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Vitajte v obci Klin, pán prezident
Pondelok, 6. 11. 2017, vyzeral v Kline ako obyčajný pracovný deň. Avšak okolo obecného úradu a v základnej škole bolo viac
rušno ako inokedy. Na tento deň bola ohlásená vzácna návšteva – príchod prezidenta Slovenskej republiky Andrej Kisku,
ktorý prišiel do našej obce v rámci návštevy Námestova. Tam najprv rokoval s vedením mesta a pokračoval diskusiou so študentmi na Gymnáziu Antona Bernoláka.
Auto s prezidentom našej
republiky sa v Kline objavilo
o 14 00 hod. Čakali ho tu občania, žiaci našej základnej školy a samozrejme starosta obce
a poslanci. „Vitajte v obci Klin,
pán prezident,“ boli úvodné
slová nášho starostu, ktorého
vystriedali úsmevy a privítanie žiačok ZŠ. Trojičky Viktória, Natália a Vanesa Kobyliakové prezidenta ponúkli chlebom a soľou. Potom mu žiačky zo ZŠ, za sprievodu harmoniky, zaspievali krásnu ľudovú pesničku. Pán prezident je
známy tým, že sa teší, keď mládež zmysluplne využíva čas,
a tak ich povzbudil, aby rozvíjali ďalej svoj talent.

Následne si prezrel tréningové priestory miestneho boxerského klubu Box club Triebeľ, kde sa zvítal s úspešnou
Jessicou, Alexom a Petrom
Triebeľovcami. Potom sa presunul do priestorov obecného
úradu, kde ho už čakali starostovia zo združenia Babia Hora
a poslanci našej obce. Tu mu
predstavili svoje plány i úskalia, ktorými žije naša oblasť.
Záver jeho návštevy patril Soche Krista Spasiteľa,
už neodlučiteľnej dominante
našej obce. Pán prezident sa
potešil nádhernému výhľadu
z tamojšieho miesta a ocenil pekné dielo Jozefa Sroku, ktorý takto pomáha zvi-

diteľňovať našu obec. Nakoniec poprial celej našej obci
veľa nových obyvateľov, tvo-

rivých nápadov a prácu i spokojnosť všetkým, ktorí v Kline žijú.
-jj-
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Vitajte v obci Klin, pán prezident

Zvítanie sa prezidenta s poslancami Obecného zastupiteľstva obce Klin a ďalšími predstaviteľmi obce Klin

FOTO Ing. Peter Jendroľ

Rokovanie prezidenta s primátorom a starostami združenia Babia Hora

FOTO Ing. Peter Jendroľ
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Privítanie pána prezidenta na Grape chlebom a soľou. Prezident v rozhovore so správcom farnosti Štefanom Mordelom

Jubilantka Mária Ptačinová – 85 rokov
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Gratulácia jubilantkám
Milé naše jubilantky! Obe ste sa
dožili krásneho veku, ktorý nie
je dopriaty každému. Užívate si
už nielen opateru, starostlivosť
rodiny, ale aj lásku pravnúčat.

V mene celej redakcie Vám želáme všetko len to najlepšie a ešte
veľa spokojných rokov v čo možno
najlepšom zdraví a radosti z jesene života.

Jubilantka Alžbeta Habláková – 85 rokov

FOTO: Štefan Peňák
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadaniaobecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) z 11. 8. 2017 – skrátené
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo:
Program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia OZ (predkladá starosta obce).
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie (predkladá starosta obce).
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2016
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube
a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Klin (predkladá Mgr. Svetláková).
4. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami (predkladá Mgr. Svetláková).
5. Monitorovacia správa k plneniu
programového rozpočtu k 30. 6.
2017 (predkladá Mgr. Svetláková).
6. Rozpočtové opatrenia (predkladá Mgr. Svetláková).
7. Žiadosti občanov (predkladá
Ing. Košútová).
8. Informácie o nakladaní s komunálnym odpadom (predkladá
starosta obce).
9. Rôzne (predkladá starosta obce).
10. Diskusia.
11. Uznesenia (predkladá návrhová komisia).
Záver zasadania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin.
UZNESENIE č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Klin.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Ľudovít Svetlošák, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0.
K bodu č. 3 Dodatok č. 1 k VZN
č. 25/2016 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
za pobyt v materských školách,
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov podmienok
úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin.
UZNESENIE č. 150

Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č.1 k VZN č. 25/2016
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin.
K bodu č. 4 – Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami.
UZNESENIE č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin.
K bodu č. 5 – Monitorovacia
správa k plneniu programového
rozpočtu k 30. 6. 2017
UZNESENIE č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu obce
Klin k 30. 6. 2017.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Ľudovít Svetlošák, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0.
K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenia.
UZNESENIE č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa
19. 6. 2017, ktoré je v súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa
11. 8. 2017, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Ľudovít Svetlošák, Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, t.j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0.

K bodu č. 7 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: NESÚHLASÍ
1. S ohlásením drobnej stavby
manželov Kataríny a Martina Laššákových zo dňa 31. 7. 2017, č. spisu OcÚ 232/2017, za účelom oplotenia si pozemku parcela CKN
715/2.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Oznámenie
spoločnosti FLEXHOUSE s.r.o., IČO:
47 703 458, Miestneho priemyslu
1247, 029 01 Námestovo o zriadení prevádzky v obci Klin na adrese
Hlavná 483.
2. Ohlásenie prevádzkového času spoločnosti FLEXHOUSE
s.r.o., IČO: 47 703 458, Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo.
3. Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu pani Veroniky Pikošovej, Hlavná 523/219,
029 41 Klin. Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle dodatku č. 2
k Územnému plánu obce Klin,
po prejednaní návrhu riešenia
miestnej komunikácie.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Zdenka Triebeľová, Viliam
Bahleda, t.j. 5 z prítomných 5
poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0,
PROTI:0
C: UKLADÁ
1. Stavebnej komisii prejednať
s vlastníkmi pozemkov riešenie
miestnej komunikácie v zmysle
dodatku č. 2 k Územnému plánu
obce Klin, pri stavebnom pozemku p. Veroniky Pikošovej, parc. č.
1234/40.
2. Stavebnej komisii prejednať
s vlastníkmi pozemkov p. Martinom Laššákom a p. Katarínou
Laššákovou riešenie miestnej komunikácie.
K bodu č. 8 – Informácie o nakladaní s komunálnym odpadom.
UZNESENIE č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Informácia o zbere pneumatík
v obci zmysle zákona č. 75/2015 z.
z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Informácia o množstve komunálneho odpadu v obci Klin od roku 2013 až k 30.6.2017.
3. Obecné služby Rabča nevyhoveli žiadosti obce Klin, za účelom
vývozu komunálneho odpadu.

4. Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom v roku 2018.
K bodu č. 9 – Rôzne.
UZNESENIE č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Spolufinancovanie projektu:
„Zvýšenie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
v ZŠ Klin“ v rámci výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom OPLZPO1/2016/DOP/1.1.1-01. zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie vo výške
6 228 eur realizovaného projektu.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda, t.j. 5 z prítomných 5 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0.
2. Vydanie stolového kalendára
na rok 2018 s témou osláv 450. výročia obce Klin.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o realizácií projektov a žiadosti v roku 2017.
Štefan Peňák, starosta obce
Dňa: 11. 8. 2017
Návrhová komisia: Ing. Peter Jendroľ, Viliam Bahleda.
Uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva obce Klin
(OZ) z 10. 11. 2017 – skrátené
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo:
• Program zasadnutia OZ (predkladá starosta obce)
• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
(predkladá starosta obce).
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin za školský rok 2016/2017 (predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jaňáková).
• Rozpočtové opatrenia (predkladá Mgr. Svetláková).
• Zmena prílohy č. 1 k VZN
27/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ, ŠKD
(predkladá Mgr. Svetláková).
• Prejednanie správy z auditu účtovnej závierky a správy z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 2016 (predkladá
Mgr. Svetláková). Odkúpenie pozemkov pri dolnej Materskej škole
(predkladá starosta obce). Vývoz
komunálneho odpadu v roku 2018
(predkladá starosta obce). • Žiadosti občanov (starosta obce).
• Informácie a rôzne (predkladá
starosta obce).
• Diskusia.
• Uznesenia (návrhová komisia).
• Záver zasadania OZ.
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poprevracané smetné nádoby, polámané lavičky v parkoch a poškodené stromy v parku …. Čistota a poriadok v obci nezávisí len od starostu
obce, pracovníkov OcÚ, poslancov
OZ, ale je dielom nás všetkých.

A odkaz neznámemu: „A teraz byť tebou, vstal by som a išiel by
som pozbierať, čo si vyklopil!“

Memento pre výrobcov
nelegálnych skládok
a vandalov
Chceme mať čisté, pekné životné
prostredie, ale niektorí ľudia sú
k tomu ľahostajní. Čo tam odpadky! Najlepšie hodiť na zem, alebo
odložiť k plotu na verejné pries-

K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin.
UZNESENIE č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Klin.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 3 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin
za školský rok 2016/2017.
UZNESENIE č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Klin za školský
rok 2016/2017.
K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia
UZNESENIE č. 159
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa
28. 9. 2017, ktoré je v súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa

Predstav si takúto vec:
Daroval by si niekomu veľmi veľmi
vzácny dar...
ale obdarovaný by ti namiesto
vďaky, vyklopil do tvojej krásnej
obývačky fúrik odpadkov..
Čo by si nato povedal, ako by si
reagoval?
Povedal by si, to je OK
a pozeral by si telku ďalej?
Myslím si, že určite nie...
Vzkypelo by v tebe toľko žlče, že by
si ho najradšej „prerazil...“

transtvo. Veď niekto to pozbiera.
Neraz je človek z týchto pohľadov
smutný a zároveň rozčúlený, keď
vidí odhodené fľaše, plechovky,
plasty, poškodené odpadkové koše,

Takže teraz už chápeš ?
Príroda – Zem, v ktorej bývame,
je veľká úžasná Obývačka, dar od
úžasného Darcu...
Neničme túto krásu svojimi

odpadkami, vážme a chráňme si
čo máme!
Štefan Peňák, starosta obce

31.10.2017, ktoré je v súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.

ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.

K bodu č. 6 – Prejednanie správy z auditu účtovnej závierky
a správy z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky k 31. 12. 2016.

K bodu č. 8 – Vývoz komunálneho odpadu v roku 2018.

B: SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa
10. 11. 2017, ktoré je v súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
Dotáciu pre CVČ Maják Námestovo vo výške 7,50 eur/1 dieťa, t.j. 7,5
x 9 detí x 8 mesiacov. Suma dotácie 540 eur na šk. rok 2017/2018.
K bodu č. 5 – Zmena prílohy
č. 1 k VZN 27/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
MŠ, ŠJ, ŠKD.
UZNESENIE č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: RUŠÍ
Znenie prílohy č. 1 k VZN 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ, ŠKD.
B: SCHVAĽUJE
Zmenu prílohy č. 1 k VZN 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ, ŠKD.

UZNESENIE č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
Správu z auditu účtovnej závierky
a správu z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2016.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 7 – Odkúpenie pozemkov pri dolnej Materskej
škole.
UZNESENIE č. 162
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
Odkúpenie pozemkov za účelom
vysporiadania vlastníckych vzťahov areálu školského dvora pri
dolnej materskej škole od pôvodných vlastníkov Jozefa Muroňa
a Márie Volfovej zapísaných na LV
č. 2237 parcely E-KN 1233 po vypracovaní GP za navrhovanú cenu
za 1m2 / 11 eur.

UZNESENIE č. 163
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
Zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu na roku 2018 žetónovým systémom.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
B: POVERUJE
Starostu obce rokovať s TS Dolný
Kubín o uzatvorení zmluvy na vývoz komunálneho odpadu na roku 2018.
K bodu č. 9 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SUHLASÍ
Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra
nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho vysporiadania podľa
GP č. 41962249-51/2017 zo dňa
2. 8. 2017 k pozemkom uvedeným
v GP, ktoré sú určené na zástavbu
Pokračovanie na str. 6
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Dokončenie zo s. 5
na hranici zastavaného územia
pre žiadateľov Matejčíková Antónia, Mišek Michal a manželka Antónia Mišeková, Medvecká Erika,
Pisarčík Jozef, Pisarčíková Mária,
Lešňovská Mária, Tarčáková Oľga, Miškovičová Marta, Adamčík
Milan, Blaškovič Igor, kde vlastníci pozemkov budú pozemky využívať na poľnohospodárske účely
do zmeny územného plánu.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra nehnuteľnosti pre účely
majetkoprávneho vysporiadania
podľa GP č. 46474803-10/2017
zo dňa 24. 5. 2017 k pozemkom
uvedeným v GP, ktoré sú určené
na zástavbu na hranici zastavaného územia pre žiadateľa Kosmeľ Michal, kde vlastníci pozemkov budú pozemky využívať na poľnohospodárske účely
do zmeny územného plánu.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0
Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra
nehnuteľností pre účely majetkoprávneho vysporiadania podľa GP
č. 37048201-157/2017 zo dňa 15.
8. 2017 k pozemkom uvedeným
v GP, ktoré sú určené na zástavbu na hranici zastavaného územia
pre žiadateľa Mgr. Moniku Hurákovú, kde vlastníci pozemkov
budú pozemky využívať na poľnohospodárske účely do zmeny
územného plánu.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
B: NESÚHLASÍ
Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra nehnuteľností pre účely
majetkoprávneho vysporiadania
podľa GP č. 41962249-138/2017

zo dňa 22. 8. 2017 k pozemkom
uvedeným v GP, ktoré sú určené
na zástavbu na hranici zastavaného územia pre žiadateľa Františka Volfa z dôvodu nesúladu
plánovanej miestnej komunikácie s územným plánom.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
C: UKLADÁ
Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo zvolať stretnutie s vlastníkmi predmetného GP č. 41962249138/2017 zo dňa 22. 8. 2017 predloženého Františkom Volfom k pozemkom uvedeným v GP.
K bodu č. 10 – Informácie a rôzne
UZNESENIE č. 165
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE:
Kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu ul. Západná od vlastníkov:
Predávajúci:
1.) Bohumil Luka a manželka Ľudmila Luková ... obaja bytom 02941
Klin č. 435, št. príslušnosť SR,
2.) Anna Jendroľová ..., bytom
029 41 Klin č. 437, št. príslušnosť SR;
3.) Eva Domiňáková ..., bytom
02743 Nižná nad Oravou, Kukučínova č. 208, št. príslušnosť SR;
4.) Antónia Litváková ..., bytom
02941 Klin č. 145, št. príslušnosť SR;
5.) Ľudmila Adamčíková ..., bytom
02941 Klin č. 355, št. prísl. SR;
6.) Anton Lipjak, bytom 029 41
Klin č. 247, št. príslušnosť SR;
7.) Vilma Pajtová ..., bytom 029 41
Klin č. 445, št. príslušnosť SR;
8.) Anton Červeň a manželka Oľga
Červeňová ..., obaja bytom 029 41
Klin č. 367, št. príslušnosť SR;
9.) Anton Červeň, bytom 029 41
Klin č. 367, št. príslušnosť SR;
10.) Eva Vrláková ..., bytom 029 41
Klin č. 443, št. príslušnosť SR;
11.) Mária Blažeková ..., bytom
029 41 Klin č. 452, št. príslušnosť SR;
12.) Milan Štepunek, bytom
02901 Námestovo, Florinova č.
869/12, št. príslušnosť SR;
13.) Anna Turacová ..., bytom
02941 Klin č. 451, št. príslušnosť SR;
14.) Peter Štepunek, bytom 029 41
Klin č. 450, št. príslušnosť SR;
15.) Stanislav Gonšenica, bytom
029 41 Klin č. 433, št. príslušnosť SR;
16.) Janka Jašicová ..., bytom 029 41
Klin č. 427, št. príslušnosť SR;
17.) Jozef Gonšenica, bytom

02901 Námestovo, Veterná č.
156/5, št. príslušnosť SR;
18.) Stanislav Gonšenica a manželka Ľudmila Gonšenicová ...,
obaja bytom 02941 Klin č. 433, št.
príslušnosť SR;
19.) Florián Šatan, bytom 029 41
Klin č. 416, št. príslušnosť SR;
20.) Janka Laššáková ..., bytom
029 41 Klin č. 428, št. príslušnosť
SR;
21.) Ján Stahoň, bytom 029 41
Klin č. 200, št. príslušnosť SR;
22.) Karol Volf a manželka Marta Volfová ..., obaja bytom 029 41
Klin č. 478, št. príslušnosť SR
a kupujúca:
Obec Klin IČO: 00 314 544, Hlavná 199/107, 02941 Klin, SR v zastúpení starostom obce Štefanom
Peňákom, bytom Klin č.157, št.
príslušnosť SR:
Pozemky o výmere:
CKN parc. č. 873/2-orná pôda
o výmere 113 m2,
CKN parc. č. 873/3-orná pôda
o výmere 19 m2,
CKN parc. č. 883/2-orná pôda
o výmere 122 m2,
CKN parc. č. 883/3-orná pôda
o výmere 39 m2,
CKN parc. č. 894/2-orná pôda
o výmere 177 m2,
CKN parc. č. 894/3-orná pôda
o výmere 60 m2,
CKN parc. č. 914/4-zastavané
plochy a nádvoria o výmere 124
m2, v podiele 3/8-iny,
CKN parc. č. 914/5-zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 m2,
v podiele 3/8-iny,
CKN parc. č. 915/7-orná pôda
o výmere 37 m2, v podiele 3/8-iny,
CKN parc. č. 915/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere
123 m2, v podiele 3/8-iny,
CKN parc. č. 912/2-trvalé trávne
porasty o výmere 186 m2, v podiele 5/16-in,
CKN parc. č. 913/2-orná pôda
o výmere 116 m2, v podiele 5/16-in,
CKN parc. č. 895/2-orná pôda
o vým. 184 m2, v podiele 10/12- in,
CKN parc. č. 895/3-orná pôda
o vým. 62 m2, v podiele 10/12- in,
CKN parc. č. 902/2-orná pôda
o vým. 96 m2, v podiele 10/12- in,
CKN parc. č. 902/3-orná pôda
o vým. 14 m2, v podiele 10/12- in,
CKN parc. č. 903/2-orná pôda
o vým. 96 m2, v podiele 10/12- in,
CKN parc. č. 861/2-orná pôda
o vým. 81 m2,
CKN parc. č. 861/3-orná pôda
o vým. 18 m2,
CKN parc. č. 1295/2-trvalé trávne
porasty o vým. 143 m2,
CKN parc. č. 860/2-orná pôda
o vým. 47 m2,
CKN parc. č. 1330/2-ostatné plochy o vým. 11 m2,

CKN parc. č. 1330/3-ostatné plochy o výmere 2 m2.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
Odmenu za rok 2017 pre zástupcu starostu p. Ľubomíra Košúta
vo výške 750 eur.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Peter Štepunek, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam
Bahleda, t.j. 7 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: Ľubomír Košút, t.j. 1 z prítomných 8
poslancov OZ, PROTI: 0.
Mesačnú odmenu v roku 2018 pre
zástupcu starostu p. Ľubomíra
Košúta vo výške 200 eur/ mesiac.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Peter Štepunek, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam
Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: Ľubomír Košút, t.j. 1 z prítomných 8
poslancov OZ, PROTI: 0.
Geodetické vytýčenie prejazdu od ul. Hlavná po ul. Kunova
za účelom úpravy šírky miestnej
komunikácie s vlastníkmi rodinných domov Šaštinský Stanislav,
Laššák Martin, Svetlošák Ľudovít
a Vorčák Jozef.
ZA hlasovali: Zdenka Bošanová,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
			
B: BERIE NA VEDOMIE
Informáciu starostu obce o príprave projektovej dokumentácie k projektu líniovej
stavby „Cyklotrasa v obci Klin“
na výstavbu chodníka s vybudovaním dažďovej kanalizácie s rekonštrukciou cesty III. triedy
prechádzajúcou cez obec v dĺžke 2,7 km a prejednanie vlastníckych vzťahov s vlastníkmi
pozemkov pre účely územného
a stavebného konania.
Štefan Peňák, starosta obce
Dňa: 10. 11. 2017
Návrhová komisia: Karol Revaj,
Zdenka Bošanová.

12. 12. 2017

takto si tu žijeme

19. 10. 2017 Križovatka – vjazd do obce

Obec Klin už pred 10 rokmi žiadala Slovenskú správu ciest, aby
riešila komplikovanú dopravnú
situáciu na križovatke pri vjazde
do obce. No musí si urobiť vlastné
projekty a vyriešiť pozemky. Preto spolu s obcou Zubrohlava pripravujú spoločný projekt, no každá
obec si rieši vlastnú časť, a tak sa
pred našou obcou plánujú zaraďovacie a odbočovacie pruhy, bude
však treba rozšíriť cestu aj upraviť most. Autobusovú zastávku
na druhej strane bez prechodu pre
chodcov je tiež potrebné vyriešiť.
Dostať sa cez hlavnú cestu na druhú stranu počas dopravnej špičky je naozaj problém. V Zubrohlave by bol zrejme vhodný kruhový
objazd, no všetko je ešte potrebné
posúdiť odborníkmi. Minulý rok si
obce na týchto úsekoch dali urobiť
štatistiku hustoty dopravy, prešlo
tadiaľ za jeden deň takmer desaťtisíc áut. Dokumentácia pre územné konanie by mala byť dokončená do konca roka, potom sa snáď
dočkáme aj reorganizácie tých-

Cesta v obci
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Cestné peripetie
– križovatka, cyklotrasa
i opravený most
Problematické križovatky nie
sú výnimkou v žiadnom okrese,
inak to nie je ani u nás.
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11. 9. 2017 Most pri Sestrenkovi – rekonštrukcia

FOTO: Štefan Peňák

9. 10. 2017 Most pri Sestrenkovi

FOTO: Štefan Peňák

to križovatiek a zlepšenia bezpečnosti pre vodičov i chodcov.
V rámci pripravovaného projektu cyklotrasy sa v našej obci plánuje rekonštrukcia cesty a výstavba chodníka, ktorý v dedine takmer po celej dĺžke chýba. Okrem
cesty a chodníka projekt rieši dažďovú kanalizáciu a oporné múry.
Tento rozsiahly a finančne nákladný projekt bude jeden z najproblematickejších, keďže budú problémy s vlastníckymi vzťahmi, s inžinierskymi sieťami, verejným osvetlením i elektrickými stĺpmi. Nie je
jednoduché dohodnúť sa s vyše
400 vlastníkmi, no veríme, že sa to
podarí a chodníky tak budú môcť
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti
a skrášleniu obce.
V Kline máme na hlavnom ťahu 3 mosty ponad potok, a hoci obec niekoľkokrát upozorňovala na nutnosť ich opravy, rekonštrukcie sa vykonávajú postupne a sú finančne náročné. Spravuje ich Žilinský samosprávny
kraj a na jeseň sa podarilo dokončiť opravu povojnového klenbového mosta pod hornou škôlkou.

FOTO: Štefan Peňák

Práve nad ňou jedna z ciest vedie
k Soche Krista na Grape, a zrejme preto si správca ako prvý most
na rekonštrukciu vybral tento, postavený ešte v roku 1948. V súvis-

losti so spomínaným plánovaným
chodníkom cez obec sa v rámci
opravy mosta už vytvoril 1,5 metrový úsek.
-KČ-

Informácia k daňovým
priznaniam
Vážení občania,
na základe zákona č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Vám oznamujeme, že vlastníci pozemkov a stavieb sú
povinní do 31. januára podať
daňové priznanie, a to iba
v tých prípadoch, keď došlo
ku skutočnostiam, ktoré sú
rozhodujúce pre vznik alebo
zánik daňovej povinnosti,
a zároveň majú vplyv na výpočet dane.
Daňové priznanie sú povinní podať všetci, ktorí
v priebehu roka 2017 nadobudli nehnuteľný majetok,
a to buď kúpou, darovaním,
dedením, prípadne v priebehu roka 2017 im bolo vydané stavebné alebo kolaudačného rozhodnutie. Ďalej daňové priznanie sú povinní
podať aj tí občania, ktorým
bol vydaný súhlas na vyňatie z pôdneho fondu, výstavbu drobnej stavby, ale aj tí,
ktorí túto povinnosť v predchádzajúcich rokoch opomenuli, sú povinní podať dodatočné daňové priznanie. Da-

ňové priznanie je povinný podať každý vlastník pozemku
bez rozdielu, či túto pôdu užíva alebo nie.
Daňové priznanie ste povinní podať aj v tom prípade,
ak ste sa v priebehu roka 2017
stali majiteľom psa staršieho
ako 6 mesiacov, alebo v priebehu roka 2017 došlo k utrateniu alebo úhynu psa, za ktorého bola platená daň.
Upozorňujeme
občanov,
ktorí mali skolaudované rodinné domy v roku 2002, sú
povinní podať daňové priznanie už v roku 2018.
Daňové priznanie je potrebné podať aj v tom prípade, ak
sú stavby na bývanie vo vlastníctve občanov, ktorí v zdaňovacom období dovŕšia vek 70
rokov a viac, alebo vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi,
ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych občanov.
Poplatok za odpad – smetné koše – sa bude uhrádzať
až po doručení rozhodnutia
z obecného úradu. Zber komunálneho odpadu sa uskutoční už 8. 1. 2018.
-OcÚ-
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„Jedna matka vychová
aj štyri deti,
ale často sa stáva,
že tieto štyri deti
sa v starobe
nedokážu postarať
o tú jednu matku“.
V tejto vete je veľký kus
pravdy. Niekedy je zložité rozhodnúť a dohodnúť sa, kto
sa postará o mamu, otca, tesťa, testinú, keď im už sily nestačia. V dnešnej uponáhľanej
dobe, kedy sa chodí do práce
od nevidím do nevidím, je ťažké od niekoho očakávať, že zostane doma a za smiešny opatrovateľský príspevok bude
opatrovať príbuzného. A práve preto patrí veľký obdiv ľuďom, ktorí uprednostnili
vďačnosť voči rodičom a obetavoť pred svojou kariérou, financiami a ďalšími dôvodmi.
Každý človek je iný. Niekedy je
veľmi komplikované postarať
sa o človeka, ktorý je zo všetkým nespokojný. Iný je dobrota sama a všetci sa pri ňom cítia veľmi dobre. Jeden potrebuje len uvariť, oprať, podať
lieky, spoločnosť. Iný potrebuje otočiť každé tri hodiny, aby
sa preležaniny nezväčšovali,
ošetrovanie, kŕmenie, prebaľovanie, masírovanie, cvičenie… .
Zložité je, keď sa rodič, ktorý potrebuje starostlivosť,
nechce presťahovať ku svojej
dcére alebo synovi. „Tu som sa
narodil, tu aj zomriem.“ A žiadne vysvetľovanie ani dohováranie nepomôžu. Prečo je to tak, vysvetlila pani Anna Červeňová:
„Ani starý strom sa neprijme,
keď ho presadia. Najlepšie je tam,
kde tie korene sú. Mladý stromček
môžeš presadiť hocikde aj tri razy
do roka a bude rásť.“
Ale sú to naši drahí, ktorí
sú teraz tu, ale nebude to tak
stále. Preto odvahu! Niektorí
si povedia: „Veď stále rozpráva
o tom istom“. Tí, čo už o svojich
drahých prišli, by povedali, že
aj toto im veľmi chýba.
Mala som možnosť porozprávať sa o tejto službe. Dievčatá boli pokojné, vyrovnané, nesťažovali sa, a napriek tomu, že sú v tejto službe už roky, všetky s iskričkami
v očiach povedali, že sú spokojné že sa takto rozhodli, že
sa tešia.
Darinka Adamčíková
„Sedem rokov som sa starala
o testinu. Postupne sme si zvykali
na seba, pochopila som, že mala

takto si tu žijeme
ťažký život a zvykli sme si na ňu
tak, že nám bolo veľmi veselo.
Syn, keď prišiel z práce zobral
harmoniku, hral a ona spievala. Bola veľmi vďačná za všetko,
dobrý človek, nikdy sa nesťažovala, aj keď mala bolesti – usmievala sa. Posledný rok mala veľké
zdravotné problémy a bolesti, bola potrebná väčšia staroslivosť.
Nikdy som neobanovala, že
som mohla byť s testinou a teraz aj s rodičmi. Som rada a som
spokojná. Trocha ukazujeme príklad aj deťom. Keď testiná zomrela, zostala som doma, aby som

Mária Jadroňová
„Pri mame som doma od roku 2009. Jeden lekár povedal,
že v hlave sú miliardy buniek.
Alzheimerova choroba je ako sála s miliardami svetiel, ktoré postupne zhasínajú. Bolo to tak,
aj keď sme najskôr nevedeli, čo
sa deje. Bolo obdobie, keď mama stále odchádzala. Išla hore
do drevenice, kde si to pamätala. Neskôr si nepamätala ľudí,
ako sa čo robí, miesta, ale snažila sa to tajiť, so všetkým, čo
sa jej povedalo, išla do protiútoku. Neskôr už nevedela ani kam

Splácame, čo sme
dostali

Deti sú najlepším liekom
– Š. Bočková s pravnúčikom
Richardom
sa mohla starať o rodičov, ku ktorým som chodievala tiež, lebo už
potrebovali pomoc.
Toľko elánu, koľko majú oni,
nevládzu a chceli by robiť, toľko
nemajú ani mladí ľudia. Ťažko
niesli, že už nemôžu sadiť zemiaky, nevládzu si porobiť. Veľmi mi
pomáha dcéra Darinka a aj sestra a súrodenci. Sú to moji rodičia a zaslúžia si to.
Energiu čerpám na stretnutiach s bývalými kolegyňami,
kde si dame kávu, porozprávame a nabijem sa energiou. Niekedy som si zašla do mesta, aj
keď som súrne nič nepotrebovala, len som sa potrebovala poprechádzať. Zbor mi tiež dáva energiu. Ja som taká rada, že tam
chodím, veď tam len nespievame,
ale sa aj porozprávame, zasmejeme sa. “
Páčilo sa mi ako sa Darinka
vyjadrovala o testinej a tomto
období. Nepovedala, že sa trápili, ale takto sme si spolu nažívali.

ísť. Zažili sme veľa strachu, keď
sme ju hľadali a často sme nevedeli, kde ju hľadať. Neskôr sa
už nepostavila, tak sme ju posadili na stoličku a sedela si.
Teraz je už každý deň rovnaký
– jednotvárny. Štyri roky už len
leží. Ale neuteká. Je to jednoduchšie. Zje, čo jej dám, urobím
hygienu, otočím ju každé 4 hodiny. Pomáhajú mi bratia. V tomto čase je radosť mamu v tomto stave opatrovať. Nič ju nebolí, je spokojná. Keď robím s papierami – účtovníctvo, vypínam
a musím sa sústrediť na toto.
Prídu ľudia porozprávame sa.
Rada chodím aj do kostola. V takomto stave by som sa o mamu
mohla starať aj sto rokov. Našla som si systém a teraz je to už
dobre. Veď iba splácame, čo sme
dostali.“
Janka Jadroňová
„Myslím, že v situácii, keď sa treba postarať o rodičov, bolo naše
rozhodnutie jednoduché – urobiť
to, čo je potrebné. Moja mamina
prišla k nám pred 5. rokmi, keď
ovdovela, pretože sme chápali, že
samota na druhom konci republiky, nie je to, čo jej pomôže. Už
vtedy mala Parkinsonovu chorobu, s ktorou sme už mali skúsenosti u otca.
Obaja s manželom sme chodili do práce, a keď už nemohla
ostať doma sama, pretože nebola schopná udržať tanier, aby si
ohriala jedlo, riešili sme to pomocou Ašky Jadroňovej. Neskôr sme
sa dozvedeli o dennom stacionári
v Dome Charitas v Námestove,
a tak tam mamina začala chodiť.
Bola to veľmi veľká pomoc.
Choroba sa však začala dosť
rapídne zhoršovať a mamina už
nebola schopná sama vstať z kresla, z postele a začalo časté nočné
vstávanie kvôli záchodu. Po mesiaci som bola taká vyčerpaná,
pretože som mala problémy po-
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tom opäť zaspať, že sme sa rozhodli, že zostanem doma. Mamina potrebuje stálu pomoc, pretože sa sama neoblečie, nenaje.
To, že sa treba postarať o rodičov, sme s manželom nikdy neriešili, odpoveď nám bola obom jasná – musíme aspoň trošku vrátiť
milovaným ľuďom, ktorí sa starali o nás, i o naše deti, keď sú teraz
v núdzi oni. Predsa ich neodložíme niekde ako nepotrebnú vec.
Čo nám pomáha v tejto službe?
Pomáha nám Pán Boh. Vidíme ho
v každom kroku, rozhodnutí. Pochopili sme, že aj takáto „starosť“
je nielen o tom, pomôcť našim
blížnym, ale že je to i o nás. Pán
Boh nás takto mení, okresáva naše vlastnosti. Musíme sa trénovať
v trpezlivosti, v ochote…
Ale vždy, keď to vyzerá, že si
nevieme rady, Pán Boh to vyrieši, a to tak, že hneď vieme, že je
to Jeho pomoc. To nám dáva nádej, že sa o nás stará.
Okrem toho je pre nás darom
aj to, že moja mamina nepatrí k nevďačným ľuďom. Je vďačná za všetko, nefrfle, nevymýšľa.
Ešte aj teraz chodí do stacionára, kde sa cíti veľmi dobre. Je rada, že sa „musí“ vyobliekať, porozpráva sa s inými ľuďmi, majú tam rôzne aktivity a vynikajúci personál. Takže aj stacionár je
Božím darom pre nás, lebo vtedy
môžeme žiť svoj život a mama nemá stereotyp.
Ďalej nám pomáha, že sa mamina vie‚zamestnať‘, hoci nemôže nič robiť. Pozerá telku, číta,
modlí sa. A … ešte stále s pomocou ako-tak prejde, teda nie je ležiaca.
Na opateru nie som sama.
Tonko mi neskutočne pomáha –
zastúpi ma vo všetkom, denne 2x
s ňou cvičí. Okrem toho chodí pomáhať sestre Márii s jeho vlastnou mamou. Je veľmi obetavý
a ochotný človek.
Často sa nás ľudia pýtajú
na to, ako sa to dá zvládnuť finančne. Odpoveď znie – ‚dá‘. Už
sme v štádiu, že máme všetko zariadené, veľké investície nemusíme robiť, mamina nám prispieva z dôchodku a naše deti sú už
finančne samostatné. Vždy sme
sa na peniaze pozerali cez vetu:
‚Pán Boh sa postará :)‘ a on sa
stará!
Nakoniec poviem len jednu vetu: ‚Všetko sa dá zvládnuť, keď to
človek vnútorne prijme. Neprijať
znamená byť nešťastný z toho, čo
všetko nám ušlo kvôli tomuto obmedzeniu.‘“
Takto by sa dalo písať aj
o mnohých ďaľších obetavých ľuďoch. Zaslúžia si úctu
a vďaku.
-mj-
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Akcie seniorov
Výlet do Mariánky sa konal 26.
augusta 2017. Seniori s pánom kaplánom Pavlom Krokusom putovali na najstaršie pútnické miesto
na Slovensku do Máriánky.
Navštívili aj Kaplnku Svätých
schodov v Malackách. Sväté schody sú podľa legendy schody, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v paláci
Poncia Piláta. Originál sa nachádza v Ríme. Do schodov sú vsadené relikvie svätých a pri ich uctení
je možné získať úplné odpustky.
Pútnici sa zastavili aj v Gajaroch, rodnej obci predsedníčky
Jednoty dôchodcov, kde ich pozvali na guláš. Aj touto cestou sa
chcú poďakovať Obecnému úradu
za poskytnutie autobusu.

Návšteva Sopotne Malej v Poľsku sa konala 24. 9. 2017. Folklórny súbor Babička, Manželia Bošanovci a Ľudo Svetlošák s malými speváčkami zaspievali slovenské pesničky. Priviezli aj slovenské jedlá a mali možmosť „okoštovať“ poľskú kuchyňu.
Gazdovský oldomáš bol druhá akcia so spriatelenou poľskou Gminou Jelešňou. Konal
sa 8. 10. 2017. Okrem vystúpenia
amatérskych folklórnych súborov,
prebiehala aj súťažná príprava
a ochutnávka regionálnych jedál.
Účastníci z Klina vyhrali hrniec.
Kliňanský kotlík sa konal 15. 10.

8.10. 2017 Gazdovský oldomáš – p. Fenigová pri triafaní zemiakov do
košíka
FOTO: Štefan Peňák

24. 9. 2017 Súbor Babička v Sopotni Malej
2017. Guľáš prilepšený haluškami
seniorom priniesol druhé miesto.
Úprava cintorína vďaka brigáde
dôchodcov sa konala 27. októbra.

FOTO: Štefan Peňák

Zapojilo sa asi 30 dôchodcov. Postarali sa, aby miesto posledného
odpočinku bolo dôstojne pripravené na „dušičkové obdobie“.
-mj-

Dôchodcovia pri upratovaní cintorína

FOTO: Štefan Peňák

Rok 1567
V lete v tomto roku sme oslávili 450 rokov obce. Toľko rokov ubehlo od roku 1567, keď sa história prvý krát zmieňuje o našej obci. Nebol to rok prelomových historických udalostí, ale aj tak sa udiali zaujímavé skutočnosti.
V Uhorsku vládol kráľ Maximilián II. z habsburského
panovníckeho rodu. 25. januára 1567 sa mu narodila predposledná dcéra zo šestnástich detí Markéta Habsburská, ktorá vstúpila do kláštora kláristiek. Županom Oravy bol František Turzo, ktorý
ju prevzal roku 1556. Dňa 2.
septembra 1567 sa mu narodil
syn Juraj Turzo, ktorý bol tiež
našim županom v rokoch 1585
až 1616.

Juraj Turzo s rodovým erbom
*2. 9. 1567 † 24. 12. 1616

V druhej polovici 16. st.
vznikol na Orave najvyšší počet osád. Väčšina sa spája s valaskou kolonizáciou po bitke
pri Moháči v roku 1526, keď
veľkú časť územia Uhorského
štátu obsadili Turci. Rozšírili sa aj obchodné styky s Poľskom, a tým sa zvýšil význam
Oravy kvôli doprave tovaru.
Roku 1567 zaznamenali prvú písomnú zmienku ďalšie tri
obce na Orave – Pribiš, Zábiedovo a oravská obec v Poľsku

Srnie. Rok predtým, 1566, to
bola obec Suchá Hora a v poľskej Orave Bukovina-Podsklé.
Po roku 1567 bolo treba čakať
13 rokov a vzniklo Ťapešovo
v roku 1580.
Okrem štyroch oravských
obcí zaznamenalo prvú písomnú zmienku roku 1567
ďalších 17 obcí, všetko na východnom Slovensku: Lipová
(okres Bardejov); Ubľa, Stakčín, Parihuzovce, Hostovice,
Čukalovce, Ladomirov (okres
Snina); Oľšinkov (okres Medzilaborce); Turany nad Ondavou, Krišľovce (okres Stropkov); Šarišský Štiavnik, Nižný Mirošov, Vyšný Mirošov
(okres Svidník); Kolibabovce,
Ruský Hrabovec (okres Sobrance); Brestov (okres Humenné) a Kecerovce (okres Košiceokolie).
Na celej Zemi práve žilo okolo 500 miliónov ľudí.
Najviac obyvateľov mala rí-

ša Ming na území dnešnej Číny so 150 miliónmi obyvateľov. Tu zomrel 23. januára
1567 Ťia-ťing, cisár dynastie
Ming. 25. júla 1567 bolo založené hlavné mesto Venezuely
Caracas. 10. novembra 1567 sa
odohrala jedna z bitiek z hugenotských vojen vo Francúzsku. V bitke pri Saint-Denis
blízko Paríža sa stretlo 16 000
katolíckych prívržencov kráľa
s 3 500 protestantskými hugenotmi. Napriek veľkej presile
katolíkov boli protestanti porazení až po niekoľkých hodinách boja. Veliteľ kráľovského
vojska bol však smrteľne ranený. Zo zaujímavých osobností možno spomenúť narodenie
biskupa a učiteľa Cirkvi Františka Saleského, 21. augusta
1567 na zámku Sales pri francúzskom meste Annecy. Zároveň sa 15. mája 1567 narodil
taliansky hudobný skladateľ
Claudio Monteverdi, jeden zo
zakladateľov opery.
Peter Jendroľ
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Priateľstvo nepozná hranice
Aj tak možno charakterizovať
cezhraničný projekt našej obce
s Gminou Jelešňa pod názvom
„Spoločné dedičstvo“ – poľskoslovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície
pohraničia. Cezhraničná spolupráca medzi Klinom a Jelešňou
sa rozvíja už dlhšie na báze spoločných projektov a vzájomných
stretnutí na žiackych futbalových turnajoch.
Teraz sa ešte viac rozmáha vďaka pripravovanej spoločnej realizácii projektu rozvoja turizmu
a cykloturizmu s propagáciou prírodných zaujímavostí s názvom
„Turistika bez hraníc“. Cieľom
tohto projektu je na našej strane
vybudovať cyklocestu od Michaľovského potoka do obce a k rašelinisku na sprístupnenie prí-

24. 9. 2017 Poľsko – Jelešňa Folklórne stretnutie

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

ky a ľudové umenie v Kline a Jelešni. Séria kultúrnych podujatí
začala akciami v Gmine Jelešňa
s názvom „Stretnutie s folklórom
v Sopotni Malej“ pri príležitosti 50. výročia založenia súboru
Romanka. Program folklórnych

24. 9. 2017 Poľsko – Jelešňa Folklórne stretnutie – naši seniori s tradičnými domácimi pochúťkami
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

8. 10. 2017 Poľsko – Jelešňa Ľudovít Svetlošák so sólistkami Vaneskou
Laššákovou a Vivien Prísažnou
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

čenia vianočných oblátok. Celé
podujatie sa nieslo v srdečnom
duchu, ktoré prispelo k vzájomnému spoznávaniu a zblíženiu
tradícií našich predkov. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom
podujatia z našej obce z Jednoty dôchodcov, Miestneho spolku
SČK, poslancom OZ.
Ďalším podujatím, ktoré pripravil poľský partner, bol „Gazdovský oldomáš“ dňa 8. 10. 2017
s vystúpením amatérskych folklórnych skupín, ukážka prípravy poľských a slovenských regionálnych jedál a zábavné súťaže
v disciplínach – zabíjanie klincov
do kláta, preskakovanie pastierskej palice, prehádzovanie goral-

ského klobúka na hlavu a triafanie zemiakmi do košíka. Za našu
obec súťažili: Margita Feniková,
Renáta Ulíková, Oľga Bahledová a Iveta Kurtulíková. V exhibícii kosenia trávy nás reprezentoval Ľubomír Košút.
Obidve podujatia sa niesli v srdečnom duchu, ktoré prispeli
k vzájomnému spoznávaniu a zblíženiu tradícií našich predkov. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom podujatia z našej obce z Jednoty dôchodcov, Miestneho spolku SČK, Dobrovoľnému hasičskému zboru a poslancom OZ. V rámci uvedeného projektu „Spoločné
dedičstvo“ sa uskutočnia v budúcom roku ešte nasledovné podu-

8. 10. 2017 Poľsko – Jelešňa Gazdovský oldomáš Iveta Kurtulíková s Oľgou Bahledovou v súťaži v prehadzovaní klobúka
rodného dedičstva v našej obci,
turistické značenie trasy cez Piľsko na poľskú stranu s mobilnou
aplikáciou a spoločné turistické
a vzdelávacie stretnutia na našej
a poľskej strane. Bližšie informácie k uvedenému projektu budú
podané počas jeho realizácie.
Zatiaľ obaja partneri začali s realizáciou folklórnych podujatí z projektu „Spoločné dedičstvo“ zameraného na ľudovú tvorbu, folklór, tradície, zvy-

slávností začal sv. omšou, príhovorom zástupcov samospráv
wójtu gminy a starostu našej obce. Našu obec zastupoval súbor
Babička a heligónkari: Zdeno
Bošan s manželkou Katkou a synom Kevinom; Ľudovít Svetlošák so sólistkami Vaneskou Laššákovou a Vivien Prísažnou. Zároveň naši členovia Jednoty dôchodcov a Miestneho spolku
SČK pripravili naše tradičné koláče s ochutnávkou, ukážku pe-

8. 10. 2017 Poľsko – Jelešňa Gazdovský oldomáš. Renáta Ulíková pri
preskakovaní pastierskej palice
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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Sviatosť birmovania
Diecézny biskup Štefan Sečka udelil 1. 10. 2017 vo farnosti Klin sviatosť birmovania 147 mladým ľuďom, ktorí po ročnej príprave predstúpili, aby prijali sviatosť kresťanskej dospelosti.

1. 10. 2017 Udelenie sviatosti birmovania spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

1. 10. 2017 Celebrovanie sv. omše spišským biskupom Mons. Štefanom
Sečkom
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Deň sv. Huberta – svätá omša
10. 9. 2017 Deň sv. Huberta – sv. omša na slávu Pána ako Stvoriteľa
všetkého živého, obetovaná za poľovníkov, z vďaky za všetky dary, čo
les a príroda ponúka.
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Ako v homílii vyjadril vysluhovateľ: „Byť kresťansky dospelý, znamená niesť zodpovednosť
za to čo robím, čo hovorím, ako
rozmýšľam. Kto sa vie ovládnuť,
je zodpovedný kresťan – zodpo-

vedná kresťanka.“ Dary Ducha
svätého budú sprevádzať týchto mladých ľudí v ďalšom živote a všetci prítomní veria, že budú mať dosť síl a odvahy žiť podľa Evanjelia.

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Modlitba sv. ruženca
na slovensko-poľskej hranici
7. 10. 2017 Modlitba sv. ruženca na slovensko-poľskej hranici

nie heligonkárov v rámci podujatia
Kliňanská heligónka.
Verím, že všetky podujatia
v našom pohraničí pomôžu zintenzívniť spoluprácu v oblasti propagácie a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva
pre ďalšie generácie, na ktoré ste
všetci srdečne pozvaní.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

8. 10. 2017 Poľsko – Jelešňa Gazdovský oldomáš
jatia: v Poľsku „Redyk“– spojený
s ovčiarskymi zvykmi, „Dni Jelešne“– prehliadka amatérskych folklórnych skupín. V našej obci budú
dve kultúre podujatia „Oravské fa-

FOTO: P. Jendroľ

šiangy“ – ukážka párania peria a priblíženie fašiangových
zvykov. Druhou aktivitou bude
„Letná kultúrna atmosféra pohraničia“ zameraná na vystúpe-

8. 10. 2017 Poľsko – Jelešňa Gazdovský oldomáš FOTO: Ing. Peter Jendroľ

12    Echo KLINa č. 3

zo života farnosti

12. 12. 2017

Krížová cesta Sedembolestnej Panny Márie a Cyklopúť
Štátny sviatok 15. septembra
2017, ktorý je zároveň sviatkom Sedembolestnej Panny
Márie, prežíval každý podľa
vlastného uváženia.
Na vrchu Grapa sa konala krížová cesta Sedembolestnej Panny Márie, ktorú požehnal pán
kaplán Pavol Krokus.
Za početnej účasti veriaci
prešli touto cestou a požehnal
aj novú sochu blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, rodáčky z Krivej na Orave, ktorá bola
14. septembra 2003 svätým pápežom Jánom Pavlom II. vyhlá-

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

sená za blahoslavenú, ako obeť
komunistického režimu.
Ďalšou akciou, ktorá začala
o niečo skôr, ale mala koniec na rovnakom mieste a v rovnakom čase,
bola Cyklopúť ku krížom v Kline,
kde sa na bicykloch prešlo od kostola sv. Antona Paduánskeho po sochu Krista na Grape. Spolu 12 zastavení pri krížoch a duchovných
miestach. Najmladší účastníci mali
8 rokov.
Všetci zúčastnení si deň užili, aj keď premenlivé počasie niektorých možno „odstrašilo“.
-mj-

Úvaha na prahu starého a nového roka
Sv. Pavol apoštol píše: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa
do výzbroje svetla.“ (Rim. 13,12)
Priblížil sa nám koniec roka
a my budeme opäť bilancovať.
Na jednej strane budeme hodnotiť a rátať naše úspechy, čo všetko
sa nám podarilo vytvoriť, vybudovať a zveľadiť, a z druhej strany budeme konštatovať aj neúspechy, zlyhania, straty. V niektorých mladých rodinách sa narodilo dieťa, a tak pribudol nový člen
rodiny. V niektorých rodinách
zas niekto odišiel na večnosť.
V niektorej rodine to možno zažili oboje. Tak sa strieda v našom
živote radosť so smútkom, šťastie
s bolesťou, zisk so stratou. Oboje
nerozlučne patrí k nášmu životu.
Asi tak, ako je to v prírode. Krásny slnečný deň vystrieda deň pochmúrny a zamračený, daždivý
a studený.
Takto sa v prírode striedajú ročné obdobia, kedy sa príroda odeje do nového šatu, ktorý
vždy má svoje nádherné špecifiká
a predovšetkým svoju krásu. Keď
sa príroda na jar odieva do zelenej krásy vytvorenej vo všetkých možných odtieňov, a keď tú-

Stvoriteľ potom sýtil a tešil svoje stvorenia. A jeseň? Áno, tá
zlatistá farba naznačuje zrelosť,
vážnosť, má podobu zlata. Zrelý
klas je pripravený na žatvu, aby
dal človeku chlieb. Plody stromov sú krásne a chutné, slúžia
človeku na obživu. Jeseň je obrazom zrelosti človeka. V jeseni ľudského života sa zrak mení,
človek vidí viac do diaľky. Uvedomuje si však, že nežije len pre
prítomnosť, ale že napriek tomu, že mu síl ubúda, má budúcnosť, pretože Boh stvoril človeka
nie pre smrť, ale pre život. Písmo
hovorí, že smrť prišla na svet zo
závisti diabla. A sv. apoštol Pavol nás učí, že smrť bola premožená Kristom naším Pánom.

Veriaci z Klina boli s pánom farárom na púti na Svatý Hostýn a Velehrad
to zeleň šperkujú prekrásne kvety vo všetkých jasavých farbách,
človek s otvorenými očami môže zhlboka dýchať a vnímať tú
úžasnú rozmanitosť farieb a tvarov zosúladených do priam neskutočnej harmónie, ktorú tu za-

nechal Stvoriteľ ako svoju zreteľnú stopu.
Aj leto má svoju krásu, keď
v jemnom vánku vetra sa v teplých lúčoch slnka kolíšu na stromoch zrejúce plody, aby nimi

A nedá mi, aby som nespomenul aj zimu. Už v týchto dňoch
sa príroda zahalila do nádherného bieleho rúcha, obrazne povedané, ako sa nevesta vyzdobí pre
svojho ženícha. Keď snehobiele
vločky, jedna za druhou tíško dopadajú na zem, na stromy a chalupy, a tie potom zažiaria nevídanou krásou. Nikto by ich tak
krásne nevyzdobil. A keby sme
mali ostrejší zrak a mohli púhym
okom vidieť aj rozmanitú štrukPokračovanie na str. 13 »
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Dvadsiate výročie kostola
Slávnostná svätá omša

29. 6. 1993 – 4. 10. 1997 Prístavba kostola a farskej budovy v Kline
Zdroj: Cirkevná kronika
Dvadsať rokov
od posviacky kostola
Peter, Ján a Jakub povedali
na vrchu Premenenia Pánu
Ježišovi „Dobre nám je tu,
postavme tri stany“.
Jeden stan, dom modlitby na
oslavu Pána Boha
sme pred 20 rokmi posvätili
aj v našej obci
ako jedna rodina,
kde vzdávame slávu a vďaku
Pánu Bohu.
S jeho pomocou sa nám
podarilo vybudovať tento
vznešený chrám.
Aj po dvadsiatich rokoch si
spomíname a ďakujeme všetkým, aj tým čo už nie sú medzi
nami, jednoduchým pracovitým
ľuďom, ktorí modlitbami, obetavosťou, prácou svojich rúk prilo-

žili ruku k dielu na vybudovanie
kostola zasväteného sv. Antonovi Paduánskemu. Veľké ďakujem
patrí aj tým, čo prispeli finančne,
architektom a všetkým firmám.
Osobitná vďaka patrí pánu farárovi Pitákovi. Bola to predovšetkým jeho myšlienka, jeho slovo a má veľký podiel na tom, že
máme tento dôstojný Boží dom
uprostred našich príbytkov. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás
urobil v duchovnom a spoločenskom živote, ďakujeme že prijal
naše pozvanie pri spomienke na
túto, pre nás významnú udalosť.
Slovo ďakujeme patrí aj farárom našej samostatnej farnosti:
zomrelému Jozefovi Dzurekovi
a Eugenovi Djubekovi.
Úprimné poďakovanie patrí
kňazom, rodákom z našej obce –
Antonovi Mišekovi, Jozefovi Čer-

4. 10. 2017 Dvadsiate výročie prístavby kostola – v strede je Mons.
Andrej Imrich – emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy, vpravo vdp.
Štefan Piták, vľavo je vdp. Štefan Mordel
veňovi, Mariánovi Maťaťovi, Petrovi Majcherovi, a Floriánovi Volfovi, ktorí v tomto chráme prijali Veľa Božích darov k ohlasovaniu evanjelia, z čoho máme veľkú
radosť.
Naša vďaka patrí taktiež súčasným kňazom: Štefanovi Mordelovi a Pavlovi Krokusovi, ktorí sa
ďalej snažia zveľaďovať náš chrám
a pomáhať nám ku spáse našich
duší.
Ľudia, ktorí boli pri zrode
myšlienky rozšíriť náš existujúci chrám mali zámer zväčšiť ho,
aby sa doň zmestili všetci farníci,
ktorých počet za posledné storočie výrazne vzrástol. Ich nádejou
bolo, že sa tam ľudia nielen zmestia, ale že sa v novom pohodlí budú s radosťou a nádejou obracať
na nášho Pána s prosbami a prejavmi vďaky za všetko, čo im ži-

vot prináša. Túžili, aby oni a ich
budúce generácie mali priestor, kde sa budú radostne vracať
a velebiť Pána Boha. Túžili, aby
tento chrám bol nielen chrámom
modlitby, ale priam skutočnou
bránou do neba.
Dnešná doba už nie je veľmi
naklonená oslave Pána Boha.
Ľudia sa spoliehajú viac na seba
než na svojho Boha. Všetko chcú okamžite, bez námahy a Pán
Boh nie je na prvom mieste. My
však musíme pamätať, že všetko
máme od Pána a nič neurobíme
bez neho. Musíme to učiť naše
deti a osobným príkladom ukazovať, že má význam dávať Boha
na čestné miesto. Inak sa i náš
chrám môže veľmi rýchlo vyľudniť a ostane iba budovou bez duše a úžitku.
-red-

Úvaha na prahu starého a nového roka
» Dokončenie zo s. 12
túru jednotlivých vločiek ako
oplývajú úžasnou rozmanitosťou
geometrických tvarov, nevládali
by sme zadusiť v sebe výkrik úžasu nad tým všetkým. A Stvoriteľ
nám dal túto krásu pre náš krátky pozemský život, ktorý je iba
dočasný. Predsa však Boh vlial
do tohto sveta toľkú krásu, ktorý sa raz pominie. Ale čo potom
s tou krásou, ktorá nepominie?
Ktorá bude trvať večne? Súdime
so svätým apoštolom, že terajšie
skutočnosti sa nijako nedajú porovnať s budúcou slávou, ktorá
na nás čaká.

A práve toto si chceme uvedomiť na začiatku nového cirkevného roka, ktorý začíname adventnou dobou a pri vstupe do nového roku 2018. Uvedomujeme
si, že sme v Božích rukách. Ježiš
nám hovorí, že máme spočítané
dokonca aj všetky vlasy na hlave… Je to povzbudzujúce, že sme
predmetom Božej lásky a jeho
starostlivosti. A táto láska, ktorú má k nám Boh, nás podnecuje k vernosti a vytrvalosti. Ak náš
vzťah k Bohu bude prioritný, čiže
Boh v našom živote bude na prvom mieste, potom budeme vedieť zaujať správny vzťah voči

svetu, ktorý nás obklopuje. Vieme, že vo svete je to rozmanité.
Je časť sveta, ktorá je obrátená
k Bohu, rešpektuje jeho poriadok
aj jeho Zákon, a je aj iná časť sveta, ktorá sa otočila k Bohu chrbtom a popiera ho. Musíme vždy
pamätať na slová sv. Petra apoštola:

nočná atmosféra nech otvorí naše srdce pre toto Božie posolstvo;

„Boha treba poslúchať viac,
ako ľudí. Ak svetská vrchnosť niečo
nariaďuje, čo sa protiví Božiemu
poriadku, potom nemôžeme s tým
súhlasiť a musíme to odmietnuť“.

„Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna…“,
prijmime tohto Božieho Syna Ježiša Krista do našich rodín
a sŕdc! On túži po našej blízkosti, preto zostúpil z nebies, aby on
Emanuel bol Boh s nami už tu
na zemi a potom po celú večnosť.
On preto prišiel, aby nás vzal
za ruku a priviedol k svojmu Otcovi do neba, do našej novej vlasti, ktorá bude večná.

Táto krásna adventná a via-

Vdp. Štefan Mordel, farár
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V našej škole sa vzdelávame i zabávame...
ZŠ s MŠ KLIN aj v tomto školskom roku 2017/18 svojich žiakov vzdeláva, vychováva, podporuje ich aktivitu, tvorivosť i jedinečnosť… Nový
školský rok sa začal dňa 4. septembra 2017 svätou omšou v kostole a následným slávnostným privítaním žiakov p. riaditeľkou A. Jaňákovou
a p.starostom Š.Peňákom. Do školských lavíc prvýkrát zasadlo 39 prváčikov. September sa niesol hlavne v duchu aktivizácie doterajších vedomostí. Počas jesenných mesiacov pedagógovia zorganizovali pre žiakov aj viaceré školské aktivity, exkurzie, besedy a podujatia:
DEJEPISNÁ EXKURZIA – piataci navštívili Oravský hrad, kde
sa oboznámili s pravekými archeologickými nálezmi, dejinami písma a zaujímavosťami o dobývaní
stredovekých hradov. Nakukli aj
do mučiarne, vlastivednej a prírodovednej expozície. Páčila sa im aj
moderná Filmotéka so známymi
filmovými postavami, ktoré sú
späté s Oravským hradom. V Tvrdošíne si prezreli olejomaľby v Galérii Márie Medveckej.
EXKURZIA DO NÁRODNEJ
BANKY SLOVENSKA – ôsmaci
a deviataci sa vybrali do Bratislavy navštíviť NBS, kde sa v prednáške dozvedeli o jej dejinách
a vývoji eura. Mali možnosť detailne preskúmať ochranné prvky
našich bankoviek a za správne odpovede v kvíze niektorí z nich získali „zlaté sladké tehličky.“ Pred
budovou NR SR stretli významných politikov, ako napr. predsedu
parlamentu A. Danka a poslanca
NR I. Janckulíka, ktorý im prisľúbil spoločnú prehliadku budovy
parlamentu i besedu s politikmi.

Začiatok školského roka
EXKURZIA VÝSKUMNÍKOV
– šiestaci a siedmaci si to namierili do Banskej Bystrice, kde sa zúčastnili prestížneho festivalu vedy

Oravský hrad

NBS

Noc vedy
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na Slovensku. Mohli si vyskúšať simulátor prevrátenia vozidla, overiť
si svoje jazykové znalosti v tlmočníckej kabíne alebo získať nové informácie o obnoviteľných zdrojoch
energie. Návšteva Harmaneckej
jaskyne im zas prehĺbila vedomosti
z geografie a biológie.
V spolupráci s CPPPaP v Námestove výchovná poradkyňa zorganizovala besedy na zaujímavé
a poučné témy, ako napr.: ADAPTÁCIA ŽIAKOV NA 2. STUPEŇ,
RIZIKÁ INTERNETU, ČLOVEK
A PREDSUDKY.
Ďalšia beseda bola zameraná
na efektívne TRIEDENIE ODPADU.
Výchovný charakter mal aj
koncert skupiny AYA s názvom
TRINÁSTA KOMNATA. Členovia kapely nám slovami rockových
piesní pripomenuli hodnotu rodiny, priateľstva a seba samých.
Na druhej strane poukázali na nebezpečenstvo fajčenia, alkoholu

Jabĺčkový deň
a drog, ktoré sú v dnešnej dobe pre
mladých veľkým lákadlom.

Zdravá výživa

Beseda o triedení odpadu

Zber papiera

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
a JABĹČKOVÝ DEŇ
Svetový deň výživy sa oslavuje
každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre vý-

živu a poľnohospodárstva Spojených národov (FAO) v roku 1945.
Aj u nás v škole sa každoročne
venujeme tejto téme. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže
vyzerať veľmi lákavo a chutne.
Žiaci prezentovali svoje zdravé
jedlá, hodnotila sa aj jesenná výzdoba. Víťazstvo v silnej konkurencii si napokon odniesla trieda
7. A. V tento mesiac nám príroda
ponúka veľké množstvo vitamínov v podobe ovocia a zeleniny,
a preto by nemalo chýbať v našom dennom jedálničku napr. aj
jabĺčko.
ZBER PAPIERA
V jesennom a sychravom zbere sa
nám podarilo nazbierať 5 540 kg
papiera. Prvé miesto obsadili triedy 1.B a 7.B. Na žiakov už tradične
čakala sladká odmena v podobe
ovocnej torty. Aj ostatní sa snažili
našu prírodu odbremeniť od tohto odpadu a zároveň dali papieru
druhú šancu, keď budú z neho
vďaka recyklácii vyrobené druhotné suroviny. V zbere papiera
budeme pokračovať aj na jar.
Pokračovanie na str. 16
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Milión detí
Dokončenie zo s. 15
MILIÓN DETÍ
Naši žiaci 1. stupňa sa dňa 18.
októbra pripojili k takmer 70
krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu
vo svete, v ktorom je viac ako 40
krajín sužovaných prebiehajúcim
ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou
ACN. V telocvični sa spoločne s p.
kaplánom KROKUSOM a triednymi učiteľkami modlili za pokoj ľudského srdca a pripomenuli si slová
pátra PIA: „Keď sa bude milión
detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

Deň jazykov a športu

NÁVŠTEVA SOKOLIAROV
V jedno dopoludnie k nám zavítali sokoliari zo ZŠ Maximiliána
Hella v Štiavnických Baniach so
svojimi operenými krásavcami.
Predviedli nám ich veľkosť i šikovnosť a zároveň podali zaujímavé informácie o živote dravcov
a o ich využití v sokoliarstve.
Vystúpenie bolo interaktívne
a mnohí žiaci sa s nimi dostali
do priameho kontaktu a získali
tak pekné fotografie. Sokoliari
nám prezradili, že v ich škole je
sokoliarstvo osobitným vyučovacím predmetom a tí najšikovnejší
vďaka nemu už precestovali kus
sveta.
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
A EURÓPSKY TÝŽDEŇ
ŠPORTU
V tento deň sme spojili príjemné
s užitočným, a to konkrétne šport
s cudzími jazykmi. Žiaci druhého stupňa sa navzájom učili novú
slovnú zásobu v 5 európskych jazykoch: taliančine, nemčine, španielčine, francúzštine a ruštine. Určite
sa už teraz budú vedieť pozdraviť
v zahraničí ich domácim jazykom.
Oboznámili sa aj s dejinami a pravidlami bedmintonu, futbalu, bowlingu, stolného tenisu a florbalu.
V týchto športoch medzi sebou
navzájom súťažili a priučili sa aj
disciplíne nevyhnutnej v akomkoľvek športe. Odmenou pre nich boli
skvelé športové zážitky, nové vedomosti a streda bez domácich úloh.
Text a fotky spracovala
PaedDr. ĽUDMILA MATISOVÁ
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Zber jesennej úrody – „hej rup“

„Všetko čo skutočne potrebujem vedieť o tom ako žiť, čo robiť a ako vôbec
byť, som sa naučil v materskej škole“ (Fulghum, 1993)
…a je tu nový školský rok
2017/2018. Po letných prázdninách nastali povinnosti nielen
„veľkým“ školákom, ale aj našim drobcom v materskej škole.
Ranné vstávanie, nedobrovoľné odlúčenie sa od milovanej mamičky, pravidelný denný režim
a u niektorých aj plač a smútok.
Nie však nadlho. Všetko má svoj
začiatok aj koniec, a tak je to aj
s plačom. Tí najväčší „plačkovia“ sa postupne stávajú malými
čertíkmi so šibalským úsmevom a neskutočnými nápadmi.
K tomu stačí tak málo. Úsmev
pani učiteľky, trpezlivosť vás
rodičov, noví kamaráti, chutné
jedlo, príjemné čisté prostredie
a nové hračky. My zamestnanci

sa snažíme s plným nasadením
o to, aby Vaše deti boli v našej
materskej škole šťastné a stala sa
ich druhým domovom. Veď neraz
sa nám stáva, že v zápale radosti
nás oslovia mami. Potrebujeme
však aj vašu podporu a dôveru
v naše schopnosti – postarať sa
o vaše deti bez toho, aby ste sa
trápili, čo sa s nimi deje v čase
vašej neprítomnosti. Len vzájomná spolupráca prináša dobré
výsledky a obojstrannú spokojnosť. Týmto chcem poďakovať
všetkým rodičom, ktorí našli
pochopenie a s rozumom sa postavili k faktu, že sa konečne
začalo s rekonštrukciou budovy
dolnej materskej školy pri kostole, a že bolo nevyhnutné prijať
dočasné náhradné priestory po-

Turistická vychádzka na Grapu

Príprava ovocnej hostiny

trebné na plnohodnotný výchovno-vzdelávací proces pre deti
z dolnej budovy materskej školy.
Urobili sme všetko preto, aby boli
vaše deti spokojné a najmä, aby
boli splnené hygienické, materiálne a priestorové podmienky.
Dovolím si povedať, že nejedna
materská škola na Slovensku by
nám mohla závidieť, pretože nemajú ani sčasti to, čo máme my
nielen teraz v priestoroch obecného úradu, ale aj v celej našej
MŠ. Nie nadarmo sa hovorí – trpezlivosť ruže prináša - a skôr či

neskôr príde čas, na ktorý čakáme všetci spoločne, tak vy, ako
aj my zamestnanci materskej
školy, a budeme sa tešiť z útulnej,
zrekonštruovanej budovy dolnej
materskej školy.
Teraz, keď čítate tieto riadky, je
naša materská škola v plnom prúde, detičky sa zadaptovali a spoločne sa tešíme zo všetkého, čo
sme zažili počas aktivít a činností,
ktoré si môžete pozrieť aj na webovej stránke https://zsklin.edupage.org/.
Bc. Katráková Viera
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Posedenie s dôchodcami
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa naši skôr narodení spoluobčania stretli v októbri, v mesiaci, ktorý je venovaný úcte k starším, aby si
spolu posedeli a zaspomínali na svoje najkrajšie roky.

Vystúpenie detí zo základnej školy
Stretnutie začalo slávnostnou
svätou omšou a po nej nasledovalo
posedenie v sále kultúrneho domu.

Stretnutie otvoril svojim príhovorom starosta obce, pán Štefan Peňák. Pestrý kultúrny program pre

svojich starých rodičov pripravili
žiaci základnej školy, nechýbali
v ňom básne, piesne, tance, veselé
vtipy a scénky. Svojim programom
im chceli spríjemniť aspoň malú
chvíľku a vyjadriť úctu a vďačnosť
za všetko dobré, čo počas svojho
života vykonali, no aj za všetku
dobrotu a múdrosť, ktorú odovzdávali a stále odovzdávajú mladšej generácii. O ďalší kultúrny
program sa postarali členovia MS
SČK v Kline. Pre našich spoluobčanov pripravili tombolu, počas
ktorej každý vylosovaný, okrem
peknej výhry, vybral pre ostatných
ľudovú pieseň a tú si spoločne za-

spievali. Do tanca im hrala hudobná skupina pod vedením pána Petra Cigaňáka. Pri príležitosti tohto
krásneho stretnutia sa nezabudlo
ani na našich tohtoročných jubilantov. Zo srdca im blahoželáme!
Veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí túto milú spoločenskú akciu
podporili.
Milé naše babičky a dedkovia!
Prešli ste jarou i letom svojho života. Prišla jeseň. Všetko ide tak, ako
to v kolobehu prírody musí ísť. Jar
a leto ste vyplnili statočnou prácou.
Nech vám teda jeseň dožičí svoje
plody, nech je pokojná a krásna!
Mgr. Renáta Prisažná

Výsledky volieb do vÚc 4. novembra 2017
Voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kandidát
Juraj Blanár, Ing.
Peter Cibulka, Mgr.
Kristián Hoffmann, Mgr.
Erika Jurinová, Ing.
Anton Martvoň, Mgr., PhD.
Ján Mikolaj, prof., Ing., Csc.
Marián Murín
Stanislav Pirošík
Peter Sagan

Kliňanský kotlík

Počet hlasov
52
4
0
267
14
3
153
2
26

Kliňanský kotlík je akcia, ktorú pravidelne organizuje Koliba Klin.
Tento rok sa uskutočnil 15. 10. 2017.

Voľby do zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kandidát
Milan Bugan, PhDr.
Danica Hollá, Ing. Arch.
Igor Janckulík, Bc.
Ján Kadera, Ing.
Emil Kupčík
Vladimír Lubas
Albín Maslaňák, Ing.
Viera Mazúrová, Ing.
Ľubomír Meško
Marek Noga
Mária Olešová, PaedDr., Ing.
Peter Paško
Július Piták, Ing.
František Plevják
Dávid Romaňák, Ing.
Milan Rypák, Ing.
Jozef Slovík, JUDr.
Peter Socha
Jozef Straka
Michal Strnál, Ing.
Alojz Strýček, Mgr.
Anna Sumegová, Mgr.
Jozef Vajdiar, Ing.
Milan Vrábeľ, Ing.
Rastislav Zanovit, MUDr.

Počet hlasov
60
103
298
167
21
48
211
92
35
10
85
7
136
18
40
16
108
20
95
105
12
17
16
38
210
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Futbalová jeseň vo výsledkoch
Muži: VI. liga dospelí, OFZ
1. Vavrečka
13 9 2 2 26:15 29 14
2. Dlhá n. Or. 13 8 1 4 33:20 25 13
3. Pribiš
13 8 1 4 28:18 25 12
4. Breza
13 8 1 4 29:22 25 11
5. Vasiľov
13 7 0 6 26:18 21 10
6. Liesek
13 7 0 6 28:26 21 9
7. Novoť
13 5 3 5 29:25 18 8
8. Zákamenné 13 6 0 7 35:40 18 7
9. Zázrivá
13 5 2 6 20:24 17 6
10. Žaškov
13 5 1 7 22:30 16 5
11. Klin
13 3 6 4 24:22 15 4
12. Zuberec
13 4 2 7 28:30 14 3
13. Or. Podz. 13 4 2 7 15:30 14 2
14. Rabča
13 1 1 11 16:39 4 1
Novoť – Klin 3:3, Klin – Žaškov
5:0, Or. Podzámok – Klin 0:0, Vavrečka – Klin 2:2, Klin – Liesek 3:1,
Zákamenné – Klin 4:2, Klin – Dlhá
n. Or. 0:2, Rabča – Klin 4:4, Klin –
Zuberec 1:1, Breza – Klin 2:1, Klin –
Zázrivá 0:0, Vasiľov – Klin 1:0, Klin
– Pribiš 3:2.
Dorast: 5. liga U19 „A“, OFZ
1. Klin
10 8 2 0 44:5 26
2. Zuberec
10 8 1 1 65:9 25
3. Zázrivá
10 5 1 4 27:38 16
4. Hruštín
10 4 2 4 23:24 14
5. Or. Lesná
10 2 0 8 19:48 6

6
5
4
3
2

6. Podbiel
10 0 0 10 9:63 0 1
Klin – Or. Lesná 6:0, Podbiel – Klin
0:4, Klin – Zuberec 1:1, Zázrivá
– Klin 0:4, Klin – Hruštín 2:0, Or.
Lesná – Klin 0:4, Klin – Podbiel
12:1, Zuberec – Klin 1:2, Klin – Zázrivá 7:0, Hruštín – Klin 2:2.
St. žiaci: III. liga skup. „B“ U15, SsFZ
1. Chlebnice 1210 1 1 34:7 31 13
2. Lisková
1210 0 2 59:8 30 12
3. Ľubochňa 12 9 2 1 42:5 29 11
4. L. Mikuláš B 12 7 2 3 47:21 23 10
5. Zuberec
12 7 0 5 37:25 21 9
6. Tvrdošín
12 7 0 5 31:29 21 8
7. Klin
12 6 2 4 37:30 20 7
8. Diviaky
12 5 0 7 43:37 15 6
9. Trstená
12 4 1 7 25:55 13 5
10. Rabča
12 3 0 9 24:47 9 4
11. L. Hrádok 12 3 0 9 12:46 9 3
12. Zákamenné 12 2 1 9 18:44 7 2
13. Záv. Poruba 12 0 111 6:61 1 1
L. Mikuláš – Klin 3:3, Zuberec
– Klin 2:4, Klin – Chlebnice 1:5,
Klin – Ľubochňa 1:1, Tvrdošín –
Klin 4:1, Zákamenné – Klin 5:6,
Rabča – Klin 2:5, Klin – L. Hrádok 3:1, Lisková – Klin 2:1, Klin
– Závažná Poruba 4:0, Trstená –
Klin 5:4, Klin – Diviaky 4:0.

24. 9. 2017 Majstrovský zápas Rabča – Klin 4 : 4(2 : 2)
Ml. žiaci: III. liga skup. „B“U13, SsFZ
1. Klin
1210 2 0 82:27 32 13
2. Tvrdošín
12 10 1 1 60:23 31 12
3. Ľubochňa 12 9 0 3 70:20 27 11
4. Diviaky
12 9 0 3 71:27 27 10
5. L. Mikuláš 12 7 0 5 71:29 21 9
6. L. Hrádok 12 5 3 4 34:26 18 8
7. Rabča
12 5 2 5 57:38 17 7
8. Lisková
12 5 1 6 28:32 16 6
9. Chlebnice
12 5 1 6 22:38 16 5
10. Zuberec
12 3 2 7 30:61 11 4
11. Trstená
12 2 1 9 22:64 7 3
12. Zákamenné 12 1 1 10 18:88 4 2
13. Záv. Poruba 12 0 012 7:99 0 1
L. Mikuláš – Klin 2:3, Zuberec –
Klin 2:10, Klin – Chlebnice 7:2, Klin

– Ľubochňa 6:4, Tvrdošín – Klin
3:3, Zákamenné – Klin 3:15, Rabča – Klin 3:6, Klin – L. Hrádok 2:2,
Lisková –Klin 1:6, Klin – Závažná
Poruba 10:0, Trstená – Klin 2:8,
Klin – Diviaky 6:3.
Prípravka: Skupina „E“, OFZ
1. Klin
6 6 0 0 34:10 18 3
2. Or. Veselé
6 2 1 3 13:22 7 2
3. Mútne
6 0 1 5 7:22 1 1
Klin – Or. Veselé 7:0, Mútne – Klin
0:8, Or. Veselé – Klin 3:7, Klin –
Mútne 4:3, Klin – Or. Veselé 5:3,
Mútne – Klin 1:3.
-red-

Medzinárodná družobná hasičská súťaž
konaná v kline 17. 9. 2017
DETI
Požiarna štafeta
Požiarny útok
1. miesto Zubrohlava
115 s
26,4 s
2. miesto Sihelné
129 s
25,1 s
3. miesto Bobrov ml.
132 s
26,8 s
4. miesto Klin
135 s
39,5 s
5. miesto Bobrov st.
111 s
N
ŽENY
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

Požiarna štafeta
Zubrohlava A
Zubrohlava B
Klin
Bobrov

109 s
107 s
99 s
108 s

Požiarny útok
25,4 s
27,1 s
40,4 s
40,5 s

MUŽI
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
6. miesto

Požiarna štafeta
Zubrohlava
Sihelné nad 35 r.
Klin
Sihelné
Rabčice
Lipnica Wielka
Lipnica Mala

94 s
100 s
99 s
102 s
103 s
N
N

Požiarny útok
23,1 s
33 s
40,4 s
38,3 s
91,7 s
N
N

Na svet sme
privítali

Richard Kovalčík, Adam Kosmeľ, Laura Laššáková, Lívia Kormančíková,
Martin Laššák, Alan Vaitkevičius, Lilien Čučková, Tímea Večerková, Adam
Hrivnák, Salome Turacová, Natália
Baculáková, Róbert Antušák, Juraj
Laššák, Kristína Basárová, Michal Anton Krigovský, Samuel Ján Krigovský.

†

Slávnostný nástup pred súťažami

FOTO: Štefan Peňák

Naše dievčatá pred štartom

FOTO: Štefan Peňák

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

49 rokov: Ivan Klos
51 rokov: Marián Borovjak;
53 rokov: František Košút;
70 rokov: Františka Jendroľová;
73 rokov: Gerhard Kubánek.

Výsledky dodal velideľ DHZ Klin Viliam Bahleda
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Naši hokejisti na „výlete“ za hranicami
Koncom októbra 2017 sa naši chlapci z HK Klin zúčastnili medzinárodného amatérskeho hokejového turnaja, ktorý sa konal v meste
Vöcklabruck na severozápade Rakúska (neďaleko mesta Salzburg).

Hokejový turnaj v Rakúsku

V konkurencii ďalších deviatich
tímov zo štyroch krajín (Česko,
Rakúsko, Nemecko a Slovensko)
sa naši chlapci vôbec nestratili.
Práve naopak, zanechali pekný
dojem a „urobili“ slušný výsledok, keď zo základnej skupinovej
časti postúpili bez prehry z prvého miesta priamo do semifinále
a bojov o stupne víťazov. V semifinálovej bitke o vytúžené finále
bol však nad sily našich hokejistov
skúsenejší tím z Nemecka, ktorý

im „uštedril“ prvú prehru na turnaji. V nasledujúcom zápase o tretie miesto síce HK Klin opäť ťahal
za kratší koniec, no za predvedený
výkon sa vôbec nemusel hanbiť.
Bojovalo sa doslova do posledných sekúnd, a aj keď výsledok
3:2 v náš neprospech po zápase
mrzel, bol dôstojnou rozlúčkou
a príjemným vyvrcholením celého
hokejového víkendu.
CIKI..CAKI...CIKI...CAK...!
HEJ...!!!, HEJ...!!!, HEJ...!!!!! J. V.

xovi v ringu vydýchnuť. Jeho cieľ bol
jasný „Idem si po medailu“, povedal
15-ročný Oravčan, ktorého v Bulharsku čakala veľká konkurencia.
Vo váhovej kategórií 57 kg bolo zaregistrovaných ďalších 19 boxerov
túžiacich po cennom kove.
Záver prípravy sa konal v Sofii,
kde si Alex zmeral sily s bulharským národným tímom. Hneď
po ňom sa presunuli s trénerom
do významného prímorského letoviska pri Čiernom mori Albeny,
kde sa uskutočnili od 17. do 26.
septembra Majstrovstvá európy

Juniorov. „Cítim sa veľmi dobre,
popracoval som na kondičke aj
technike“, povedal Alex, ktorý by
chcel pokračovať v šľapajach staršej sestry, dvojnásobnej Majsterky
európy. Z Bulharska si nakoniec
odniesol bronzovú medailu.
Alexa priviedol ku boxu otec,
keď mal 8 rokov. „Po prvom vyhratom zápase som vedel, že sa chcem
tomuto športu venovať naplno. Najväčšou motiváciou je pre mňa, keď
mi ringový rozhodca zdvihne ruku“,
dodal mladý pästiar.
Mgr. Monika Janovičová

Pôjde Alex Triebeľ
v šľapajach svojej staršej
sestry?
Vo štvrtok 7. septembra vycestovala výprava BC Triebeľ do bulharskej Sofie, kde sa konal prípravný kemp na blížiace sa Majstrovstvá
európy Juniorov.
Mladý boxer z Klina strávil posledné mesiace prípravou na európsky šampionát. Sparing partnera
v ringu mu robila jeho staršia sestra

MS SČK v Kline v spolupráci
s NTS Martin organizoval tento
rok už 3x odber krvi. Odberu
4.12. 2017 sa zúčastnilo 60
darcov.

Jessica, ktorá len nedávno získala
svoj druhý titul Majsterky európy.
Pozvanie na tréningy prijali aj dvaja
boxeri z Ukrajiny, ktorí nedali Ale-

Termíny odberu krvi
v roku 2018 sú plánované
na:		
9. 4. 2018,
		
6. 8. 2018,
		
3. 12. 2018.

Ďakujem v mene výboru Ms SČK v Kline všetkým dobrovoľníkom,
sponzorom, darcom krvi a členom Ms SČK, ktorí sa nezištne zapájali do aktivít organizovaných našou organizáciou a podporovali nás
akýmkoľvek spôsobom. Prajem Vám krásne a požehnané Vianoce.
Nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu, nech Nový rok
Vám prinesie pokoj, zdravie šťastie.
Mgr. Marta Peňáková, predsedníčka Ms SČK v Kline

Alex na ME
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