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Jessica víťazí

ZAČALA SA PÍSAŤ HISTÓRIA ŽENSKÉHO BOXU
NA SLOVENSKU
ORDU – V nedeľu 18. septembra odštartovali Majstrovstvá
Európy mladších a starších dorasteniek v Turecku. Na šampionát vycestovala aj jediná reprezentantka našej krajiny Jessica
Triebeľová.
Nenápadné dievča z oravskej
dediny valcuje svojich súperov
v ringu rad radom. Boxu, ku ktorému ju priviedol otec Peter Triebeľ, sa venuje už od malička. Päť
rokov tvrdo a poctivo trénovala
a čakala na svoj veľký deň – svoju
premiéru na Európskych majstrovstvách v boxe.
Zo začiatku to nevyzeralo ružovo
Sny o veľkej účasti na Majstrovstvách Európy sa rozplynuli v deň,
keď od Svetovej boxerskej asociá-

cie (AIBA) prišlo rozhodnutie,
že Jessica nemôže v boxe ďalej
pokračovať. Dôvodom bola účasť
na kickboxerskej súťaži, a hoci sa
tomuto kontaktnému športu venovala len tri mesiace, verdikt bol
nekompromisný. Jessica ani jej
otec a tréner Peter však na box nezanevreli. Mladá Oravčanka sa zúčastňovala tréningových kempov
na Ukrajine a občas jej sparing
partnera robil aj mladší brat Alex.
Šťastným dňom sa stal pre boxerskú rodinu z Oravy 21. júl, keď
prišiel list z AIBA, v ktorom boli
oznámené zmeny pravidiel a medzi nimi aj povolenie k opätovnému štartu boxerov, ktorí mali doteraz dištanc kvôli účasti v inom
bojovom športe, čo bol aj príklad
Jessicy. Okamžite sa naplno pustila do prípravy, zúčastnila sa aj

Jessica na stupni víťazov
troch medzinárodných turnajov,
odkiaľ si priniesla prvenstvo.
Vďaka povoleniu absolvovala
svoju premiéru na šampionáte
a dnes domov vezie zlato. Oporou
jej bol jej otec a tréner Peter Triebeľ spolu s ukrajinským trénerom
Kupriyanom Huleyom.

V zápase do štvrťfinále padol
los na ukrajinskú súperku Jaroslavu Marinčukovu, s ktorou si
Jessica poradila víťazstvom 3:0
na body. V semifinálovom dueli ju
čakala Elise Jacqueline Glynnová
z Anglicka a svojim výkonom si
Pokračovanie na str. 2
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Dokončenie zo s. 1
mladá boxerka vybojovala jednoznačne víťazstvo u všetkých rozhodcov. Veľkým dňom bol pondelok, kedy sa v poobedňajších
hodinách začalo očakávané finále.
V ringu čakala Jessicu ruská
pästiarka Valeria Rodionová,
s ktorou už mala skúsenosť z tur-

naja v Srbsku. Vtedy si na konto
pripísala svoju prvú prehru. Päť
rokov tvrdej driny, odriekania
a poctivých tréningov však v konečnom dôsledku priniesli úspech. Talentovaná Kliňanka porazila svoju súperku 3:0 na body
a stala sa tak prvou Majsterkou
Slovenska.

„Naša výprava bola v zložení
jedna boxerka a dvaja tréneri a uro
bili sme fantastický výkon v porov
naní s niektorými početnejšími vý
pravami, ktorí priviezli 20 boxerov
a neprebojovali sa ani do finále.
Sen sa stal skutočnosťou, po prvý
krát sme počuli na Majstrovstvách
slovenskú hymnu a Jessica si to ce

lé užíva“, neskrýval radosť otec
Peter.
Týmto úspechom sa začala
písať história slovenského boxu.
Jessicina snaha však zďaleka nekončí, jej snom sú Olympijské hry
v Tokiu 2020.
Mgr. Monika Janovičová

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) zo dňa 26. 10. 2016
– skrátené
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia OZ (predkladá starosta obce).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice (predkladá starosta obce).
3. Prejednanie žiadosti o FP
(finančný príspevok) v rámci
programu INTERREG V-A SKCZ/2016/ s Obcou Zdechov ( ČR)
k projektu „Centrum ekologických a spolkových aktivít“ (predkladá starosta obce).
4. Správa ZŠ s MŠ za školský rok
2015/2016 (predkladá riaditeľka
ZŠ s MŠ).
5. Prejednanie audítorskej správy konsolidovanej ÚZ k 31. 12.
2015 a Dodatku správy audítora
o overení súladu konsolidovanej
VS s konsolidovanou ÚZ (predkl.
Mgr. Svetláková).
6. Rozpočtové opatrenia č. 10 a č.
11 (predkladá Mgr. Svetláková).
7. Žiadosti občanov (predkladá
Ing. Košútová).
8. Informácie a rôzne (predkladá
starosta obce).
9. Diskusia.
Schválenie programu rokovania
OZ.
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania OZ.
UZNESENIE č. 110
OZ
A: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ.
K bodu č. 3 – Žiadosť o FP (finančný príspevok) v rámci programu INTERREG V-A
SK-CZ/2016/ s Obcou Zděchov
(ČR) k projektu „Centrum ekologických a spolkových aktivít“
UZNESENIE č. 112
OZ
A: SCHVAĽUJE:
1. Žiadosť o FP (finančný príspevok) z programu cezhraničnej
spolupráce INTERREG V-A SK-

CZ/2016/ s Obcou Zděchov (ČR)
z výzvy Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
a spolufinancovanie technického
projektu obce „Centrum ekologických a spolkových aktivít“ vo výške 5 %. Zabezpečenie realizácie
projektu zo strany obce. Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
2. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Klin (SR)
a Obcou Zděchov (ČR) za účelom
rozvoja partnerských vzťahov,
miestnych a spoločenských aktivít. Názov projektu spoločného
projektu „Naučme sa spoločne žať
dobré ovocie.“
K bodu č. 4. – Správa ZŠ s MŠ
za školský rok 2015/2016
UZNESENIE č. 113
OZ
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu ZŠ s MŠ za školský rok
2015/2016
K bodu č. 5 – Prejednanie audítorskej správy konsolidovanej ÚZ
k 31. 12. 2015 a Dodatku správy
audítora o overení súladu konsolidovanej VS s konsolidovanou ÚZ
UZNESENIE č. 114
OZ
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Audítorskú správu nezávislého
audítora konsolidovanej účtovnej
závierky k 31. 12. 2015, vypracovanej spoločnosťou EKOAUDÍTOR s.r o., Letecká 22, Bratislava.
2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona
č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5.
K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenia č. 9, 10 a č. 11.
UZNESENIE č. 115
OZ
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa
31. 8. 2016 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.
2. Rozpočtové opatrenie č. 10
zo dňa 30. 9. 2016, 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.
OZ
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 11
zo dňa 26. 10. 2016, ktoré sú v súlade s ustanovením § 14 od. 1 a ods.
2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Žiadosť ZŠ s MŠ v Kline o navýšenie finančných prostriedkov
na mimoškolské aktivity – plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník ZŠ
vo výške 2 676 €.
K bodu č. 7 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 116
A: SCHVAĽUJE:
1. Zámenu pozemkov medzi
obcou Klin a p. Jaroslavou Šimkovou, bytom Klin č. 361 a p. Petrom Šimkom, bytom Klin 361,
v k. ú. Klin z dôvodu osobitného
zreteľa za účelom vysporiadania
pozemkov pod miestnu komunikáciu. Predmetom zámeny sú
pozemky vo vlastníctve obce Klin
zapísané na LV č. 748 parc. č.
CKN 1022/10 vedenej ako TTP
o výmere 103 m2 pod B/1 v podiele 1/1 a to len tú časť, ktorá
zodpovedá novovytvorenej parcele CKN 1022/36, TTP o výmere
5 m2 a parc. č. CKN 1169/3 vedenej ako ost. pl. o výmere 119
m2 pod B/1 v podiele 1/1 a to len
tá časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej parcele CKN 1169/3
ost. pl. o vým. 5 m2 a pozemok vo
vlastníctve Peter Šimko a manž.
Jaroslava Šimková, parcela CKN
1022/24 zapísaná na LV č. 2799
vedená ako TTP o vým. 61 m2 pod
B/1 v podiele 3/4, Peter Šimko pod
B/3 v podiele 1/8 a Jaroslava Šimková pod B/4 v podiele 1/8 , ktorá
zodpovedá novovytvorenej parce-

le CKN 1022/37, vedenej ako TTP
o vým. 10 m2, takto vytvorených
GP č. 37048201-145/2016, zo dňa
7. 9. 2016.
K bodu č. 8 – Informácie staro
stu obce a rôzne
UZNESENIE č. 117
A: BERIE VEDOMIE
Informácie starostu obce:
1. Spoločný projekt cezhraničnej
spolupráce „Turistika nás spája“
s Gminou Jelešnia (Poľ.) je na kontrole a hodnotení v Krakove (Poľ.)
2. Podanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z envirofondu na dokončenie projektu Kanalizácia Pod Grapou.
3. Podanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z envirofondu na vybudovanie vodovodu
v lokalite Roveň – Grúň – ulice
Školská a Grúňova.
4. Realizáciu výstavby vodovodu
a kanalizácie v lokalite Roveň – ul.
Roveň s plánovaným vyústením
na ulicu Kliňanská cesta.
5. Rozšírenie osvetlenia a rozhlasu
v lokalitách Roveň a Pod Grapou.
6. Oprava a náter zábradlí na mo
stoch v obci.
7. Realizáciu kamerového systému v obci.
8. Elektronizácia verejnej správy
od 1. 3. 2017
9. Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku elektrickej
energie v obci (budovy a verejné
osvetlenie).
OZ
B: UKLADÁ:
1. Komisii pre školstvo, kultúru
a šport pripraviť program k oslavám 450. výročia založenia obce.
ZA hlasovali: Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Zdenka Triebeľová, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Karol Revaj t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0
Dňa: 26. 10. 2016
Návrhová komisia: Ing. Peter Jendroľ, Dušan Gonšenica
Schválil:
Štefan Peňák, starosta obce Klin
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Slovo duchovného otca k farníkom Klina
Prvou adventnou nedeľou
sme vstúpili do nového cirkevného roka. Na adventnom venci bola v túto nedeľu zapálená už tretia svieca.
Za krátko sú tu opäť vianočné sviatky. Je to čas, ktorý rozochvieva naše srdcia
zvláštnou atmosférou nehy
a lásky. Čas, ktorý je presýtený velebným hlasom zvonov
znejúcich v posvätnom tichu
Štedrého večera a Svätej noci.
Čas, v ktorom zaznieva vždy
nanovo spev betlehemských
anjelov, ktorý zaznel vtedy
pred užasnutými pastiermi:
„Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Je to čas, v ktorom
vstupuje večné Slovo Otca
na túto zem ako ľudské dieťa
a stáva sa jedným z nás. Je to
čas narodenia Božieho Syna,
ktoré prináša radosť celému
svetu.
Scenéria z pred dvetisíc
rokov sa nám vždy znovu
sprítomňuje pri slávení vianočných sviatkov. Aj my
v duchu hľadíme na anjelov
oslavujúcich Boha a oslovujúcich ľudí dobrej vôle vianočným posolstvom. Sv. Lukáš evanjelista toto anjelské
posolstvo zaznamenal takto:
„V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri
nich Pánov anjel a ožiarila
ich Pánova sláva. Zmocnil
sa ich strach, ale anjel im
povedal: Nebojte sa. Zvestujem Vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom.
Dnes sa vám v Dávidom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko

zavinuté do plienok a uložené
v jasliach.“.
Anjel teda zvestoval pastierom veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom.
Čiže nielen vyvoleným, nielen priaznivcom, nielen urodzeným a vysokopostaveným,
alebo ináč privilegovaným, ale
jednoducho všetkým. Teda aj
nám.
Vianočná radosť však patrí najviac ľuďom, ktorí majú
dobrú vôľu, ktorí ju chcú prijať. Pre Herodesa to nebola
dobrá zvesť, nepriniesla mu
radosť, lebo nebol dobrej
vôle.
Chceme si to uvedomiť.
Chceme aj my prežívať a precítiť túto vianočnú radosť.
Radosť z toho, že sa aj pre
nás v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Kristus Pán. On
nám prináša zvesť o tom, že
človek nie je vydaný napospas slepému osudu, že človek
nie je výsledkom pôsobenia
rôznych náhod, že sa nemusí
zmietať v absurdite vlastnej
existencie, ale naopak, že
človek je bytosťou, ktorá je
predmetom Božej lásky. Preto prichádza na svet Spasiteľ
a podáva človeku svoju pomocnú ruku, aby ho ako svojho brata a sestru pozdvihol
k dôstojnosti Božieho dieťaťa,
ktorému pripraví miesto pri
svojom Otcovi.
V slovách anjelského spevu
je načrtnutý životný program
pre človeka. Oslava Boha a dar
pokoja tým ľuďom, ktorí sú
ochotní ho prijať, čiže majú
dobrú vôľu žiť v spoločenstve
s Bohom. Narodenie Krista

Púť do Rabčic k bráne milosrdenstva
stavia človeka pred rozhodnutie prijať ho, alebo odmietnuť ako Spasiteľa. Práve pre
toto rozhodovanie ani sviatky
Kristovho narodenia nie sú
iba krásnou idylickou a romantickou zastávkou v kolobehu času, ale aj uvedomením
si svojho postoja voči nemu.
Iba on nám dáva istotu, že náš
život nie je absurdný, ale že je
Božím darom, ktorý presahuje
horizont tohto nášho viditeľného sveta.
Dôvod tejto vianočnej radosti krásne vyjadril pápež
Lev Veľký, ktorý sa takto
prihovára veriacim: „Milovaní, radujme sa, veď sa dnes
narodil náš Spasiteľ. Smútok
nemá miesto pri zrode nového života; a tento život odstránil strach a vlieva do nás
radosť z prisľúbenej večnosti.
Nik nie je vylúčený z účasti
na tomto rozochvení, všetci
máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať: veď náš Pán,
víťaz nad hriechom a smrťou,
prišiel vyslobodiť všetkých,

FOTO Ing. Peter Jendroľ

lebo nik nebol bez viny.
Nech jasá svätý, lebo sa blíži k palme víťazstva, nech
sa teší hriešnik, lebo sa mu
ponúka odpustenie, nech si
vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu.“
Vianoce sú zjavením Božej
lásky k nám ľuďom. Sv. Ján
apoštol hovorí: „My sme uverili v lásku, ktorú má k nám
Boh...“ Pripájame sa k tomuto vyznaniu. Veríme v túto
Božiu lásku! Viera v túto Božiu lásku je základom našej
radosti pri oslave Kristovho
narodenia. Nech sa uhostí
v našom srdci táto láska, ktorá bude predpokladom nášho pokoja a trvalej radosti
z príchodu Spasiteľa na tento svet.
Všetkým farníkom a občanom Klina prajem šťastné a požehnané vianočné
sviatky.
Štefan Mordel,
duchovný otec farnosti
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MÁ KLIN NIEČO SPOLOČNÉ S UKRAJINOU?
„Nie,“ asi takto by bez váhania odpovedal každý z vás. Priamo u nás v dedine by sa ale našlo pár výnimiek. Poďme teda uviesť veci na správnu mieru. Začnime hneď tými, ktorí by na otázku odpovedali „Áno“. K tomu by ešte doplnili osobné zážitky z letných misijných táborov:
Rebeka: „Keď človek príde
na Ukrajinu, zažije to také typické
– rozbité cesty a k nim patriaci do
bytok, ale hlavne plné ihrisko de
tí. Trávia mnoho času von. Hrajú
sa, vystrájajú. A ako potešiť ich sr
diečka? Keď sa k nim človek pridá,
usmeje sa na nich, dá im pocítiť, že
ich má rád a že im venuje svoj čas.
A potom sú nám odmenou rozžiare
né tváričky, z ktorých srší radosť.“
Eva: „Ukrajina – pre mňa osob
ne dve dedinky na Zakarpatí, ako
by hneď za rohom, za Košica
mi, za hranicou. Zážitok? Zaru
čený. Keď už animátor, tak v spo
jení s dobrodružstvom. Podsta
tou dvoch týždňov tábora je prá
ca s deťmi a mladými, väčšinou
gréckokatolíckeho vierovyznania.
To však nebráni úprimnosti det
ských hier a radosti zo stretávania
sa s mladými. Naše vierovyznania
nám umožňujú zúčastniť sa plno
hodnotne na rozdielnych svätých
omšiach s prijatím Eucharistie.
Okrem toho, že spoznáte inú kultú
ru, overíte svoje schopnosti, oživíte
deťom ich prázdniny a do vyčerpa
nia lámete jazyk nad ukrajinčinou,
si ja osobne nesiem zdvihnutý prst,
keď porovnám bežný život u nás
na Slovensku a na miestach, kto
ré vraj ani nie sú najchudobnejší
mi časťami Ukrajiny. Chceme mať
viac a keď náhodou má trošku viac
druhý, tak chceme mať vlastne eš
te viac ako viac – to je pre mňa roz
diel, ktorý som asi najviac vnímala.
Ľudia na Zakarpatskej Ukrajine sú
skromnejší, im jednoducho stačí.
Deti trpia mnohonásobne viac od
chodom jedného alebo oboch rodi
čov za prácou do zahraničia. Prá
ve preto je pre nich nadšenie z ob
jatia a príchodu slovenského ani
mátora často jediným svetlom v ich
fádnych dňoch. Za celý týždeň im
nemusíte dať žiaden cukrík. Úplne
im stačíte vy, bez nároku na hono
rár. Toaletný papier sa tu nehádže
do záchoda, ale do koša. Ak ten zá
chod vôbec majú. To bol jeden z ma
lých praktických šokov aj pre mňa.
A čo tam po tom! Ľudia žijú zo dňa
na deň, majú samozrejme svoje sta
rosti a radosti ako aj my všetci. Po
tešili ma hlavne svojou pohostin
nosťou a úctou. Naučilo ma to, že
sa musím ešte veľa učiť. Ale o tom
je život.“
História až po súčasnosť
Malá misia – detský tábor organizovaný každoročne už od roku 1995 počas letných prázdnin
na Ukrajine – je výsledkom myš-

lienky kňaza, slovenského saleziána Jozefa Daniela Pravdu, v tých
časoch pôsobiaceho v Rusku.
Zbadal totižto potrebu poskytnúť miestnym mladým Ukrajincom priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Výsledkom toho je pravidelná každoročná príprava mladých ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú ukrojiť zo svojho voľného času a vydať sa za dob-

vedala „aj ja raz budem ako mi
sionárka slúžiť druhým“. O Ma
lej misii na Ukrajine som sa dozve
dela už dávnejšie, no v 15. rokoch
som si musela na svoj prvý tábor
počkať dva roky. Tak som to zveri
la do Božích rúk a modlila som sa
za svoj misionársky sen. Keď som
už dosiahla ten správny vek, nevá
hala som a prihlásila som sa. Bo
lo to pre mňa niečo nové. Nevedela

rodružstvom na neďaleký východ.
Saleziánski misijní dobrovoľníci, medzi ktorých každoročne pribúdajú noví (18 – 30 roční) počas
šiestich stretnutí pripravia program, čo – to sa naučia z nám blízkeho ukrajinského jazyka. Okrem
týchto formálnych povinností získajú počas prípravy nové priateľstvá a vďaka stálej prítomnosti
kňazov zažijú často nebadaný, no
podstatný rast vo viere. A viera vie
byť na ceste mladého človeka nádherným pomocníkom pri zdolávaní prekážok.

som presne, do čoho idem, ale vede
la som, že je to správne. Po prvej mi
sii na UA som si uvedomila, že všet
ko bolo iné ako som si predstavova
la. Bolo to lepšie! Išla som tam dať
čo najviac zo seba, priblížiť sa mla
dým, rozprávať sa s nimi o Bohu,
avšak vďaka misii som práve na
opak viac dostala ja. Naučila som
sa dôverovať Bohu v každej situácii,
odovzdať všetko do jeho rúk. Nauči
lo ma to byť trpezlivou – pri práci
s deťmi; vďačnou – Bohu za každý
jeden deň a všetko, čo mi v ňom dal;
radostnou a ochotnou – byť tu pre
všetkých. Nadobudla som nové skú
senosti, ale v prvom rade som pre
hĺbila svoj vzťah s Bohom. Misij
né dobrovoľníctvo človeka posúva
vpred a formuje ho. Len treba odpo
vedať na túto výzvu.“

Čo je Dobrovoľníctvo?
Je to určitá činnosť, ktorú vykonávajú prevažne mladí ľudia bez nároku na odmenu pre dobro iných.
Znamená to dobrovoľné rozhodnutie človeka svoj čas a schopnosti
venovať službe iným. Jeho podstata vychádza zo solidarity, nezištnosti a slobodného dávania sa druhým bez akejkoľvek diskriminácie.
Kresťanský dobrovoľník odpovedá
na požiadavku Evanjelia: túži pracovať na premene sveta.
Prečo som sa rozhodla pre dobrovoľníctvo?
Monika: „Už od malička som ma
la túžbu ísť na misie alebo robiť nie
čo pre druhých. Poznám pár misio
nárov, ktorí vždy po návrate na Slo
vensko pútavo prezentovali ich ži
vot na misiách. Vždy som ich ra
da počúvala a už vtedy som si po

Don Bosco, svätec, ktorý dbal
o to, aby mladí predchádzali konaniu zla
Z našej obce sa týchto táborov zúčastnili hneď štyri misijné dobrovoľníčky. Po Bratislavčanoch to
predstavuje najpočetnejšiu skupinu dobrovoľníkov na obec. Henrieta Bečárová a Monika Tomaštíková už dvakrát a Eva Kosmeľová s Rebekou Mišekovou prvýkrát
toto leto. Okrem nich ešte ďalší
štyria Oravci. Ich cesta k animátorstvu, tí, ktorí oduševňujú (lat.
„anima“ = duša, duch), sa začala
už výchovou ich rodičov či spoznávaním Boha v kostole a na ná-

boženstve. Avšak ten, kto stojí za možnosťou venovať sa mladým do krajnosti, nemôže byť nik
iný ako kňaz, svätý Ján Bosco. Narodil sa v roku 1815 v mestečku
Castelnuovo a bol zakladateľom
saleziánskej rodiny. S veľkou dôverou v Pannu Máriu vybudoval
oratórium pre chudobných chlapcov a neskôr aj ženskú rehoľu Dcéry Márie Pomocnice pre opustené
a chudobné dievčatá. Často pracoval až do úmoru a v r. 1841 zasial
prvé semienko oratória, ktoré sa
stalo útočiskom, domovom a školou pre mnohých chlapcov z ulice.
Stalo sa to miestom, kde sa chlapci chodievali hrávať, modliť a okrem toho tu nachádzali rodinu
a prijatie. Saleziáni dnes pôsobia
aj v Námestove a tiež organizujú
letné aj jarné tábory pre deti.
Don Bosco využíval charakteristický preventívny spôsob
výchovy, ktorý stojí na troch pilieroch: rozum, láskavosť, viera.
Nepoužíval žiadne fyzické tresty
a hovorieval, aby sme sa im vyhýbali. Každý učiteľ – vychovávateľ
by si mal najprv získať lásku detí
a nie vzbudzovať v nich strach.
Tiež kládol veľký význam hre v živote dieťaťa a vedel do nej citlivo
a šikovne vložiť niečo z katechizmu. Príkladom mu boli slová sv.
Filipa Neriho „Skáčte, kričte, len
nehrešte“. Don Bosco získaval duše chlapcov, no už v mladosti mal
túžbu založiť misie a tak ohlasovať
evanjeliovú zvesť v pohanskom
svete. Bolo pre neho bolestné, keď
sa tak pozeral na svet, v ktorom
bol Boh nepoznaný. A v roku 1875
vyslal prvú misionársku výpravu.
Tam teda siahajú korene aj dnešnej misie na Ukrajine. Do Talianska, do snov kňaza odhodlaného
urobiť všetko pre Krista a pre
spásu ľudstva. „Da mihi animas
cetera tolle“ – Daj mi Pane duše,
ostatné si ber!
Prihlás sa…
… kým si rebel. Do istej miery je
každý z dobrovoľníkov, ktorí sa
vyberú na Ukrajinu veľmi odvážny. Vojna je slovo, ktoré človeku napadne, keď sa povie Ukrajina. Ak si teraz otvoríš mapu Európy a porovnáš veľkosť Slovenska
s Ukrajinou, zbadáš, že vzdialenosť Klina od Zakarpatskej Ukrajiny, sa niekoľkonásobne vmestí medzi Zakarpatskú Ukrajinu
a časti ako napríklad Doneck, kde
sa bojuje. Život na Zakarpatí má
dosť svojich starostí na to, aby riešil ešte aj vojnu. Alebo lepšie » » »
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Osvetlenie Roveň

REALIZOVANÉ
PROJEKTY 2016
Nakoľko čas plynie nezastaviteľne ďalej, chcem v krátkosti vymenovať niektoré investície realizované v tomto roku pre rozvoj obce.

(úsek Litvák E. – Úradník P. smerom od ul. Školská).

Vodovod a kanalizácia Roveň

Cesta Roveň po úprave

3. Novú podobu dostali ulice Pod
Grapou a Hlboká, kde bol odstrá-

nený havarijný stav miestnych
komunikácií s položením asfaltového koberca v hodnote 66 620 €

a taktiež bolo dokončené asfaltovanie ulíc Chotárna a prepojenia ulíc
Pokračovanie na str. 6

Realizácia osvetlenia Pod Grapou

Pod Grapou po ukončení

1. Boli vykonané práce na Rozšírení verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu: ul. Gromadova
– ul. Chotárna (úsek Košút J.
– Bugaj J.; Večerek Ľ.) v hodnote
5 366 €; ul. Roveň (úsek Litvák E.
– Úradník P. smerom od ul. Školská); ul. Pod Grapou (úsek Laššák
M. – Meško Š. v hodnote 18 982 €
s dokončením splaškovej kanalizácie v uvedenom úseku.
2. Na ulici Roveň Oravská vodárenská spoločnosť zrealizovala
výstavbu kanalizácie a vodovodu
» » » povedané, tento politický
konflikt, prinášajúci tak či tak len
frustráciu a často beznádej a smrť
Ukrajincom a hlavne mladým ľuďom, našťastie do tejto oblasti, kde sa konajú tábory, nezasahuje v zmysle, aby vyvolával obavy. Veď to by sa zbrane ozývali aj
v Košiciach.
Zájdi na internet. Na stránke
www.savio.sk sa dozvieš všetko
potrebné pre tvoj kariérny postup v animátorstve ;).
Alebo len oslov jedno z dievčat, ktoré možno býva o dva
domy od toho tvojho a opýtaj sa
ako na to.
Nezabúdaj však už teraz byť
misionárom v rodine, v škole či
medzi priateľmi.
Prinášaj radosť a pokoj,
pretože tých nikdy nie je dosť.
Amen.
misijné
dobrovoľníčky z Klina

KAZACHSTAN UŽ NIE JE NEZNÁMY
Misionár Pavol Tondra navštívil Klin 4. novembra 2016 pri
svojom pobyte na Slovensku.
Pôsobí v Kazachstane v meste
Balchaš, kde pôsobia aj sestry
z Kongregácie Školských sestier
de Notre Dame. Misionár v homílii a v prednáške v katechetickej miestnosti priblížil svoju misionárku prácu.
Svoje rozprávanie dopĺňal fotoprezentáciou.
V Kazachstane žije 17 miliónov ľudí, ale rímsko-katolíci
tvoria len 2 %. 60 % tvoria moslimovia. V Kazachstane je asi 80
kňazov a rovnako aj rehoľných
sestier. Najbližšia farnosť je
370 km na juh a na sever okolo 600 km. Misionár sa zabával
na postoji kazachov k práci.
„Ak chcete, aby miestny majster
niečo urobil, 90% práce urobí
človek za neho a 10% mu ukazu

je a vysvetľuje ako to má spraviť.“
Kazachstan je 18-krát väčší ako
Slovensko. Oblasť pri Balchašskom jazere tvorí step so slanou pôdou, preto tu prevažuje
pastierstvo kráv, koní, tiav, kôz
a oviec. Poľnohospodárstvo je
rozšírené na severe, kde je lepšia pôda. Teplota sa pohybuje
od -45° do +45°C. Zaujímavos-

ťou jazera Balchaš je, že západná časť obsahuje sladkú vodu,
ale východná časť je slaná.
Misionár Peter Tondra ponesie pozdravy od obyvateľov
Klina do Balchaša pre sestričku
Janu Greňovú, ktorá pôsobila aj
v Kline, a pre ostatné sestry.
-mj-
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riadenia pri ZŠ Klin sme získali
dotáciu vo výške 8 000 €, kde boli
vykonané práce na oprave oplotenia športového areálu a oprave
doskočiska.

Ul. Hlboká – úprava cesty pred asfaltovaním
Dokončenie zo str. 5
Hlavná a Slnečná. V Ťaskovke bola
opravená cesta v hodnote 5 989 €.

rový systém v obci Klin o celkovej
investícii 12 011 €. Obec na projekt získala dotáciu 8 000 €.

4. Bol zrealizovaný projekt Kame-

5. Na Opravu športového za-

6. Pre efektívnejšiu prácu s informačnými systémami a poskytovanie informácii o inžinierskych
sieťach (vodovod, kanalizácia,
energetické siete v obcí, osvetlenie), územnom pláne, katastrálnych údajoch bola spracovaná
„Webová aplikácia mapového
informačného systému obce“
v hodnote 1 390 €.
Taktiež boli vykonané práce
na oprave zábradlí na mostoch
v obci a bol vykonaný náter striech
na budovách bývalej prevádzky.

Náter zábradlia na moste pri Se
strenkovi
Všetky uvedené práce a výstavba,
okrem spomínaných dotácií, boli
financované z rozpočtu obce.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Prehľad spracovaných, podaných a pripravovaných
projektov na získanie finančných zdrojov
Zděchov) naša obec podala projekt na opravu administratívnej
budovy bývalej prevádzky (s. č.
604/62) pod cestou pod názvom –
„Centrum ekologických a spolkových aktivít“ o celkových nákladoch 190 418,03 eur, z toho
spolufinancovanie 5 % 9520,91 €

Kliňanská cesta
V roku 2016 už boli zo strany
štátu vyhlasované výzvy na prípravu projektov na získavanie finančných zdrojov z európskych
fondov a poskytovanie dotácií
zo štátneho rozpočtu. Za týmto
účelom obec podala v tomto roku žiadosti na tieto projekty:
A. V rámci cezhraničnej spolupráce z programov INTERREG
z európskeho fondu regionálneho rozvoja boli spracované projekty a podané tieto žiadosti:
1. Turistika bez hraníc SR-PR
(Obec Klin a Gmina Jelešnia)
za našu obec bol podaný projekt
pod názvom „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin“ o celkových
nákladoch vo výške 655 691,73 €
z toho spolufinancovanie 5 % =
32 784,61 €,
2. Všetci spolu vieme žať dobré
ovocie SR-ČR (Obec Klin a Obec

B. Z operačných programov našich ministerstiev boli podané
žiadosti o finančné prostriedky
na tieto projekty:
3. „Zberný dvor Klin“ na zlepšenie podmienok a nakladania so
separovaným odpadom vo výške
253 230 eur z toho spolufinancovanie obce vo výške 17 734 €.
4. Za účelom zateplenia a obnovy budovy dolnej materskej
školy obec podala projekt pod
názvom „Zvýšenie energetickej efektívností materskej
školy Klin“ o celkových nákladoch 271 123,18 € so spolufinancovaním obce vo výške 5 % =
13 556,16 €.
5. Na realizáciu projektu opravy
KOTOLNE v dolnej budove materskej školy je spracovaný projekt
vo výške 14 253,65 € s financovaním z vlastného rozpočtu.
C: Obec požiadala o získanie dotácií na rok 2017 z environmentálneho fondu na vybudovanie
vodovodu a kanalizácie na tieto
projekty:
6. „Klin, Grúň, rozšírenie vodovodu“ vo výške celkových nákladov 116 578,09 €, z toho spolufinancovanie 5 % činí 5 829,09 €.

7. „Klin, kanalizácia Pod Grapou“
celkových
nákladoch
25 348,06 €, z toho spolufinancovanie vo výške 5 % je 1 268,06 €
8. Ďalej z ministerstva financií
obec požiadala o dotáciu na „Výmenu garážových dverí“ v obecnej budove ( s. č. 604/62) vo výške
8 100 €, z toho spolufinancovanie
10 % činí 900 €.
9. Vybudovanie dažďovej kanalizácie na prejazde od ul. Za potok
po ul. Chotárna obec plánuje realizovať práce z vlastného rozpočtu
vo výške 18 366 €.
Aj na rok 2017 obec pripravuje
projektové zámery na vypracovanie projektov a podanie
žiadosti na získanie dotácií
zo štátneho rozpočtu alebo európskych fondov.
10. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej
premávky (chodci, detí, starší
ľudia) obec podala žiadosť o dotáciu cez združenie Euroregión
Beskydy na Úrad vlády vo výške
30 515 € so spolufinancovaním
obce vo výške 1741 € na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka s dažďovou kanalizáciou a rekonštrukciou cesty v obci cesty
III/2286“ v dlžke 2,7 km. Projektová dokumentácia bude v budúcnosti podkladom k žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 (Interreg Poľsko

– Slovensko) prípadne iných operačných programov na stavebné
práce súvisiace s vybudovaním
chodníka a rekonštrukcie cesty
III/2286 Klin. Obec zatiaľ pripravila výškopisné a polohopisné zameranie cesty a vypracovanie GP
pre vysporiadanie vlastníckych
vzťahov. Obec taktiež pripravuje spoločne s Obcou Zubrohlava a Slovenskou správou ciest
projekt – „Zvýšenie bezpečnosti
na križovatkách na cesteI/78
v úseku medzi obcami Klin – Zubrohlava“.
11. V súčasnosti pripravujeme
projekt „Úprava vstupu pre imobilných – kultúrny dom Klin z dôvodu zlepšenia vstupu na obecný
úrad a kultúrneho domu pre vozíčkarov a zlepšenie mobility aj iných
skupín obyvateľstva.
12. Z vlastného rozpočtu obec
plánuje „Asfaltovanie miestnych komunikácií na ul. Školská a ul. Kliňanská cesta“ (úsek
križovatka od zástavky autobusu po Laššáka A.) a pokračovať
vo vysporadúvaní vlastníckych
vzťahov pod miestne komunikácie v zmysle územného plánu.
Príprava projektov až po ich
realizáciu si vyžaduje dlhšie obdobie, predovšetkým projekty
viazané na európske fondy alebo
dotácie zo štátu. Bez vypracovaných projektov nie možné získavať finančné prostriedky na rozvoj
obce a rozpočet obce by nemohol
pokryť výdavky na investície.
Štefan Peňák, starosta obce Klin
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Krásne a požehnané V ianoce želajú všetk ým občanom starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI KLIN
Názov projektu: Kamerový
systém v obci Klin
Dotácia: 8 000 €
Spolufinancovanie : 4 010,73 €
Hlavným impulzom pre zapojenia sa do projektu prevencie
kriminality bola tá skutočnosť,
že sa v obci začal rozmáhať vandalizmus.
Projekt „Kamerový systém
v obci Klin“ je smerovaný ku
ovplyvneniu negatívnych protispoločenských javov. Je zameraný
na ochranu verejného poriadku,
zdravia, života a majetku občanov
alebo iných subjektov, alebo zníženie rizika, že sa občan, návštevník obce stane obeťou trestného
činu, prípadne iného protispoločenského konania.
Očakávanými
výsledkami
projektu je predovšetkým posilnenie pocitu bezpečnosti obyvateľov obce a dosiahnutie zainteresovanosti každého jedného
z nich na vedomí spoluzodpovednosti za celkovú bezpečnostnú situáciu.

Od realizácie projektu si sľubujeme výrazné ovplyvnenie negatívných faktorov, ktoré sa podieľajú na protispoločenskej činnosti.
V neposlednom rade je významným očakávaním napomôcť identifikácii páchateľov priestupkov,
ku ktorým dochádza na verejnosti
prístupných miestach..
Z technického hľadiska sa jedná
o realizáciu a montáž 10 kamier.
• Umiestnenie kamerového systému v obci Klin:
• kamera č. 1: bod 0 – budova
OcÚ (kultúrny dom) – snímaná
cesta
• kamera č. 2: bod 0 – budova
OcÚ (kultúrny dom) – snímaný
vchod OcÚ
• kamera č. 3: bod 0 – budova
OcÚ (kultúrny dom) – snímané
parkovisko
• kamera č. 4: bod C – budova MŠ
pod kostolom – snímaný dvor MŠ
• kamera č.5: bod C – budova MŠ
pod kostolom – snímaná cesta
• kamera č. 6: bod B – budova garáže (býv. prevádzka) – snímané
priestranstvo garáže

• kamera č. 7: bod B – stĺp pri križovatke – snímaná križovatka pri ZŠ
• kamera č. 8: bod B – budova garáže (býv. prevádzka) – snímaná
križovatka ul. Hlavná a ul. Kliňanská cesta
• kamera č. 9: bod A – stĺp pri ceste III/2286, začiatok obce – snímaná križovatka výjazd z obce
kamera č.10: bod A – stĺp pri ceste III/2286, začiatok obce – snímaná križovatka vjazd do obce
• Fotodokumentácia objektov,
kde sú osadené kamery.

Dotácia vo výške
8 000 €
v oblasti prevencie kriminality zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2016
prostredníctvom Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na projekt:

Kamerový systém v obci Klin
Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky
Spolufinancovanie: 4 010,73 €
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NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!
EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
Zopár rád ako správne triediť odpad.
Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez
zvyškov jedla.

Zdochnutá mačka v kontajneri!
MAČ K A NIE JE PAPIER
PAPIER
Papier: 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV
Patria sem:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený
papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky
a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich podľa pokynov obce do nádob na to určených. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.
Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly
zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov,
farieb, riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na
zberný dvor.
Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.
Kam patrí polystyrén?
Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak
je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.
Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím.

SKLO
Sklo: 5 pohárov stačí na výrobu vázy

Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.

Patria sem:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

ENVI – PAK hradí náklady na triedený zber a je silným a stabilným
partnerom miest a obcí. Stoja za ním veľkí medzinárodní výrobcovia
baleného tovaru, ako aj slovenské firmy. Výrobcovia potravín, nápojov,
liehovín alebo kozmetiky.

Nepatria sem:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV
obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Viac informácií o správnom triedení nájdete na webových stránkach:
www.triedime.sk www.envipak.sk www.zelenybod.sk
www.zodpovednaspolocnost.sk
PLASTY
»

PLASTY
Plasty: z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda
Patria sem:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie,
polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
Nepatria sem:
Mäso, popol, stavebný odpad a pod.
Zelený bod je ochrannou známkou. Obal označený
ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať
do triedeného zberu.

Zmena nastala aj v zbere pneumatík. Obec nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky od občanov, ani v prípade, ak je v obci zberný dvor. Odpadové pneumatiky musia prevziať distribútori pneumatík
(pneservis, autoservis). Distribútor je povinný zabezpečiť na svojich
predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík,
bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh.

PREHĽAD O ZBERE KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU OD R. 2009 – 2016
NÁZOV ODPADU

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016/1-10

Celkom komunálny odpad

292,79

311,96

306,04

329,16

347,95

280,93

294,92

230,15

Celkom separovaný odpad

52,88

53,01

69,74

55,142

72,92

79,54

82,96

72,70
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JUBIL ANTOM SRDEČNE BL AHOŽEL ÁME

Anna Jendroľová, 80 rokov

Jozef Nešťák, 80 rokov

Karol Pajta, 85 rokov

Mária Kekeľáková, 85 rokov

V mene redakcie a všetkých obyvateľov obce Vám úprimne blahoželáme k okrúhlym narodeninám, ktorých ste sa
dožili v tomto roku. Nech je aj vaša budúcnosť v našej obci naplnená pohodou, nech to slniečko vo vás zohrieva
každého vo vašej blízkosti ešte veľmi dlho. Prajeme veľa zdravia, lásky a porozumenia v kruhu svojich najbližších.

„ÚCTA K STARŠÍM“
Tak ako končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj jeseň života – staroba.
Mesiac október je vyhlásený
za mesiac úcty k starším. Ani
naša obec nie je výnimkou a 19.
októbra 2016 sa naši starkí zišli
o 15 00 hod. na svätej omši a po nej

na Obecnom úrade, kde bolo pripravené pre každého pohostenie
a ,,kytica“ v podobe básní, piesní,
tančekov, ktorú si pripravili deti
zo ZŠ a MŠ.
Aj naša MŠ prispela svojím
kvietkom a starým rodičom sa
predškoláci predstavili dramatizáciou rozprávky pod názvom
,,Pod hríbom“, ktoré spoločne
s deťmi pripravili naše pani učiteľky Mgr. Soňa Feniková a Viera
Volfová, o výzdobu kultúrneho
domu sa postarala Základná škola
Klin, hudbu zabezpečil pán Cigaňák. Za tombolu patrí poďakovanie miestnemu spolku SČK.
Veríme, že sme všetkých
príjemne potešili a tešíme sa
na ďalšie stretnutie opäť o rok.
Ďakujeme.
Mária Schniererová
FOTO Ing. Peter Jendrol

Aktivita je im blízka
Aj keď sa nič nedeje, stále sa niečo deje. Veď aktívni ľudia musia stále niečo robiť.
Keď
členovia
Jednoty dôchodcov
v Kline povedia:
„nič takého sa nedia
lo,“ po chvíľke vymenujú minimálne 3 akcie, ktorých
sa zúčastnili alebo ich organizovali.

Dňa 3. 7. 2016 spevom a kultúrnym programom spestrili otvorenie Zbojníckej koliby v Oravskej
Jasenici.
V nedeľu 18. septembra 2016
sa na vrchu Grapa pri kaplnke
Božieho milosrdenstva mala

konať ďakovná bohoslužba. Pre
nepriaznivé počasie sa konala
v kostole. Všetci zúčastnení sa
poďakovali za úrodu. Dôchodcovia, ako už tradične, si vzali
na starosť prípravu tejto slávnosti a nezabudli ani na pohostenie.

Dňa 9. októbra 2016 bolo pri
jednom kotlíku naozaj veselo.
Kto práve nemiešal, alebo inak
nepomáhal, ten určite spieval. Ale
vlastne spievali všetci. Jednota
dôchodcov si priviedla heligonkársku posilu – pána Chabadu
a priateľov heligonkárov z Poľska.
Kliňanský kotlík v Kolibe si zaknihoval 4. ročník a Jednota dôchodcov na túto akciu jednoznačne
patrí.
-mj-
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SME NA NICH HRDÍ
– Kliňanské plamene
Každý rok sa hasiči z nášho zboru zúčastňujú družobnej akcie
horno-oravských
hasičských
zborov.

Jeseň s hasičmi
Na prelome leta a jesene sa členovia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) aktívne zapojili
do taktického cvičenia spojeného so záchranou detí v táboroch.
V septembri sa spolu s malými
plameniakmi zúčastnili Družobnej akcie v Námestove, kde reprezentovali našu obec nielen muži
ale aj ženy. Hasiči sa tradične zúčastnili aj na Kliňanskom kotlíku,
kde veľmi prekvapili a po rokoch
obsadili krásne tretie miesto.
Koncom októbra si plnili svoje povinnosti na medzinárodnom tak-

tickom cvičení v Sihelnom, ktoré bolo zamerané na diaľkovú
prepravu vody a hasenie lesných
požiarov. Veľmi dôležitou úlohou
DHZ sú aj preventívne požiarne
prehliadky rodinných domov, ktoré momentálne vykonávajú v našej obci vyškolení členovia zo zboru. V minulosti boli kliňanskí
hasiči organizátormi prvej zábavy
po advente. Po rokoch sa túto tradíciu snažia obnoviť, aj keď teraz
trošku netradične pred začatím
adventu. Rok ukončia výročnou
členskou schôdzou, ktorá sa bude
konať na prelome rokov.
AKL

UPOZORNENIE
PRE VLASTNÍKOV
POZEMKOV A STAVIEB
Vážení občania,
na základe zák. č. 582/2004
v znení neskorších zmien a doplnkov (§ 18) Vám oznamujeme,
že vlastníci pozemkov a stavieb
sú povinní do 31. 1. 2017 podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti 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.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti sú povinní podať fyzické
osoby (občan) a právnické osoby,
ktoré v priebehu roka 2016 nadobudli nehnuteľný majetok a to kúpou alebo darovaním.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal
vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia
o dedičstve.

Fyzické a právnické osoby,
ktorým v priebehu roka 2016
bolo vydané stavebné alebo kolaudačného rozhodnutie a zároveň nadobudlo k 31. 12. 2016
právoplatnosť. Daňové priznanie je povinný podať každý
vlastník pozemku bez rozdielu, či túto pôdu užíva alebo nie.
Priznanie k dani za psa ste
povinní podať aj v tom prípade,
ak ste sa v priebehu roka 2016
stali majiteľom psa staršieho ako
šesť mesiacov alebo v priebehu
roka 2016 došlo k utrateniu psa,
za ktorého bola platená daň.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti sú povinní podať daňovníci, ktorí boli oslobodení
od platenia dane z nehnuteľnosti t. j. rodinného domu zo
súp. čísla: 535, 539, 484, 372,
528, 450, 416.
Ing. Katarína
Košutová, pracovníčka
Obecného úradu v Kline

Námestovčania túto akciu zorganizovali na nábreží Oravskej
priehrady v nedeľu 4. 9. 2016. Pre
naše DHZ však bol tento rok pestrejší. Po mnohých rokoch sa podarilo vyskladať detský tím. Keďže cez leto sa nám
družstvo obmieňalo,
vedenie sa rozhodlo
dať šancu všetkým
deťom, ktoré chodili.
A bolo teda radosti.
Síce naši Plameniaci
nevyhrali, ale zvládli
štafetu, ale aj útok
bravúrne. My sme
na nich veľmi hrdí,
že sa za tak krátky
čas naučili nielen
základy, ale ukázali,
že síce sú najmenší

zo všetkých tímov, ale majú veľmi
bojovného ducha. V zime sú tréningy plánované sporadicky, ale
dúfame, že deti na jar naberú silu
a dokážu nás zas úžasne reprezentovať.
Veľká vďaka pri príprave na súťaž patrí obom Viliamom, Vlastovi, celému tímu a najmä malým
dievčatám a chlapcom.
Vďaka!

Tradícia Mladežníckeho plesu
pokračuje
Mladosť. Pre niekoho rozbúrenou riekou, kde sme my mladí
pokúšaní nástrahami dnešného
sveta.
Pre iných je to čas na prvú lásku, posledné šibalstvá, či dôležité
rozhodnutia, ovplyvňujúce našu
budúcnosť. V spoločnosti, ktorá
nám dnes predkladá rôzne možnosti zábavy a takmer žiaden čas,
sa však každý snaží nájsť nejakú
vhodnú chvíľu, ktorú strávi v kruhu svojich priateľov a dá mladosti
jej voľný priebeh.
Jedna z tých chvíľ sa opäť dostavila k nám. Prvú novembrovú
sobotu sa už po piatykrát uskutočnil náš Mládežnícky ples,
ktorý je už akoby neodmysliteľnou súčasťou a tradíciou našej
mladšej generácie a dáva mla-

dým v Kline priestor na stretnutie plné zábavy.
Ples sa začal ako zvyčajne sv.
omšou. Prišli hostia z okolia, nové
tváre, noví tanečníci, no i skalní
fanúšikovia. S určitosťou možno
povedať, že o bohatý program bolo postarané. Nechýbala ani tombola, ktorá bola veľkým lákadlom,
ale aj zábavné súťaže pre každého
,,plesajúceho“.
Tak sa všetci v rytme tanca,
opojení smiechu i hudby zabávali,
zabudli na každodennosť a nechali sa unášať príjemnou atmosférou
večera.
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a taktiež zúčastneným za skvelý večer. Veríme, že
o rok tradícia znovu ožije!
Monika Sroková

Upozornenie pre stavebníkov
Pribúdanie čiernych stavieb v námestovskom okrese prinútilo
Združenie miest a obcí Bielej Oravy, ktorého členom je aj naša obec,
prijať uznesenie, ktorým sa stanovuje minimálna úroveň pokuty
za realizáciu čiernej stavby. Podľa
tohto uznesenia, v súlade s § 105,
106 Stavebného zákona je mini-

málna výška pokuty za realizáciu
stavieb bez stavebného povolenia
nasledovná:
– drobná stavba (oplotenie, stavba s rozlohou do 25 m2) – 100 €;
– rodinný dom – 500 €; stavba
na podnikateľské účely 1500 €.
Štefan Peňák, starosta obce Klin
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Cyklopúť ku krížom v Kline
Koľko je vlastne krížov v Kline?
Možno práve táto veta zaznela
na začiatku.
Dňa 15. 9. 2016 si 16 cyklistov
bolo overiť či ich je naozaj 13. Púť
začala o 14.00 pri kostole, požehnaním vdp. Petra Majchra, rodáka
z Klina. Prvým bol kríž na ceste
k ihrisku TJ, nasledoval kríž v záhradke pána Sitarčíka, nasledovala
kaplnka sv. Antona Paduánskeho,
ďalej nasledoval kríž na Gromadovej ulici. Po starej Kliňaskej
ceste sa prešlo ku krížu pri Dakne
a nasledoval poriadny „šľapák“ ku
krížu na vrchu Brestovka a odtiaľ
ku krížu na vrchu Vahanov. Toto
už zvládli len „borci“, ale nikto sa
nevzdal a všetci statočne vytlačili bicykle. Oplatilo sa. Výhľad bol
nádherný a aj prekvapenie potešilo.
Na účastníkov čakalo posilnenie.
Potom to už išlo z kopca, aj keď ani
to nebolo jednoduché. Z Vahanova na Grapu bola cesta rozblatená
a miestami zle zjazdná. Po zídení
do dediny nasledovali kríž na Hlav-

nej ceste u pána Gábora, socha sv.
Jána Nepomuckého u pána Večerka, kríž u pána Revaja a socha sv.
Jána Nepomuckého pri pláteníckej kúrii. Púť sa skončila opäť pri
kostole sv. Antona Paduánskeho.
Všetci boli nadšení aj keď unavení.
Počasie bolo krásne. Celá trasa me-

rala 14,8 km a prevýšenie 305 m.
Ešte sa púť neskončila a už vznikali
plány na druhý ročník. Kliňanské
chotáre skrývajú ešte dva ďalšie
kríže. Alebo aj viac? Vie niekto
o iných? A že to bolo náročné? Keď
trasu zvládli najmladšie účastníčky, 9-ročné dievčatá, netreba sa

FOTO Ing. Peter Jendroľ

báť. Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom, hlavne tým zdatnejším za ohľaduplnosť a trpezlivosť. Pokojne čakali pri každom
kríži, kým nedorazili aj poslední.
Sami by to zvládli rýchlejšie, ale aj
toto čakanie a povzbudzovanie malo svoje čaro.
-mj-

TU ES PETRUS
Miestny spolok SČK v Kline
už tradične organizuje zájazd
na kultúrne podujatie. V sobotu 26. 11. 2016 sme sa vybrali
do Bratislavy.
Vyrazili sme hneď ráno, aj keď
vystúpenie bolo až večer, aby sme
mohli nejaký ten čas stráviť v našom hlavnom meste. Z autobusu
sme sa rozpŕchli do uličiek Bratislavy. Niektorí strávili čas so svojimi deťmi, ktorí tam študujú
alebo pracujú, niektorí navštívili
obchodné centrá a krásny zážitok
sme mali z vianočných trhov, kde
je už predvianočná nálada v plnom prúde. Ochutnali sme ponúkané špeciality, zapili vianočným
punčom alebo vareným vínkom,
posedeli sme si pri kávičke s koláčikom a podobne. Možností
bolo veľa, ale času málo, každý
si našiel to svoje. Večer sme sa
všetci zišli na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu, kde sme si vypočuli monumentálne dielo TU ES
PETRUS. Autor hudby je známy
poľský skladateľ a dirigent Piotr
Rubik a autor textov Zbigniew
Ksiazek. Toto nádherné dielo bolo skomponované na počesť ich
rodáka, pápeža, dnes už svätého Jána Pavla II. Ťažko je opísať
slovami nielen umelecký, ale aj
duchovný zážitok z tohto koncertu, to človek musí vidieť a počuť.
Hlavnou časťou bol 60-členný

symfonický orchester, 55 členný zbor, 6. sólisti a samozrejme
dirigent Piotr Rubik.
Aspoň v krátkosti o čom toto vystúpenie bolo, Vám chcem
priblížiť slovami bratislavského
arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý napísal: „Oratórium Tu es Petrus ponúka
podmanivú hudbu a podnetné
texty, ktoré nám približujú osobu milovaného pápeža svätého
Jána Pavla II., chcú nám umožniť, aby sme si znova uvedomili,
akým veľkým Božím darom je
pre nás, že môžeme prehlbovať
poznanie jeho osoby a jeho jedinečného života. Oratórium má
príznačný názov Tu es Petrus –
Ty si Peter. Vychádza z toho, že
Pán Ježiš dal apoštolovi Šimonovi nové meno Peter. Povedal
mu, že bude Petrom, skalou,
na ktorej je od čias apoštola
Šimona Petra budovaná Cirkev, zjednotená a posilňovaná
vo viere pápežom do dnešného
dňa a sme vďační, že si môžeme
opäť pripomenúť, ako svätý Ján
Pavol II. preukazoval veľkú lásku mladým ľuďom, manželom,
rodinám, seniorom a trpiacim,
ako im bol blízky do posledného dychu svojho života a ako
vo viere prosíme o jeho príhovor, keď nás už teraz predišiel
do večnosti.“
-ek-

Aktivity MS SČK v Kline

19. 11. 2016 Ples MS SČK v Kline
svojim programom Svadobná odo
bierka obohatili mládežnici z na
šej obce FOTO Andrea Štepunková
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí
darovali s veľkým srdcom krv v ro
ku 2016.
V Kline v roku 2016 darovalo krv 154 darcov: z toho 18 prvodarcov. V budúcom roku plánujeme odbery 3. apríla 2017, 14. augusta 2017 a 4. decembra 2017.
MS SČK Klin

5. 12. 2016 Odber krvi
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ZŠ OTVORILA SVOJE BRÁNY DOKORÁN
Nový školský rok 2016/17 sa v našej škole začal dňa 5. septembra
2016 sv. omšou v miestnom kostole a slávnostným privítaním všetkých žiakov pani riaditeľkou A. Jaňákovou. Osobitne boli privítaní
naši prváčikovia, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc plní napätia aj zvedavosti. Všetci dúfame, že sa im v škole zapáčilo a budú
tu chodiť s radosťou a veľkou túžbou po vedomostiach… .
Už v septembri sme sa všetci pustili do práce a okrem učenia sme
sa venovali aj rôznym aktivitám:
DEJEPISNÁ EXKURZIA
Naši piataci sa zúčastnili podujatia HISTÓRIA BLIŽŠIE DEŤOM,
ktoré bolo zamerané na tému
– hradné panstvo. Z pútavých
prezentácií o majiteľoch hradu

a ich poddaných sa žiaci dozvedeli
zaujímavé informácie o poddanských rentách a povinnostiach,
ktoré mala každá osada spísané
v urbároch. Najviac ich upútala
stredoveká výzbroj a výstroj – brnenie, prilby, meče, bodáky, sekery… Mohli si v praxi vyskúšať
váhu brnenia a naučiť sa základy
šermu. V mučiarni to bolo naopak

– o dereš, škripec či kladu – nebol
až taký praktický záujem... Veríme, že žiaci novozískané vedomosti využijú nielen na hodinách
dejepisu…

OBECNÝ ÚRAD
Za poznávaním rodnej obce
sa naši šiestaci vybrali priamo
na Obecný úrad v Kline. Privítal
ich p. starosta Š. Peňák, ktorý

im zaujímavo priblížil dejiny
obce, významné osobnosti a pamiatky, ale aj plány do budúcnosti. Žiaci si mohli zalistovať
v starej kronike, z ktorej sa dozvedeli mnohé pútavé informácie. V kancelárii mohli vidieť aj
erb, vlajku obce a pekné obrazy
s prírodnou scenériou rodnej
krajiny.

získala aj sladkú odmenu v podobe perníka.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Tento rok bol zameraný na našu
susednú krajinu Českú republiku. Deviataci si zaujímavou
formou pripravili pre ostatných
žiakov informácie o krajine, ktoré prezentovali v telocvični. Žiaci
sa naučili novú slovnú zásobu,
zatancovali si českú polku a zaspievali národnú hymnu. Svoje
vedomosti o zemepisných a historických faktoch mohli využiť
v záverečnom teste. Najviac bodov v ňom získala 8. trieda, ktorá

ZBER PAPIERA
Počas dvoch septembrových
popoludní sa naši žiaci venovali
zberu papiera. Školský dvor bol
onedlho zaplnený papierovými
škatuľami, nepotrebnými letákmi
či časopismi. Spolu sa nám podarilo vyzbierať okolo 6 000 kg a víťazstvo si odniesli najaktívnejšie
triedy: 4.A za prvý stupeň a 9.A
za druhý stupeň. Pomohli sme tak
nielen prírode, ale aj finančne našej škole.
DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
Dňa 18. októbra sa naša hlavná
chodba premenila na kráľovstvo
zdravých jedál. Úlohou každej
triedy bolo pripraviť: ovocný a zeleninový šalát, očká, obloženú
misu a kreatívny výrobok. Všetky
tieto chutné jedlá si žiaci pripravi-
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li sami alebo s pomocou rodičov.
Degustovacia komisia hodnotila
chuť, dekoráciu, nápaditosť a komentár, ktorým jednotlivé triedy prezentovali svoje pochúťky.
Ocenenie najkreatívnejšej zdravej
výživy získala trieda 9.B a ostatné triedy za svoju snahu skončili
na druhom mieste. Žiaci si po tejto akcii prehodnotili svoj jedálny
lístok a zaradili doň viac zdravých
jedál.

JABĹČKOVÝ DEŇ
Pripravili si ho žiaci prvého stupňa spolu s rodičmi a p.učiteľkami. Hlavnú úlohu v ňom hralo
jabĺčko v rôznych podobách: koláčiky, štrúdle, muffiny, torty, ale
aj výživa, či ovocný šalát, džúsy.
Počas prestávok mohli žiaci degustovať a plniť si svoje hladné
brušká. Jabĺčko sa prenieslo aj
do vyučovania – čítali sa príbehy,
recitovali básničky, počítali sa
matematické úlohy… Vyhlásila sa
súťaž o najkrajšie, najčervenšie,
najzelenšie, najväčšie aj najmenšie jablko. Žiaci si zmerali sily pri
jedení jablka, veselo tancovali
jablkový tanec vo dvojici, súťažili v slalomovom behu s jablkami,
zhotovili poučný plagát s informáciami o jablku. A takouto zaujímavou formou sa dozvedeli, aký
význam má v našom jedálničku
zdravé jablko.

ZŠ s MŠ sa predstavuje

ŠPORTOVÉ OKIENKO
Beseda so športovcom
Našu školu navštívil vzpierač
Ondrej Kružeľ, ktorý nás v tejto
disciplíne ako jediný reprezentoval na OH v Riu. Žiakom priblížil
olympijskú atmosféru a rôzne
zážitky. Oboznámil ich so svojím
denným režimom, tréningom
či životosprávou. Upozornil ich
na to, že aj z malej slovenskej
dedinky môže pochádzať sveto-

vý športovec – stačí, ak on bude
chcieť na sebe zapracovať. Potom
nasledovali praktické ukážky
a žiaci si mohli preveriť svoju silu
v dvíhaní činky.
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
Túto jeseň sa v športe darilo hlavne našim dievčatám, ktoré získali
pekné úspechy v dvoch športových disciplínach:
Atletický štvorboj – v okresnom kole získalo družstvo dievčat
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skvelé 1. miesto zásluhou žiačok:
P. Kraváková, A. Svetlošáková, A.
Litváková a Ž. Stahoňová.
Cezpoľný beh – v okresnom kole
získali dievčatá 2. miesto. Žiačka
PETRA KRAVÁKOVÁ zvíťazila
v kategórii jednotlivcov a postúpila do krajského kola v Liptovskom
Mikuláši, kde sa jej podarilo vybojovať pekné 3. miesto. Blahoželáme!!!
Text a fotky
spracovala PaedDr. Ľ.Matisová
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takto si tu žijeme

Aktivity v MŠ v školskom
roku 2016/2017
V Septembri deti spoznávali svoje okolie vychádzkou k soche Krista (horná MŠ) a deti z dolnej MŠ sa oboznamovali s okolím kostola. Tiež zbierali úrodu zo skleníka (uhorky,
papriku, paradajky…).

Poďakovanie za úrodu
V nedeľu 18. 9. 2016 Jednota dôchodcov našej obce spoločne s poľov
níckym združením pripravili slávnosť „Poďakovanie za úrodu“

FOTO Ing. Peter Jendroľ

V októbri sa MŠ zúčastnila
okresnej výstavy v OC Klinec
v Námestove pod názvom Šarkaniáda 2016 a predškoláci sa
prezentovali vystúpením v KD
pri príležitosti Úcty k starším.
V mesiaci November sme pripravili s deťmi ovocné a zeleninové šaláty. Deti spoločne s pani
učiteľkami navštívili knižnicu
ZŠ a žiaci im za návštevu darovali sedem kníh, za čo im ďakujeme.
V ďalších mesiacoch nás ešte
čaká:
December
Mikulášske vystúpenie
Vytvorenie knihy želaní našich
detí
Január
Aktivity spojené so snehom
Výroba kŕmidiel pre vtáčiky
s rodičmi a ich rozmiestenie
Vytvorenie časopisu ECHO
Klinčeka
Február
Karneval detí v triedach MŠ

Aktivita s rodičmi – Čítanie rozprávok pred spaním
Marec
Sadenie semienok do záhradiek,
skleníka a parenísk
Matematická olympiáda Luskáčik v Zákamennom
Apríl
Beseda s lesníkom
Aktivita s rodičmi Čistá obec
Súťaž detí v prednese básní Malý básničkár
Veľkonočné trhy
Pesničková nesúťažná aktivita
Štrngalky v Or. Veselom
Divadelné predstavenie pre deti
Návšteva predškolákov v ZŠ
Máj
Vystúpenie detí ku Dňu matiek
Starostlivosť o políčka, skleník
a parenisko
Jún
Aktivita s rodičmi – výlet s rodičmi do kontaktnej ZOO
Športová olympiáda v Or. Polhore
Súťaž v tvorení rozprávok – Vymyslím si rozprávku
Milí rodičia, dúfame, že sa ta
kýchto aktivít spolu s kolektívom
MŠ a našimi deťmi zúčastnite.
Vopred sa tešíme na spoločné
stretnutie.
Mária Schniererová

PLÁTENNÍCKA KÚRIA
V roku 2016 sa pokračovalo
v rekonštrukčných prácach na
remeselníckom dome v Kline
č. 212 (ÚZPF č. 1567/1).
Stavebné práce (obnova fasády, spevnenie vonkajších plôch
a terénne úpravy) a materiálové náklady (obnova dverí a ná-

kup materiálu) boli realizované
aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa podieľalo finančným
príspevkom 4 000 €.
-red-

Víťazné družstvo pod vedením Karola Revaja

Kliňanský kotlík
V nedeľu 9. októbra 2016 sa konal v Kolibe v našej obci v pora-

dí už štvrtý ročník súťaže vo varení gulášu. »»»»»»»»»»»»»»
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Drobnochovateľská výstava pri Kolibe pod stanom
Miestna výstava sa konala
v dňoch 14. – 16. 10. 2015. Išlo
už o 5. ročník Memoriálu Karola Úradníka.
Výstavy sa zúčastnili chovatelia z blízkeho i ďalekého okolia. Výstavné podmienky zaujali vystavovateľov z Liptova a Turca. O spokojnosť vystavovateľov
s komfortom zvierat sa i napriek
premenlivému počasiu postaral
výstavný výbor vo vybudovanom
veľkokapacitnom stane.
Až 59 vystavovateľov vystavilo 89 kusov králikov, 126 kusov
vodnej a hrabavej hydiny, 20 kusov exotických vtákov, 92 kusov
holubov. Návštevníci nemali núdzu o pestrosť vystavených zvierat. Prezentovalo sa 70 plemien
a farebných rázov.

Celoročná snaha sa podpísala
aj na úspechu našich chovateľov
po posúdení zvierat. O kvalitné
posúdenia sa postarali posudzovatelia z Prievidze, Martina a Považia. Osobne posudzoval aj predseda posudzovateľov králikov.
Víťazného holuba vystavil Peter Úradník, Cenu za víťaznú kolekciu si odniesol Martin Úradník.
Čestné ceny si prevzali Vladimír
Večerek a Timotej Topor. V kategórii holubov získal Ivan Košút
MCH Víťazný pohár Oblastného
výboru ORAVA. Za hrabavú hydinu získala čestnú cenu – Liliana Mešková MCH. Za vodnú hydinu bol udelený víťazný pohár pre
Amáliu Bystriansku.
V rámci výstavy boli vyznamenaní naši jubilanti: Pavol Jendroľ
(50), František Volf (70).

Aj napriek menej vydarenému
počasiu, mala naša akcia veľkú
odozvu u širokej verejnosti. Chov
drobných domácich zvierat sa čoraz viac rozširuje medzi mladými

chovateľmi. Pre návštevníkov bol
pripravený domáci guľáš, ktorý
pripravili Peter Matušák, Roman
Ganobiak, Dušan Štetka.
MVDr. Blažej Bystriansky

Stolný tenis

11. Klin A
10 1 0 9 55:125 13
12.O.Podzámok 10 0 0 10 47:133 10

1. Podbiel A 10 9 1
2. ŠK Párnica B108 0
3. Hruštín B 10 7 1
4. Bziny D 10 5 3
5. Niižná E 10 6 0
6. Rabča C 10 5 1
7. Novoť B 10 5 1
8. S.Hora-Hlad. 10 5 0
9. Sihelné A 10 3 1
10. Babín A 10 2 0

Zápasy
1. Klin A – Novoť B 5:13, 20:44; 2. ŠK
Párnica B – Klin A 14:4, 48:22; 3. Klin
A – S. Hora – Hladovka C 4:14, 24:49; 4.
Nižná E – Klin A 12:6, 43:24; 5. Klin A –
Rabča C5:13, 30:43; 6. Klin A – Or. Podzámok A 13:5, 46:26; Podbiel A – Klin
A 15:3, 46:12; 8. Klin A – Sihelné A 3:15,
24:48; 9. Hruštín B – Klin A 11:7, 44:25;
10. Klin A – Babín A 5:13, 28: 46 -red-

Altis Oravská hokejová
liga – sezóna 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slanica
6
Námestovo 6
Liesek
6
Trstená
6
Rabča
5
Vavrečka 5
Klin
6
Or. Polhora 6

5
4
4
2
2
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
0

0
1
1
3
3
3
4
5

30:11
24:15
25:11
17:18
17:19
17:25
14:30
14:29

17
14
13
7
6
5
4
3

Zápasy – stav po 6. kole
Klin – Námestovo 1:3, Vavrečka – Klin
3:2, Klin – Rabča 2:6, Trstená – Klin
6:1, Klin – Slanica 3:9, Or. Polhora –
Klin 3:5.
-redZápas z 6. 11. 2016
HK Klin – HK Rabča 2:6

2. 12. 2016 Stolný tenis Klin – Babín
» » » Príjemná vôňa tradičného jedla sa šírila priestormi Koliby, pričom každé družstvo malo svoj jedinečný recept.
Niekto varil držkový guláš,
iní zase pridávali svoje tajné ingrediencie a vytvárali tak jedinečné chute.
Zvíťaziť mohol však iba jeden.
Ctená porota hodnotila 5 vzoriek, z ktorých musela vybrať tú
najlepšiu.

0
2
2
2
4
4
4
5
6
8

130:50
105:75
102:78
104:76
98:82
95:85
106:74
94:86
89:91
55:125

Tento rok potvrdili svoje gurmánske kvality „Otroci“ pod taktovkou p. Revaja, keď získali prvé miesto. Druhé miesto si odniesol nováčik MT-Strechy na čele s Martinom Triebľom. Tretia
priečka patrila domácim Hasičom.
Na dvore Koliby vládla veselá atmosféra, do spevu i tanca hral Klub jednoty dôchodcov
z Klina.
Mgr. Monika Janovičová

Ocenenie účastníkov podujatia

38
34
32
28
28
26
26
25
20
16
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11.
12.
13.
14.

Diviaky
13
Vrútky
13
Zákamenné 13
O. Podzámok 13

2
2
1
1

4 7 23:43 10
110 11:63 7
111 15:48 4
012 4:75 3

Klin – Zákamenné 2:0, Rabča – Klin
8:2, Klin – L. Mikuláš 2:4, Klin – Zuberec 0:3, Lisková – Klin 5:0, Liesek – Klin
4:1, Klin – Závažná Poruba 3:2, Or. Podzámok – Klin 0:4, Klin – Vrútky 1:0,
Klin – Diviaky 3:0, Trstená – Klin 5:2,
Klin – Martin 1:3, L. Hrádok – Klin 2:0

Futbal – prípravka

FOTO Ing. Peter Jendroľ

FUTBALOVÁ JESEŇ VO VÝSLEDKOCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži: VI. liga dospelí I. trieda
Zubrohlava 13 10 1 2 31:11
Vavrečka
13 10 0 3 37:16
Klin
13 9 1 3 26:13
Žaškov
13 8 2 3 24:18
Breza
13 7 3 3 33:24
Zuberec
13 7 0 6 28:28
Zázrivá
13 6 1 6 20:18
Dlhá n. Or. 13 5 3 5 31:30
Liesek
13 4 5 4 33:24
Novoť
13 3 4 6 17:31
Zákamenné 13 3 3 7 12:21
Pribiš
13 3 010 11:28
Or. Polhora 13 2 2 9 17:33
Or. Podzámok 13 1 111 10:35

31
30
28
26
24
21
19
18
17
13
12
9
8
4

Klin – Žaškov 1:2, Novoť – Klin
0:2, Klin – Or. Podzámok 4:1,
Vavrečka – Klin 1:2, Klin – Zuberec 4:2, Zákamenné – Klin 0:1,
Klin – Zázrivá 1:0, Breza – Klin
2:0, Klin – Or. Polhora 3:1, Klin –

Liesek 1:1, Zubrohlava – Klin 3:1,
Klin – Dlhá n. Oravou 3:0, Pribiš
– Klin 0:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dorast: V. liga U19 A
Dlhá n. Or. 1512 0 3 54:18
Nižná
15 11 2 2 81:27
Zuberec
15 10 1 4 48:36
Zubrohlava 15 9 2 4 41:27
Mútne
15 9 1 5 42:26
Klin
15 8 2 5 31:22
Hruštín
15 7 2 6 38:46
Zázrivá
15 6 3 6 39:37
Novoť
15 7 0 8 38:47
Vavrečka
15 5 4 6 21:27
Or. Lesná 15 6 1 8 34:42
Babín
15 5 3 7 25:27
Sihelné
15 6 0 9 31:49
O. Podzámok 15 3 210 24:47
Lokca
15 2 112 18:46
Breza
15 2 013 23:64
Rabčice (odstúpené)

36
35
31
29
28
26
23
21
21
19
19
18
18
11
7
6

Babín – Klin 2:3, Klin – Nižná
2:2, Breza – Klin 0:3, Klin – Or.
Podzámok 2:0, Lokca – Klin 3:0,
Sihelné – Klin 1:0, Klin – Zubrohlava 3:1, Dlhá n. Oravou – Klin
4:0, Mútne – Klin 0:2, Klin – Zuberec 5:2, Klin – Or. Lesná 3:0,
Klin – Hruštín 2:2, Zázrivá – Klin
3:2, Klin – Vavrečka 3:0, Novoť –
Klin 2:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Starší žiaci: III. liga sk. B U15
Martin
13 13 0 0 95:14
L. Mikuláš 13 10 1 2 58:26
Liesek
13 10 1 2 33:12
Trstená
13 10 0 3 64:20
Lisková
13 8 2 3 39:20
Zuberec
13 7 2 4 44:29
Rabča
13 6 1 6 32:32
Závaž. Poruba 13 5 0 8 44:52
Klin
13 5 0 8 21:36
L. Hrádok 13 3 3 7 19:32

39
31
31
30
26
23
19
15
15
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mladší žiaci: III. liga sk. B U13
Martin
1312 1 0 143:15 37
Trstená
1312v0 1 110:17 36
Vrútky
13 11 0 2 85:28 33
Diviaky
13 9 0 4 67:34 27     
L. Mikuláš 13 8 1 4 59:31 25
Zuberec
13 7 1 5 50:39 22
Zákamenné 13 6 1 6 32:30 19
L. Hrádok 13 5 1 7 41:38 16
Liesek
13 5 1 7 22:74 16
Klin
13 4 1 8 52:43 13
Rabča
13 4 1 8 52:62 13
Or. Podz.
13 3 010 14:91 9
Z. Poruba 13 1 012 13:154 3
Lisková
13 0 013 16:100 0

Klin – Zákamenné 6:2, Rabča – Klin
2:2, Klin – Zuberec 1:2, Klin – L. Mikuláš 2:5, Lisková – Klin 2:10, Klin – Z. Poruba 23:1, Liesek – Klin 0:1, Or. Podzámok – Klin 4:2, Klin – Vrútky 1:4, Klin
– Diviaky 1:7, Trstená – Klin 4:1, Klin –
Martin 1:7, L. Hrádok – Klin 4:1
Prípravka: Skupina A
1. Klin
6 5 0 1 20:9 15
2. Krušetnica 6 2 2 2 12:8 8
3. Lokca
6 0 2 4 5:20 2
Krušetnica – Klin 4:1, Klin – Lokca 5:1,
Krušetnica – Klin 1:4, Klin – Lokca 4:2,
Klin – Krušetnica 2:0, Lokca – Klin 1:4
-red-

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Jakub HRKEĽ, Oliver TYLKA, Karolína POLŤÁKOVÁ, Tamia TOMOVČÍKOVÁ, Estera VEČERKOVÁ,
Michal STELINA, Bianka BALEKOVÁ, Noel MIŠEK, Dorota FRANČÁKOVÁ, Lukáš
SUČÁK, Dominik PISARČÍK

†

Futbal, Klin – Lokca prípravka

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Ján Matušák – 62 rokov,
Angela Krivániková –
88 rokov, Mária Svetlošáková
– 86 rokov, Miroslav Uradník
– 41 rokov
FOTO Ing. Peter Jendroľ
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