antona Paduánskeho, blahoslavenej Alexie le Clerk a blahoslavenej Matky Terezy.
Bolo pre nás radosťou, že

každé dieťa si našlo čosi čím
ho niektorý svätý oslovil
a zobrali si od neho niečo
pre svoj život. A to je najdôležitejšie – aby sa deti rozhodli, že aj oni sa chcú stať
svätými. Veď ako sa spievalo v našej hymne „taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť“. A tak sme hrou,
súťažami, či výletmi kráčali po stopách svätých, ktoré nás vedú do cieľa –najlepšieho cieľa, aký existuje
a my sa naň už teraz tešíme.
A čo vy?
-Veronika Trnčáková-

Mladí pre mladých
Takto by sa dalo stručne
zhrnúť, to čo robíme.
Všetko sa to začalo na duchovných obnovách pre birmovancov, ktoré boli rovnako ako pre nich, aj pre
nás veľkým posilnením našej viery. Vtedy sme sa rozhodli, že chceme niečo urobiť pre našu dedinu, hlavne
pre našich mladých. Ukázať im, čo všetko môžu robiť a pritom si vychutnávať
Božiu prítomnosť. Modlitby chvál vznikli ako naša
prvotina. Ňou, modlitbou
a vzdávaním vďaky sa radujeme z Božej prítomnosti
ukrytej v Oltárnej sviatosti.

Vieme, že ešte stále máme
čo zlepšovať, a preto sa snažíme hľadať nové inšpirácie,
aby Modlitby chvál oslovili
nielen mladých, ale aj tých
skôr narodených.
Našou ďalšou myšlienkou
bolo založiť Filmový klub.
V dnešnej dobe, keď televízia ponúka čoraz viac filmov a seriálov, ktoré ukazujú veľmi pokrivený obraz
sveta je ťažké nájsť, niečo čo
by obohatilo. A preto sme
sa rozhodli v pastoračnej
miestnosti premietať filmy,
ktoré majú hodnotu, filmy,
ktoré keď si človek pozrie,
získa nový pohľad na mnohé veci, inšpiráciu ako pre-

konávať ťažké situácie. A navyše, zaručujeme, že nami
premietaný film nepreruší
ani jediná reklama.
Pre
neinformovaných
môžem uviesť, že Modlitby chvál sa konajú druhý
piatok v mesiaci po svätej
omši. Duchovne hodnotný film si môžete pozrieť

v pastoračnej miestnosti
pod farou v sobotu, každé
tri týždne.
Nakoniec by som veľmi rada poďakovala v mene všetkých nás mladých,
sestričke Immaculate za to,
že práve ona nám pomohla
zjednotiť sa za dobrú vec.
-Mgr. Iveta Trnčáková-
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Veľký deň – prvé sväté prijímanie
Každoročne sa v máji koná
veľká slávnosť pre deti tretieho ročníka.
Každý rok sa na hodinách náboženstva na tento
deň pripravujú. Sestrička
Imaculáta sa snaží deťom
priblížiť svätú omšu, sviatosť zmierenia, eucharistiu,
modlitby, ale hlavne lásku nášho Nebeského Otca
k nám. Vedomosti v tomto
prípade nie sú tak dôležité,
ako túžba, aby si deti uvedomili, aký veľký dar dostanú v Eucharistii.
Slávnosť Prvého svätého
prijímania sa tohto roku
konala 27. mája. Deti spre-

vádzané rodičmi a príbuznými prišli za svojim priateľom Ježišom. Pekné šaty

boli len doplnkom žiariacich a túžiacich sŕdc a talenty 13 dievčat a 15 chlapcov

sestrička využila pri skrášlení ich veľkého dňa.
-Mária Jendroľová-

a pohostiť sa nejakou dobrotou podľa svojej chute.
Po programe sa tam k tomu črtala veľmi dobrá tanečná zábava, na ktorú nás ale
naše deti nepustili a tak sme
smutne odkráčali domov.
-Mgr. Iveta Trnčáková-

Milovníci heligónky si prišli na svoje
Všetci milovníci folklóru si
na II. ročníku Kliňanskej heligónky na dvore Kliňanskej
Koliby určite prišli na svoje.
Na podujatie som sa dostala čírou náhodou. Manželov kolega z Považskej Bystrice mal na Orave vyhliadnutú harmoniku, ktorú sa
chystal cez víkend obzrieť.
Keď mu manžel spomenul,
že to môže spojiť aj s heligonkárskym podujatím, na ktorom má hrať „nejaký“ Martin
Čerňanský, kolega skoro vyskočil zo stoličky s komentárom: „Čo? Nejaký? Veď Martin Čerňanský je jeden z najlepších na Slovensku.“
A tak i keď veru kľukatou
cestou, na heligonkárskom
poobedí som sa zúčastnila

a podujatie ma príjemne prekvapilo. Dážď neodradil ani
účinkujúcich, ani množstvo
divákov. Okrem spomínaného Martina Čerňanského
účinkovalo veľa iných milovníkov folklóru z Klina a nielen z Klina. V programe vystúpili heligónkari z Oravského Veselého, Rabčíc,
Chlebníc, Zábiedova, Beňadova, Oravskej Polhory, Brezy, Kysúc a hlavný protagonista hry na heligónke Martin
Čerňanský zo Žiliny so svojím žiakom.
Rozveseľovala nás aj skupinka dôchodcov a dôchodkýň, ktorí predviedli rôzne
kúsky ako ťahanie korbáčov,
mútenie masla a iných pre nás
už nie celkom bežných denných prác. Deti si mohli prísť

na svoje tiež a nájsť si tam svoj
hrací kútik a každý z návštevníkov si mohol podľa svojej
vôle nájsť miesto pri novom
pódiu, pod strechou koliby,
či priamo vo vnútri Koliby

Martin Čerňanský sa venuje hre a vyučovaniu na heligónku a gombíkový akordeón.
Na heligónku začal hrať ako
16-ročný, o dva roky neskôr si
jeho hru všimol pán Miroslav
Košnár, vtedajší pedagóg Žilinského konzervatória a začal ho vyučovať na gombíkový
akordeón. V roku 2007 sa rozhodol založiť si vlastnú školu
zameranú na výučbu na tento
nástroj. V súčasnosti má okolo
70 žiakov, s ktorými absolvoval množstvo rôznych vystúpení doma aj v zahraničí.

Aktívni dôchodcovia
Okresný snem Jednoty
dôchodcov Slovenska námestovského okresu, ktorý sa konal 17. apríla 2012
v Bobrove, privítal 176
účastníkov.

Domáci seniori pripravili príjemné posedenie,
program, ale aj zábavu pri
živej hudbe. Z Klina sa zúčastnilo šestnásť dôchodcov. Úlohou snemu bola

aj voľba predsedu okresnej
organizácie JDS na roky 2012
– 2014. Jednohlasne bola
zvolená pani Oľga Slovíková, ktorá vedie organizáciu
Jednotu dôchodcov Slovenska v Bobrove.
Všetci prítomní mohli len
súhlasiť so slovami novej
predsedníčky: „Život, ani čas,
nemožno zastaviť. Ale najdôležitejšie je, ako chceme obdobie starnutia prežiť.“ -mj-
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Základná škola s materskou školou Klin
Hodnotiaca správa za školský rok 2011/12

I. Hodnotenie  výchovnovzdelávacej činnosti
Činnosť školy vychádzala z pedagogicko-organizačných pokynov pre
školy a školské zariadenia vydané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na školský rok 2011/2012,
z nového výchovno-vzdelávacieho
programu školy, učebných osnov,
plánu výchovného poradcu, z plánu
koordinátora protidrogovej prevencie a jednotlivých mesačných úloh.
V tomto školskom roku sa vyučovalo na základnej škole 322 žiakov
(z toho 2 študujú v zahraničí) v 18.
triedach a o ich odborný a výchovný
rast sa staralo 25 pedagogických pracovníkov.
Žiaci 1. – 4. ročníka mali možnosť
navštevovať oddelenie školského klubu. Navštevovalo ho 25 detí.
Od školského roka 2010/2011,
prešli žiaci prvého stupňa z jazykového variantu na školský vzdelávací program s dotáciou 3 hodiny týždenne.
Pre lepšiu pripravenosť žiakov
na prijímacie pohovory bolo v 9. ročníku zavedené rozšírené vyučovanie z matematiky a krúžok – cvičenia
zo slovenského jazyka. V ročníkoch
1. – 9. sa vyučoval predmet Náboženská výchova.
Žiaci mali možnosť navštevovať
krúžky: anglického jazyka, počítačový, futbalový, floorbalový, redakčný, športové hry, stolnotenisový, varenie, šikovníček, výtvarný.
V dňoch 1. a 2. februára sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Do prvého
ročníka v budúcom školskom roku
nastúpi 31 žiakov. K novému školskému roku 2012/2013 sa predpokladá
počet detí v ZŠ 322. V Materskej škole
momentálne pracujú 4 oddelenia, ktoré spolu navštevovalo 84 detí, o ich výchovu sa staralo 6 pedagogických zamestnancov, predpokladaný počet
v školskom roku 2012/2013 je 95 detí,
ktoré budú pracovať v 3 celodenných
a 1 poldennom oddelení.
1. Hodnotenie prospechu
a správania žiakov
Na prvom stupni prospelo 135
žiakov, jedna žiačka bude robiť komisionálne skúšky, z dôvodu veľkého
počtu vymeškaných hodín.
Na druhom stupni prospelo 179
žiakov, neprospelo 7 žiakov, opravné
skúšky budú robiť 20. a 21. 8. 2012.

Kritériom na hodnotenie správania bol školský poriadok a vnútorný poriadok školy. Tento stanovil postupnosť pri výchovných opatreniach
– pochvalách a pokarhaniach.
• pochvalu triednym učiteľom
v prvom polroku získalo 74 žiakov.
V II. polroku získalo pochvalu triednym učiteľom 50 žiakov, odmenu riaditeľky školy získalo 74 žiakov za výborný prospech, vzorné správanie
a reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach. Skokanom roka sa stala Anna Štepunková, žiačka 8.A triedy, ktorá si zlepšila prospech o 0,27 stupňa.
V prvom polroku :
• napomenutí triednym učiteľom
boli 10 žiaci,
• triednym učiteľom boli pokarhaní 7 žiaci,
• riaditeľom školy boli pokarhaní 9 žiaci,
• zníženú známku zo správania
o jeden stupeň mali 3 žiaci.
V druhom polroku:
• napomenutých triednym učiteľom bolo 14 žiakov,
• triednym učiteľom boli pokarhaní 20. žiaci,
• riaditeľom školy boli pokarhaní 17. žiaci,
• zníženú známku zo správania
o jeden stupeň majú 5. žiaci.
Jedna žiačka našej školy si plnila
povinnú školskú dochádzku v druhom polroku v Reedukačnom ústave v Ružomberku, potom prestúpila na ZŠ Komenského v Námestove.
2. Hodnotenie dochádzky žiakov
Žiaci vymeškali v priebehu prvého polroka tohto školského roka

6 404 hodín, čo je o 82 hodín viac,
ako v prvom polroku v minulom školskom roku, priemerne na jedného
žiaka 19,88 hodín, neospravedlnených z toho bolo 14 hodín.
V druhom polroku žiaci vymeškali spolu 8 202 hodín, čo je o 1 394 hodín menej oproti II. polroku minulého šk. roka, na žiaka je to 25,47 hodín, neospravedlnené bolo 8 hodín.
Hlavnou príčinou vymeškávania boli zdravotné problémy detí.
3. Reprezentácia školy
vo vedomostných a športových
súťažiach
Vedomostné súťaže
V školskom roku 2011/2012
sme sa zúčastňovali rôznych súťaží a olympiád, napríklad olympiáda v anglickom jazyku, matematike, dejepisná olympiáda, geografická olympiáda, pytagoriáda, biologická súťaž Poznaj a chráň, recitačných
súťaží Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko.
Zapájali sme sa do výtvarných súťaží.
Úspešným riešiteľom v okresnom
kole geografickej súťaže bol Pavol
Kviatek, Filip Klinovský a Dávid Jendroľ boli úspešnými riešiteľmi Matematickej olympiády, taktiež IQ olympiády Viliam Jašica získal 1. miesto
v literárnej súťaži Detský literárny
Majáčik za miestnu povesť, naši žiaci boli úspešní aj v jazykovej súťaži
v tvorbe projektov a to Andrej Romaňák – 3. miesto, Nikola Tylková a kol.
– 2. miesto, Alexandra Klinovská – 2.
miesto, Nikola Simanová a Jozef Tomaštík – 1. miesto. Zapojili sme sa aj
do súťaže o Najlepší školský časopis.
V športových súťažiach dosiahli

naše deti úspechy najmä v súťažiach
družstiev – 2. miesto – obvodné kolo vo florbale mladších žiačok, 3.
miesto v obvodnom kole v malom futbale Jednota Cup, 3. miesto na majstrovstvách okresu v štafetovom behu v kategórii starších žiakov.
V súťažiach jednotlivcov boli úspešní: Martin Lajda – 4. miesto
v atletickom štvorboji, Daniel Laššák
– 1. miesto vo vrhu guľou – postup
na krajské kolo, kde získal 4. miesto,
Radovan Galčík – 3. miesto v skoku do výšky. V celkovom umiestnení škôl v okrese sa družstvo chlapcov
umiestnilo na 3. mieste a družstvo
dievčat na 7. mieste zo 16 škôl.
MIMOŠKOLSKÉ  AKTIVITY
V rámci mimoškolských aktivít
sme sa zapojili do projektov Danone
– mliečna liga, Školská mliečna liga,
Školské ovocie a zelenina.
Žiaci pripravili program ku Dňu
dôchodcov a Úcte životu – privítanie detí do života, Mikuláš, Vianočnej besiedke a Dňu matiek.
Redakčný krúžok, ktorého fungovanie obnovila p. uč. Jandeková,
vydáva časopis KLINGÁČIK. Všetci žiaci môžu doň prispievať svojimi nápadmi. Zapojili sme sa do súťaže o Najkrajší časopis organizovanej Oravskou knižnicou v Dolnom
Kubíne.
Zúčastnili sme sa divadelných predstavení v divadle v Žiline
a v Banskej Bystrici, taktiež sú pravidelne prizývané divadelné spoločnosti, ktoré majú predstavenie buď
v telocvični ZŠ Klin, alebo v Kultúrnom dome v Kline, uskutočnilo sa
vystúpenie ukrajinského Cirkusu
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Jacko. Zrealizovali sa besedy s riaditeľom Oravskej knižnice, s policajtmi
– prevencia proti kriminalite, s CPPPa P – správne stravovanie, s priamou účastníčkou holokaustu, beseda so zamestnancom Chránenej krajinnej oblasti Orava, Prevencia proti drogám. Prebehli akcie zamerané
na zlepšenie čitateľskej gramotnosti
– Deň knihy na roč. 1. – 4., Viem, čo
čítam, Noc s Andersenom.
Ku dňu vody sa konala akcia zameraná na šetrenie vody spojená s kultúrnym vystúpením. Akcia
Čistá obec je už tradične zameraná na vyčistenie obce od odpadkov
po zimnom období.
Zaujímavé podujatie bola súťaž v speve anglických piesní Sing
a song. P. učiteľky spolu so žiakmi
sa zúčastnili na tvorivých dielňach
v Krivej, ktoré boli zamerané na pletenie košíkov a korbáčov. Veľmi inšpiratívne bolo podujatie Vianočné
tvorivé dielne pre žiakov 1. – 4. ročníka, na ktorých boli žiaci zasväcovaní do tajov výroby oplátok, medovníkov, ozdôb z papiera a z drôtu.
Uskutočnil sa screening žiakov
prvého stupňa zameraný na žiakov s prípadnými poruchami učenia, na základe tohto prebiehali počas mesiacov apríl – jún intervencie
so žiakmi každú druhú stredu. Tieto
boli zamerané na pomoc učenia.
Žiaci I. stupňa boli na exkurzii vo
hvezdárni v Žiline, v mestskej knižnici Námestovo, hasiči.
Žiaci II. stupňa mali možnosť zúčastniť sa na exkurziách – Čistička
odpadových vôd, Parlament v Bratislave, Oswienczim a všetci žiaci
na výletoch, divadelných predstave-

zo školstva

Príhovor
riaditeľky
ZŠ s MŠ
Pred dvoma mesiacmi ste
sa tešili na prázdniny. Tešili ste sa na dobrodružstvá
plné adrenalínu, na nové
zážitky, na oddych.
Priznajme si, prijateľná
bola aj nuda. Ale pevne verím, že na nudu nebol čas.
Určite viete, kam moje slová smerujú. Na každom
konci je pekné to, že začína niečo nové. Nový školský rok a novú spŕšku zážitkov spustíme 3. septembra,
a to účasťou na svätej omši o 8 00 hod. v našom kostolíku. Následne sa presunieme do krásne vynovenej
školy. Tam vás čaká plno
niach, relaxačných pobytoch v Aquaparku Dolný Kubín, ktoré organizovali p. učiteľky.
Uskutočnili sa vianočné trhy,
v rámci ktorých žiaci prispeli ľubovoľnou čiastkou do zbierky, ktorej výťažok 150 eur išiel na pomoc pre sociálne odkázané dieťa.
V zbere papiera sa nám podarilo vyzbierať 16 934kg, čím boli prekonané všetky doterajšie rekordy –
najaktívnejšie triedy 9.A, 7.A, 5.B,
4.A, 1.A, 1.B. Taktiež sme sa zapojili
do zberu tetrapakových obalov a ple-

Kritéria prijatia detí
do MŠ Klin v školskom
roku 2012/13
V zmysle vyhlášky 306/2008
Z.z. o materskej škole, v znení
neskorších predpisov, vydáva
riaditeľstvo ZŠ s MŠ Klin, tieto podmienky pre prijatie detí
do materskej školy v školskom
roku 2012/2013.
Do MŠ sa prijímajú deti vo
veku od 3 do 6 rokov na základe žiadosti zákonného zástupcu, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, budú prednostne prijaté deti:
1. Deti, ktoré boli prija-
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té v predchádzajúcich školských rokoch.
2. Deti s odloženou školskou
dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov.
3. Deti, ktorých rodičia sú zamestnanci ZŠ s MŠ Klin
4. Deti zamestnaných rodičov.
5. Deti, ktoré majú v našej MŠ
súrodencov.
6. Deti, ktorých matky sú
na MD budú prijaté v poradí podľa dátumu podania žiadosti do MŠ.
V Kline, 2. 4. 2012
Mgr. A. Jaňáková,
riaditeľka ZŠ s MŠ Klin

Naše kliňanské trojčatá zľava Viktória, Vanesa, Natália Kobyliakove čaká prvé školské zvonenie. Pri tejto príležitosti ich navštívil
starosta obce s pracovníčkami OcÚ. Prajeme im, aby pracovali ako
včielky, aby dobre zvládli veľkú vedu–abecedu.
kamarátov, plno zážitkov, či
už v podobe hry, učenia, výletov. Je len na každom z vás,
či chcete znovu objaviť svet.
K tomu potrebujete počuť,

vidieť… žasnúť. Svet je plný
zázrakov. Treba len „vysúkať
rukávy“ a smelo s odvahou
sa pustiť do toho.
Mgr. A. Jaňáková, RŠ

chovníc – najaktívnejšie triedy – 7.A
a 4.A.
42 žiakov našej školy sa zúčastnilo Motivačného výletu za odmenu

do Dobšinskej ľadovej jaskyne a Bešeňovej, ktorý zabezpečuje ZŠ s MŠ
Klin.
Mgr. A. Jaňáková, RŠ

Začiatok školského
roka 2012/13 v MŠ Klin

Ahoj milý kamarát,
poď sa spolu s nami hrať.
Ja som Tvoja kamarátka
a ty si môj kamarát,
Ja dám rúčku, ty sa usmej,
Budeme sa spolu hrať.

Milí rodičia!
Koniec letných prázdnin
sa nezadržateľne blíži, končia sa prázdniny plné slnečných dní naplnené oddychom, láskou a spokojnosťou. Všetci sme zvedaví čo
nám nový školský rok prinesie Vám i Vašim deťom, ale
i nám zamestnancom.
Prvé dni nebudú ľahké
pre Vás a pre Vaše dieťa. Vás
i Vašu starostlivosť sa pokúsi
nahradiť učiteľka. Nepôjde
o náhradu otca či matky len
sa budeme snažiť spríjemniť
dieťaťu čas čakania na Váš
návrat zo zamestnania. Popritom bude Vaše dieťa zís-

kavať nové poznatky a nadobúdať nové vedomosti.
Pre dieťa to nebude ľahké,
ale môžeme Vás však ubezpečiť, že personál MŠ bude robiť všetko pre to, aby
vstup do MŠ nebol taký ťažký. Tešíme sa na Vás!

Ďalšie informácie:
V školskom roku 2012/13
bolo prijatých 96 detí z toho 50 predškolákov. V tomto školskom roku budú v prevádzke 3 triedy s celodennou výchovno – vzdelávacou
starostlivosťou a jedna trieda s poldennou výchovno –
vzdelávacou starostlivosťou.
Školský rok 2012/2013 začína 3. septembra 2012. Prevádzková doba je od 6 30
hod. do 16 00 hod.
Rodičovské združenie sa
uskutoční 6. 9. 2012 o 16 00
hodine.
Mgr. Iveta Ferancová
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športové aktuality

8. 7. 2012 Exibícia v podaní Alexa (vpravo) a Jessicy Triebeľových
– predviedli, čo sa v telocvični naučili a nebolo toho málo

ci obecného zastupiteľstva
a riaditeľka ZŠ Klin, ktorí spolu s hlavným organizátorom a funkcionármi
UBCS, odovzdávali ceny.
Starosta Klina, Štefan PEŇÁK, vo svojom príhovore vyzdvihol prácu Petra
Triebeľa a prisľúbil pomoc
pri ďalšej činnosti klubu.
Organizátori
nezabudli prakticky na nič, športovým výpravám vytvorili tie najlepšie podmienky,
boli skutočne pozornými
hostiteľmi a tak podujatie
nemohlo ani inak označiť,
ako veľmi vydarené. To-

to vyjadril vo svojom vystúpení aj 1. viceprezident
UBCS Ing. Jaroslav Lesár
slovami: „Myslím si, že BC
TRIEBEĽ Klin, môže byť
tou „vesničkou střediskovou‘, kde sa budú pravidelne schádzať adepti boxu
zo širšieho okolia a sporadicky trebárs aj vyššie formy zoskupení, napr. formou sústredenia vybraných boxerov UBCS. Prostredie, podmienky a vybavenosť
tréningových
priestorov, dávajú všetky
predpoklady pre naplnenie tejto úvahy.“
-red.

Koliba boxovala

Dvor Koliby v Kline sa 8.
7. 2012 zmenil na bojisko.
Svoje umenie si tam vyskúšali mladí boxeri.

Letný ring na dvore Koliby dal priestor hlavne odchovancom Petra Triebeľa a jeho hrajúceho asistenta Pavla Šebestu. Podujatie
slúžilo predovšetkým propagácii olympijského boxu v regióne Oravy, keď vystúpenie domácich adeptov
boxu splnilo ducha zámeru

takmer do bodky. Štyri víťazstvá domácich v piatich
dueloch a vydarená exhibícia v podaní Alexa a Jessicy
Triebeľových – detí hlavného organizátora mítingu UBCS boli príjemným
osviežením.
Diváci sa presvedčili, že
trénerstvo v Kline je v dobrých rukách. Po spoločenskej stránke bolo podujatie
na vysokej úrovni. Zúčastnili sa ho starostovia obcí
Klin a Beňadovo, poslan-

P. č. Hmotnosť Kategória
Červený roh
1.
50 kg
starší žiaci Marcel Oláh
2.
65 kg
starší žiaci Lukáš Záhumenský
3.
70 kg
ml. dorast Marián Džupka
4.
54 kg
seniori Kristián Gabriška
5.
60 kg
star. dorast Stanislav Olšav
6.
75 kg
ml. dorast Adrián Kufel
7.
64 kg
star. dorast Adam Kupka
8.
35 kg
ml. žiaci Jessica Triebeľová
9.
60 kg
seniori Kristián Patko
10.
69 kg
st. dorast Jozef Rigo
11.
81 kg
seniori Ondrej Kurinec
12.
75 kg
st. dorast Lukáš Matunák

BC GAL
BC DCA
GV VRA
LB BnB
GV VRA
LB BnB
LB BnB
BCT KL
BCG LV
BC GAL
BC DCA
BC GLV

8. 7. 2012 Vpravo víťazný Šimon Matúšak z domáceho klubu BC Triebeľ
Modrý roh
Juraj Didi
Šimon Matušák
Martin Bachar
Pavol Šebesta
Dušan Kandráč
Patrik Pavlík
Peter Maňák
Alex Triebeľ
Michal Kopta
Ján Jankovec
Silvester Pichler
Ján Džanaj

BC DCA
BCT KL
BC DCA
BCT KL
BC DCA
BCT KL
BC DCA
BCT KL
BCT KL
BC DCA
BCT KL
BC DCA

Výsledok
0:2
0:2
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
1:1
0:2
2:0
2:0
0:2

Verdikt
na body, 1:2
RSC, 2. kolo
na body, 3:0
RSC, 1. kolo
na body, 3:0
na body, 1:2
na body, 1:2
nerozhodne
na body, 0:3
na body, 3:0
na body, 3:0
na body, 0:3

Prvý ročník Memoriálu Mariána Lipjaka
Slnko a príjemné jarné
počasie. Ktorého organizátora športového podujatia
by nepotešili takéto podmienky?
A práve takýto krásny
deň sa vydaril v nedeľu 18.
marca 2012, ktorý si vybrali Vladimír Fenik a Miroslav
Mišek na zorganizovanie
futbalového turnaja 1. ročníka Memoriálu Mariána
Lipjaka, ktorý sa uskutoč-

nil na umelej tráve pri materskej škole.
Turnaj bol spomienkou
na ka-maráta, futbalistu
a hlavne tvrdého fanúšika
futbalu.
Na ihrisku sa zišlo mnoho
ľudí, či už súťažiacich, alebo
divákov, ktorí využili krásne počasie a prišli povzbudiť
futbalistov.
Súťažili medzi sebou veteráni, muži ale aj dorastenci, a zo všetkých zápasov,
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Turnaj o majstra Oravy mladších žiakov
Prípravka – finálový
turnaj Klin

1. D. Kubín
2. Tvrdošín
3. Klin
4. O. Jasenica
5. Or. Lesná
6. Or. Polhora

5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
1
0

1
1
0
0
0
0

0
1
2
2
4
5

21:3
8:6
21:5
9:9
5:16
3:27

13
10
9
9
3
0

Výsledky
Or. Polhora – Or. Lesná
0:2 (0:1),góly: P. Vrabel, B.
Hablák; D. Kubín – Tvrdošín 0:0; Tvrdošín – Klin 1:0
(0:0),gól: M. Filip; Or. Polhora – D. Kubín 0:8 (0:3),
góly: J. N. Čilík, M. Kurtulík, T. Vicáň, M. Bukna, F. Brienik, K. Kořal-

ník, J. Sučák 2; Or. Lesná – Or. Jasenica 1:3 (1:1),
góly: P. Vrábeľ – V. Trabalík, A. Kaprálik, T. Trabalík; D. Kubín – Or. Lesná
5:1 (2:0), góly: T. Vicáň 2, J.
Sučák, M. Bukna, M. Glejtek – M. Bachňák; Klin –
Or. Polhora 10:0 (6:0), góly: R. Galčík 7, P. Svetlošák
3; Or. Jasenica – Tvrdošín
3:0 (3:0), góly: V. Trabalík 2, A. Kaprálik; Or. Lesná – Tvrdošín 1:2 (1:1), góly: D. Vrábeľ – F. Marec,
M. Horváth; Or. Jasenica
– Dolný Kubín 0:4 (0:3),
góly: T. Vicáň, M. Bakala
3; Or. Polhora – Tvrdošín

Úspešné družstvo našich žiakov s trénermi: vľavo Ján Košút, vpravo Zdeno Úradník
2:4 (0:4), góly: D. Kocur 2
– R. Repka 2, M. Horváth
2; Or. Polhora – Or. Jasenica 1:3 (1:0), góly: P. Hrubjak – A. Kaprálik 2, V. Trabalík; Klin – Or. Lesná 6:0
(2:0), góly: P. Svetlošák 3,
R. Galčík 2, M. Kurtulík;
D. Kubín – Klin 4:2 (2:2),
góly: M. Bakala 2, M. Bukna, T. Vicáň – M. Kurtulík,
R. Galčík; Klin – Or. Jasenica 3:0 (3:0), góly: P. Svetlošák 2, R. Galčík.
Najlepšie futbalové družstvá skupín prípraviek odo-

ktoré odohrali vzišli tieto výsledky: 1. miesto muži A; 2. miesto veteráni B;
3. miesto veteráni A, 4.
miesto dorast A, 5. miesto
dorast B; 6. miesto veteráni C. Najlepším strelcom turnaja sa stal Tibor
Svetľák.
Organizátori turnaja by
sa touto cestou chceli poďakovať pánu starostovi
za zakúpenie pohárov pre
najlepšie tímy a za pomoc,
a tiež pani Margite Fenikovej, ktorá pre všetkých pripravila občerstvenie – šutolicu (fazuľovú polievku
s kapustou).
Samozrejme ďakujeme aj
všetkým, ktorí sa zúčastnili
a už teraz sa tešíme na budúci rok, kedy sa, pevne veríme, uskutoční druhý ročník.
Vladimír Fenik,
Miroslav Mišek

hrali záverečné turnaje o titul Víťaza Oravy.
Boj prípravkárov o majstra zviedol medzi seba celky z Dolného Kubína, Tvrdošína, Oravskej Polhory, Oravskej Jasenice, Klina a Oravskej Lesnej. Bez
jedinej prehry na turnaji si
prvenstvo vybojovali Dolnokubínčania. Body stratili len s druhým Tvrdošínom za bezgólovú remízu.
Najužitočnejším hráčom sa
stal Roland Galčík z Klina
a gólmanom Jakub Novák
-redz Tvrdošína.

Futbalový ročník 2012/2013
Do sezóny 2012 / 13
TJ Tatran Klin prihlásila
do súťaže 5 družstiev a to
prípravka, mladší žiaci,
starší žiaci, dorast, muži.
Prípravka
Ide o súťaž v ktorých môžu
hrávať žiaci najmladších ročníkov. Tréner Zdeno Úradník bude mať za úlohu zapojiť do hry
čo najviac záujemcov o futbal
a vštepiť im futbalové základy.
Družstvá prípraviek hrávajú turnajovým spôsobom pričom skupina sa skladá z 3 až 4
družstiev.
Mladší žiaci a Starší
žiaci
Mladší žiaci spoločne
so staršími žiakmi budú aj
v tomto súťažnom ročníku

pôsobiť v III. lige.
Žiaci si v tejto súťaži vedú
veľmi dobre a umiestňujú sa
na popredných priečkach.
Cieľom v tomto súťažnom
ročníku je tiež umiestnenie
v popredí súťažnej tabuľky.
Trénermi sú Anton Katrák
a Ján Košút.

ce dobré pre budúcnosť futbalu, ale v momentálnej situácii to robí veľké problémy
nakoľko v družstve je presne
11 hráčov, ktorí musia hrávať
a pri absencii čo len jedného hráča dôjde k neúplnosti
v zostave na zápas. Trénerom
je Vladimír Fenik.

Dorast
Dorast hráva I. triedu čo je
najvyššia oravská súťaž. Cieľom bude stred tabuľky, nakoľko družstvo je oslabené o dvoch hráčov. Patrik
Révaj odišiel na hosťovanie
do Ružomberka a Rado Galčík na hosťovanie do Banskej
Bystrice. V súčasnosti je to
už 5 hráčov dorastu, ktorí sú
na hosťovaní v Banskej Bystrici a Ružomberku. Je to sí-

Muži
Muži zostúpili z V. ligy do I.
triedy a budú hrávať najvyššiu
oravskú súťaž. Cieľom bude
pohybovať sa v strede súťažnej tabuľky a zabudovať do tímu perspektívnych hráčov
ktorí prišli z dorastu. V družstve po hráčskej stránke nedošlo k výraznej zmene, taktiež
na pozícii trénera zostáva pôsobiť Milan Úradník.
Ing. Peter Gužík
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1. 7. 2012 V areáli TJ pribudlo futbalového ihrisko, ktoré bude spĺňať aj podmienky na súťažné zápasy.
Na vybudovaní novej hracej plochy má predovšetkým zásluhu výbor TJ, za čo im patrí poďakovanie.

Muži – V. liga skupina B – 2011/2012
1. Slovan Trstená 26 18 1 7 57:29
2. Lok. ŽOS Vrútky 26 15 2 9 63:34
3. T. Štiavnička 26 14 3 9 52:42
4. Ruž. – Černová 26 12 6 8 54:35
5. Baník Dúbrava 26 13 3 10 37:38
6. L. M. – Palúdzka 26 11 7 8 62:45
7. OŠK Likavka 26 13 0 13 52:48
8. Dražkovce
26 12 3 11 43:45
9. OŠK Bešeňová 26 11 5 10 48:47
10. Olympia Bobrov 26 11 3 12 46:43
11. T. Kľačany
26 9 7 10 32:37
12. Drienok Mošovce 26 8 6 12 35:46
13. OŠK Ludrová 26 7 2 17 28:70
14. Tatran Klin 26 3 2 21 17:67

55
47
45
42
42
40
39
39
38
36
34
30
23
11

Výsledky – jarná časť
Mošovce – Klin 2:0, Klin
– Vrútky 1:2, Trstená – Klin
2:0, Klin – T. Štiavnička 0:4,
Černová – Klin 3:1, Klin –
LM Palúdzka 0:2, Dúbrava
– Klin 4:0, Klin – Likavka
1:2, Ludrová – Klin 2:1, Klin
– Bešeňová 2:1, Dražkovce –
Klin 2:0, Klin – Bobrov 0:4,
T. Kľačany – Klin 2:2.
Dorast – 1. trieda 2011/12

1. Or.Polhora
2. Lokca
3. Istebné
4. Zázrivá
5. Zubrohlava
6. Habovka
7. Klin
8. Bobrov
9. Babín
10. Breza

26 17 2 7 82:33
26 15 3 8 54:45
26 13 5 8 59:37
26 14 2 10 59:44
26 12 3 11 60:71
26 11 4 11 55:46
26 11 312 55:34
26 11 3 12 50:55
26 12 0 14 55:64
26 11 3 12 53:68
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53
48
44
44
39
37
36
36
36
36

11. Or.Lesná
12. Vavrečka
13. Novoť
14. Beňadovo

26 11
26 10
26 8
26 6

2 13 48:53
4 12 48:60
2 16 44:61
4 16 52:103

35
34
26
22

Výsledky – jarná časť
Klin – Istebné 0:0, Or.
Polhora – Klin 1:2, Klin –
Or.Lesná 2:1, Bobrov – Klin
2:1, Klin – Vavrečka 2:0, Klin
– Lokca 1:2, Novoť – Klin
0:4, Klin – Breza 7:0, Zázrivá – Klin 0:5, Klin – Beňadovo 0:1, Babín – Klin 2:0, Klin
– Zubrohlava 9:1, Habovka
– Klin 1:3.
Žiaci – 111. liga B 2011/12

1. Zákamenné
2. Sokol Liesek
3. OŠK Breza
4. Tatran Klin
5. Or. Polhora
6. Oravská Lesná
7. Oravan Rabča
8. L. Hrádok
9. OŠK Istebné
10. Z. Poruba
11. Blatnica
12. Tatran Sučany

22 17 2 3 75:35
22 14 4 4 71:28
22 13 1 8 59:58
22 12 3 7 67:35
22 11 4 7 73:43
22 11 3 8 52:43
22 11 1 10 58:55
22 10 2 10 52:46
22 5 2 15 22:54
22 5 2 15 29:77
22 2 8 12 15:49
22 3 4 15 31:81

53
46
40
39
37
36
34
32
17
17
14
13

Výsledky – jarná časť
Zákamenné – Klin 5:4,
Klin – Istebné 2:0, O. Lesná
– Klin 1:1, Klin – Breza 2:1,
Or. Polhora – Klin 3:2, Blatnica – Klin 1:1, Klin – Rabča 4:1, L. Hrádok – Klin 3:2,

Klin – Liesek 3:1, Z. Poruba – Klin 0:2, Klin – Sučany 12:0.
Prípravka – finálový turnaj
Klin

1. D. Kubín
2. Tvrdošín
3. Klin
4. Or. Jasenica
5. Or. Lesná
6. Or. Polhora

5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
1
0

1
1
0
0
0
0

0
1
2
2
4
5

21:3
8:6
21:5
9:9
5:16
3:27

13
10
9
9
3
0

Výsledky
Or. Polhora – Or. Lesná
0:2 (0:1), góly: P. Vrabel, B.
Hablák; D. Kubín – Tvrdošín 0:0; Tvrdošín – Klin 1:0
(0:0), gól: M. Filip; Or. Polhora – D. Kubín 0:8 (0:3),
góly: J. N. Čilík, M. Kurtulík,
T. Vicáň, M. Bukna, F. Brienik, K. Kořalník, J. Sučák 2;
Or. Lesná – Or. Jasenica 1:3
(1:1), góly: P. Vrábeľ – V. Trabalík, A. Kaprálik, T. Trabalík; D. Kubín – Or. Lesná
5:1 (2:0), góly: T. Vicáň 2, J.
Sučák, M. Bukna, M. Glejtek – M. Bachňák; Klin – Or.
Polhora 10:0 (6:0), góly: R.
Galčík 7, P. Svetlošák 3;
Or. Jasenica – Tvrdošín
3:0 (3:0), góly: V. Trabalík 2,
A. Kaprálik;
Or. Lesná – Tvrdošín 1:2
(1:1), góly: D. Vrábeľ – F. Marec, M. Horváth; Or. Jaseni-

ca – D. Kubín 0:4 (0:3), góly: T. Vicáň, M. Bakala 3; Or.
Polhora – Tvrdošín 2:4 (0:4),
góly: D. Kocur 2 – R. Repka
2, M. Horváth 2; Or. Polhora
– Or. Jasenica 1:3 (1:0), góly:
P. Hrubjak – A. Kaprálik 2,
V. Trabalík, Klin – Or. Lesná
6:0 (2:0), góly: P. Svetlošák
3, R. Galčík 2, M. Kurtulík;
D. Kubín – Klin 4:2 (2:2), góly: M. Bakala 2, M. Bukna, T.
Vicáň – M. Kurtulík, R. Galčík; Klin – Or. Jasenica 3:0
(3:0), góly: P. Svetlošák 2, R.
Galčík.
Najlepšie futbalové družstvá skupín prípraviek odohrali záverečné turnaje o titul Víťaza Oravy. Boj prípravkárov o majstra zviedol medzi seba celky z Dolného Kubína, Tvrdošína,
Oravskej Polhory, Oravskej
Jasenice, Klina a Oravskej
Lesnej. Bez jedinej prehry
na turnaji si prvenstvo vybojovali Dolnokubínčania. Body stratili len s druhým Tvrdošínom za bezgólovú remízu. Najužitočnejším hráčom
sa stal Roland Galčík z Klina a gólmanom Jakub Novák
z Tvrdošína.

Na svet sme
privítali

Michal Volf, Kristína Baleková, Terézia Lipiaková, Markus Katrenčík, Jozef Trnčák, Tomáš Trnčák, Dorotka Šimurdová, Alexandra Kramarčíková, Anežka Žabková,
Tamara Úradníková, Richard Ondreják, Filip Basár, Milan Košút, Laura
Basárová, Lea Laššáková
Markus Sunega, Paulína
Bubelinyiová, Miloš Bahleda, Mária Feniková, Šimon Gura.

† ODPOČINUTIE VEČNÉ
  DAJ IM, PANE …
Miroslav Tylka 65 r.
Mária Laššáková 81 r.
Anna Lipjaková 79 r.
Ján Krivánik 89 r.
Ján Fenik 67 r.
Ervín Večerek 72 r.
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