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26. 4. 2016 Osobná návšteva diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku spolu s farárom Štefanom Mordelom na Obecnom úrade v Kline
za účasti poslancov Obecného zastupiteľstva
FOTO v tomto článku: Ing. Peter Jendroľ

VIZITÁCIA FARNOSTI KLIN
Zo života farnosti v Kline v roku Pána 2016

Dotazník obsahoval štyri okruhy otázok, ktoré sa týkali života
a činnosti kňazov a veriacich vo
farnosti.
Prvý okruh otázok sa dotýkal duchovného života veriacich
a pastoračných aktivít vo farnosti
Klin.
Druhý okruh otázok sa týkal
majetkových záležitostí farnosti.
Tretí okruh otázok sa dotýkal
oblasti katechézy a kázní.

Štvrtý okruh otázky „duchovného rastu veriacich a pastorácia
povolaní“.
Snažil som sa vypracovať objektívnu analýzu, ktorá by verne
prezentovala duchovný stav a život veriacich a tiež aj majetkové
pomery farnosti Klin. Na niektoré otázky bolo možné ľahko dať
jednoznačnú odpoveď, kým iné
otázky mi robili vrásky na čele
a ťažké bolo na ne odpovedať pre
ich zložitosť a napokon aj nedostatok informácií. Pristupoval som
však k tomuto dotazníku so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou.
Nechcel som nič zjednodušovať,
Pokračovanie na str. 2

26. 4. 2016 Zápis do pamätnej knihy obce Klin
Rok 2016 je dôležitý z cirkevno-právneho hľadiska predovšetkým
v tom, že sa počas neho uskutočnila Vizitácia farnosti konaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom. Táto vizitácia mala viacero oblastí.
V januári tohto roku sme obdržali písomnú správu o tom, že
diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka má úmysel vizitovať našu
farnosť „v najbližšom čase“ a otvoril tak prvú etapu vizitácie našej farnosti. Zároveň bol v prílohe

pripojený tzv. Qaestionarius, čiže
súbor otázok, na ktoré mal miestny farár vypracovať vyčerpávajúce
odpovede. Počas nastávajúcich
dvoch týždňov bolo potrebné zaslať vyplnený dokument na Biskupský úrad do Spišskej Kapituly.

26. 4. 2016 Sv. omša a následne stretnutie biskupa s veriacimi a mladými
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GRATULÁCIA
k výročiu kňazskej
vysviacky
Poslanie kňaza je náročné, ale
v súčasnosti veľmi potrebné.
Za neustálu obetu by sme preto my veriaci, chceli aj touto cestou zagratulovať našmu pánovi
farárovi Vdp. Štefanovi Mordelovi k 45 rokom a pánu kaplánovi Dp. Pavlovi Krokusovi k 5 rokom od kňazskej vysviacky.
Do ďalších rokov kňazskej
služby Vám vyprosujeme veľa
Božích milostí a ochranu našej
nebeskej Matky Panny Márie.

Vdp. Štefan Mordel 45 rokov kňazstva

VIZITÁCIA FARNOSTI KLIN
Zo života farnosti v Kline v roku Pána 2016
Dokončenie zo s. 1
ani zľahčovať. Bol som si vedomý
tohto, že tento spis má objektívne, ale predovšetkým pravdivo
odrážať stav farnosti. V materiálnych otázkach sa to dá urobiť
jednoznačne; takýto je stav na účte, takéto práce sa vykonali, boli
takéto náklady a tým to všetko
končí. Ale ako takto zosumarizovať duchovný život, jeho stav, jeho
snahu o rast, ale aj drámu neustáleho zápasu o vernosť vo viere
o prijímanie kresťanských ideálov
o vytrvalosť v dobrom, a z druhej
strany aj mnohé pády a zlyhania,
ktoré končia napokon rozpadom
rodín a manželstiev. Ako vylíčiť
a posúdiť objektívne nebezpečenstvo pre našu mládež, ktorá sa
stále viac odťahuje od prijímania
sviatosti a jej duchovný život sa
redukuje na úplné minimum, že
ešte ako tak sa zúčastní na nedeľnej omši, ale to je úplne všetko.
Zaiste by bolo pre kňaza najlepšie,
keby na všetky otázky mohol dať
pozitívne odpovede, že farnosť je
živá, že sa veriaci zo všetkých síl
snažia o duchovný rast, že mládež žije príkladným kresťanským
životom, že často pristupuje ku
sviatostiam, jednoducho je to tu
všetko v najlepšom poriadku; ale
môžem dať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia takéto
hodnotenie? Z jednej strany môžem vydať dobré svedectvo o mnohých a to aj mladých členoch farnosti, ktorí sa skutočne snažia
úprimne žiť podľa Krista a usilovne pestujú aj duchovný život.
Ale platí to o všetkých? Čo si mám

myslieť o tých, ktorí bezdôvodne
pri nedeľných bohoslužbách stoja
pred kostolom, bez toho, aby sa
zúčastnili na sv. omši? Kostol nie
je prepchatý, žeby nebolo miesta,
ani nie je tam ťažký vzduch, žeby
sa nedalo dýchať a predsa v nedeľu je mnoho takých, ktorí tam
nevkročia. Niekoľko krát som sa
aj pokúsil ich napomenúť a poprosil som ich, aby šli do vnútra, no
jednoducho neposlúchli. Keď som
prikročil k nim a osobne som im
dohováral, ani tak neposlúchli a to
boli medzi nimi aj mladiství, či už
chlapci, alebo dievčatá. Tak by
som sa rád opýtal, čoby mal urobiť kňaz, aby sa to zmenilo? A čo
by som mal napísať do dotazníka
pri vizitácii? To, že vo farnosti sú
ľudia, ktorí prídu v nedeľu iba ku
kostolu, ale do kostola nevstúpia,
lebo sa modliť nechcú? Zaiste je
to ťažké, ale to nie je jediný problém, ktorý trápi kňaza vo farnosti.
Je tu aj problém rozpadu rodiny
a manželstiev. Nie sú obe stránky
rovnako vinné. Nevinná stránka
trpí dvojnásobne. Čo sa v tejto
veci dá urobiť? Ako zachrániť celistvosť rodiny a manželstvo, ak
niet z jednej, alebo z druhej strany
dobrej vôle?
V dotazníku sa objavila aj otázka duchovného rastu veriacich
a pastorácia povolaní. Túto otázku považujem za zvlášť závažnú;
básnik Milan Rúfus prirovnal
národ (iste to patrí aj o farnosti)
k cyklistovi, ktorý, ak nenapreduje, padá. Ak farnosť nebude
duchovne rásť, bude upadať. Vo
farnosti a predovšetkým v rodi-

nách, ak nebude vládnuť duch
nábožnosti, nebude sa môcť ujať
duchovné povolanie, pretože ho
udusí tŕnie a bodľačie tohto sveta.
A ak už nebude duchovných povolaní, ako môže obstáť farnosť, ktorá už nebude mať kňaza? Všimol
som si, že takmer na celej Orave
čítajú pri sv. omšiach poväčšine iba
ženy. Chlapci a to aj stredoškoláci,
ktorí majú službu pri oltári, vlastne nedostanú šancu, aby mohli
vykonávať službu lektorov. Ale
práve v srdciach chlapcov sa môže
ujať semienko povolania, preto im
treba dať príležitosť. Z tohto dôvodu, po mojom príchode do tejto
farnosti, som sa usiloval zverovať
lektorskú úlohu chlapcom.
Vypracovaním a odoslaním dotazníka na Biskupský úrad do Sp.
Kapituly, bola skončená prvá etapa kánonickej vizitácie farnosti
v Kline.
Druhá etapa spočívala v dekanskej vizitácii, ktorú vykonal
p. dekan Mgr. Blažej Dibdiak
dňa 10. apríla 2016 v Kline. Táto dekanská vizitácia spočívala
v kontrole administratívnych a finančných záležitostí. Taktiež boli
skontrolované aj majetkové záležitosti, listy vlastníctva, inventárny súpis hnuteľného majetku.
Predmetom kontroly boli aj pastoračné záležitosti, katechetické pomôcky, knižnica a farský archív.
Tretia a posledná etapa kánonickej vizitácie bola osobná návšteva diecézneho biskupa Mons.
Štefana Sečku vo farnosti dňa
24. apríla 2016. Program tejto
vizitácie bol stanovený prípisom

z BÚ zo dňa 5. 2. 2016 a obsahoval
tento program:
1. Návšteva školy
2. Návšteva jedného chorého
3. Stretnutie so zástupcami miestnej samosprávy
4. Stretnutie s Hospodárskou radou
5. Večerná sv. omša
6. Stretnutie s veriacimi po sv.
omši.
K tejto tretej etape môžem uviesť
niekoľko viet.
Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
v škole bolo veľkolepo pripravené, kde p. riaditeľka školy privítala pána biskupa už pred školou
a potom v sprievode miestnych
kňazov bol uvedený do telocvične,
kde boli všetci žiaci zhromaždení
aj so svojimi triednymi učiteľmi.
Pán biskup pozdravil učiteľov aj
žiakov a potom žiaci kládli pánovi
biskupovi rôzne otázky.
Po skončení tejto návštevy bol
obed na farskom úrade, a tak nasledovala návšteva chorej p. Aurélie Andrejkovičovej.
Potom pán biskup prišiel
na obecný úrad, kde ho čakalo
zhromaždené zastupiteľstvo. Tam
sa biskup zaujímal o stav obce,
o zamestnanosť, o podnikateľskú
činnosť a pod.
Z obecného úradu sme sa potom premiestnili na farský úrad,
kde bolo stretnutie s Hospodárskou radou farnosti. Tu prebiehala
živá diskusia ohľadom prevedenia
jednotlivých prác v kostole a činnosti jednotlivých skupín, združení a spoločenstiev vo farnosti.
Po skončení nasledovala sv.
omša a následne stretnutie p.
biskupa s veriacimi a mladými,
ktorí mohli dávať písomné otázky
do diskusie. Kňazi na tomto stretnutí neboli.
Vdp. Štefan Mordel, farár
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takto si tu žijeme
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DEŇ ŠPORTU A KULTÚRY V KLINE

Prvú prázdninovú nedeľu počasie neveštilo nič dobré. To ale neodradilo návštevníkov tradičného podujatia DEŇ ŠPORTU A KULTÚRY,
aby spravili niečo pre svoje zdravie a spoločne sa zabavili.

Losovanie detskej tomboly
Veľkými lákadlami boli určite
aj guláš a občerstvenie, ktoré pre
všetkých pripravili poslanci OZ,
TJ Tatran Klin a DHZ Klin. Chutilo aj našim hosťom z družobnej
obce Przyborów po futbalových
zápasoch, ktoré odohrali s mladšími a staršími žiakmi TJ Tatran
Klin.
Podujatie pokračovalo športovými disciplínami pre deti, nechýbala ani jazda na kolobežke.
Všetci súťažiaci vyhrali sladkú odmenu a už sa tešili na zlatý klinec
programu, ktorým bolo vystúpenie skupiny historického šermu
Staroslovania. Deti sa   zmenili
na stredovekých bojovníkov a vyskúšali si, aké to bolo bojovať navzájom s dobovými zbraňami.
Mnohí sa zúčastnili sprievodných aktivít – tvorivých dielní Príšerkovo a Namaľuj ocka.

Vystúpenie skupiny historického šermu Staroslovania
Ukážky dobrovoľných hasičov
a ich techniky potešili hlavne najmenších. Žiakov základnej školy
zaujala správa, že v novom školskom roku hasiči budú viesť krúžok Plameň pre chlapcov a dievčatá a budú sa zúčastňovať hasičských súťaží.

My sme využili túto možnosť
a cez našich občanov pracujúcich v tejto spoločnosti sme po-

buľou na cieľ. Adrenalínové napätie pri losovaní tomboly vystriedali melodické tóny country piesní
skupiny Spod Budína. Príjemne
strávenú nedeľu ukončila diskotéka s DJ Jakubom.
Ing. D. Závodná

Ukážka prvej pomoci pre deti

I care – Záleží mi
Spoločnosť Yanfeng je jedným
z najväčších zamestnávateľov
v našom okrese a každý zamestnanec, ktorý spolupracuje s neziskovou organizáciou, má právo pomôcť svojej komunite formou „I care“ projektov.

Tí, ktorí sa nebáli poskytnúť
prvú pomoc za asistencie členiek MS SČK Klin, dostali lístok
na tombolu.
Slnko sa pomaly predieralo pomedzi mraky a popoludnie pokračovalo súťažami dospelých. Novinkou bola súťaž žien v hode ci-

dali 5 projektov, ktoré nám boli
pridelené. Projekty, ktoré sa budú realizovať, boli podané na základe podnetov od hasičov – Dobrovoľného hasičského zboru Klin
(DHZ), futbalistov – TJ Tatran
Klin, členov OZ Orlovňa, p. zástupkyne a učiteliek z radov škôlky, ale i poslancov obecného zastupiteľstva. Koordinátorom K.
Jančovej (Námestovo), A. Lutico-

vi, J. Balekovi, O. Meškovej a A.
Kekeľákovej, ďakujeme, že mysleli
na našu obec, a aj týmito projektami sa snažia zveľaďovať naše okolie a podporovať našu mládež.
CIELE JEDNOTLIVÝCH
PROJEKTOV:
Hasiči chcú osloviť najmä deti
a oživiť tradíciu DHZ a s pomocou
celého družstva, a aj tých starších,
vybudovať tím, ktorý bude reprezentovať Klin na súťaži Plameň.

Futbalisti podporia tím dievčat
alebo detí.
V materskej škole pribudne
detský domček s drevenou kresliacou tabuľou a bude podporená
jedna z aktivít s rodičmi, učiteľmi
a deťmi na úpravu areálu.
Mládežníkom, v réžii s občianskym združením Orlovňou, pribudnú kroje.
V spolupráci s občianským
združením Spojme sa pre Oravu
bude upravený areál prístrešku
na Ťaskovke.
-AKL-
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PÚŤ NA SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE
Svetové dni mládeže (SDM) sa konali v poľskom Krakowe v dňoch
25. až 31. júla 2016.
A keďže do Krakova to z Oravy
nie je ďaleko, viacerí mladí aj starší putovali na stretnutie s pápežom Františkom. A nikto toto rozhodnutie neľutoval. Niektorým
sme položili dve otázky:
1. Ako si putoval (putovala)
za pápežom Františkom?
2. Čo ťa najviac oslovilo
na stretnutí so Svätým Otcom?
Silvester Kosmeľ:
1. Začal by som slovami pápeža Františka, ktoré adresoval mladým na modlitbovej vigílii, večer
pred záverečnou sv. omšou: „Drahí mladí, neprišli sme na svet, aby
sme „žili v stave vegetovania“, aby
nám to tu ušlo čo najpohodlnejšie, aby sme zo života urobili diván, ktorý nás uspí; naopak, prišli sme pre niečo iné, aby sme zanechali istú stopu.“ Verím, že aj v duchu týchto slov, ktoré pápež vyslovil až počas Svetových dní mládeže sa naše saleziánske stretko (Gendoši) z Námestova rozhodlo putovať do Krakova za pápežom Františkom pešo. Pre niekoho možno šialený nápad, keďže
sme sa rozhodli prejsť asi 100 kilometrovú trasu cez Babiu horu, ale
pre nás to bola výzva a zároveň aj
možnosť obetovať túto púť za niečo, a tak spraviť oveľa viac ako si
len zlepšiť kondíciu. Putovali sme
siedmi animátori, z ktorých sme
boli dvaja Kliňania – ja a Dominik
Tomaštík, a jeden salezián, Vladimír Plášek, ktorý bude 10. septembra 2016 skladať večné sľuby.
Aj keď trasa nebola najjednoduchšia, odnášame si z tejto púte mnoho zážitkov a priateľstiev. Poľsko
je krásna krajina s nádhernou prírodou a veľmi štedrými a pohostinnými ľuďmi.
2. Na túto otázku veľmi stručne, odpovedal jeden z mojich spolupútnikov Andrej Uhliarik. Avšak myslím, že v tejto odpovedi

sa skrýva dokonalá odpoveď. Andrej hovorí, že ho najviac oslovilo to, ako dokázal pápež František jednoducho hovoriť o problémoch, ale pritom sa to človeka
hlboko dotklo. Hovoril k mladým
ako keby mladosť aj naozaj prežíval a práve preto asi naozaj platí,
že človek môže zostať mladý duchom aj v pokročilom veku. Myslím, že táto odpoveď najviac vystihuje prítomnosť pápeža a jeho
snahu odovzdať mladým, čo najviac.
Mária Mikundová krátko, ale
výstižne vysvetlila:
1. Šla som autobusom s Európskymi skautmi aj keď náš oddiel
patrí do celosvetovej organizácie.
2. Najviac ma oslovilo to množstvo ľudí a ich viera, keď dokázali kvôli Bohu a pápežovi pricestovať fakt z ďaleka napr. z Mozambiku. Oslovili ma aj slová a výzva sv.
Otca. Bol to naozaj veľký zážitok.
Magdaléna Mikundová:
1. Tak ja som šla na Svetové dni
mládeže iba na posledné tri dni.
Cestovali sme autobusom. Šla
som s mladými z viacerých kútov
Slovenska.
2. Najviac ma oslovila veľká
energia a stretnutie s ľuďmi rôznych kultúr a krajín.
Dominik Tomaštík:
1. Putovali sme pešo. Trasu sme mali naplánovanú dopredu. Prvý deň sme putovali z Námestova do Poľskej dediny Zawoja. Druhý deň sme putovali zo Zawoje do Kalwarie Zebrzydowskej, a tretí deň sme prišli do nášho cieľa do Skawini. Skawina je
malé mesto cca. 12 km od Krakova v ktorom boli ubytovaní všetci
Slováci.
2. Oslovilo ma najmä to, koľko ľudí sa stretlo kvôli tomu, aby

oslávilo Pána Boha. Bol som povzbudený, keď som videl veľký dav
mladých ľudí. Slová pápeža Františka boli veľmi výstižné a potrebné v tejto dobe. Spomenul témy,
o ktorých mladí potrebujú počuť
a verím, že každý mladý si zobral
z jeho slov niečo aj do svojho každodenného života.
Michaela Romaňáková s bratom Andrejom:
1. Do Krakova na SDM sme
cestovali v piatok ráno s Námestovčanmi. Boli sme len na hlavnom programe, vyvrcholení
SDM, v pondelok sme sa už vracali naspäť. I keď to boli len 4 dni,
sme vďační, že sme mohli zažiť
tú atmosféru. Pre nás Slovákov,
hlavne Oravcov, to bola jedinečná
príležitosť zažiť SDM tak blízko.
2. Jedným z najkrajších momentov SDM bolo vidieť nespočetné množstvo ľudí, ktorí boli
veľmi milí a hlavne priateľskí, hoci boli z rôznych kultúr, z rôznych
krajín.
Ako som prežila SDM
ako dobrovoľník
Úloha dobrovoľníka je už zo samotného slova „dobrovoľník“
každému jasná. Robiť dobro slobodne, s plným nasadením, nezištne a k tomu pripojiť radosť
a vieru už „nie je iba o práci, ale

aj o evanjelizácii“, ako to zdôraznil aj pápež František. Robiť to pre
druhých. Počítať s nedostatkom
spánku, vyčerpaním, a ak ide o fenomén s názvom Svetové dni mládeže, tak aj s pestrosťou kultúr ľudí z celého sveta. A s vierou, s Ježišom a Máriou.
Keď som pred piatimi rokmi
ako účastník SDM v Madride zažila vieru mladých ľudí z celého sveta, povzbudilo ma to na dlhý čas. Priznám sa, že vycestovať
na SDM za pápežom až do Ria sa
mi veľmi nechcelo. Radšej si vybehnem na Grapu… Avšak predstava, že by som nemala byť súčasťou spoločenstva mladých plných nádeje tu v neďalekom Krakove, mi prišla smiešna. Doslova
užiť si to ako pútnik, resp. účastník ma veľmi nelákalo.
Dlho som si lámať hlavu nemusela a registrácia ako dobrovoľníka spolu s mojou kamarátkou bola potvrdená. Očakávania boli veľké. Chvíľami som síce rozmýšľala, čo som si to zas na seba ušila,
ale šla som do toho s odovzdanosťou. Pán Boh nám chce vždy a všade preukázať svoje Milosrdenstvo,
pozýva k spolupráci s jeho vôľou, aj keď niekedy nevieme prečo sa veci dejú tak a nie inak. Práca, spánok, práca, spánok, socializácia a hlavne modlitba. V Krakove strávilo 19 000 dobrovoľní-
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kov z celého sveta štrnásť dní
(samotná príprava takého veľkého podujatia však organizátorom zaberie tri roky). Ranné latinské omše, dlhé večery, spoznávanie mesta.
Po týždni školení o bezpečnosti, prvej pomoci, a i. sa
do Krakova, bývalého poľského
hlavného mesta, začali z každej
strany zemegule hrnúť mladí.
My sme konečne mali možnosť
overiť si svoje schopnosti a kvalitu úsmevu aj v čase vyčerpania
a znechutenosti z horúceho počasia či skorého vstávania. Boli sme si jeden druhému veľkou
oporou.
Pracovali sme v rôznych tímoch a mali sme na zodpovednosti mnoho úloh – od stráženia
parkoviska, informovania pútnikov na letisku, písania článkov
až po pomoc pri bezpečnosti počas hlavného programu. Policajti, skauti, záchranári, tajná služba a MY – dobrovoľníci. Nespomínam pápeža? Zdá sa to čudné, ale inak sa nedá. Pri práci,
ktorú nám zadelili, sme naňho
v skutočnosti nemali takmer žiaden čas. A to som mala za úlohu
pomáhať organizovať poriadok,
resp. plynulý priebeh a hlavne
bezpečnosť v sektoroch, v ktorých sa samotní pútnici zhromažďovali na hlavný program.
Dávať pozor na to, aby sa nepreplnili únikové cesty, aby sa v dave neocitli ľudia bez lístkov, roznášať vodu popri zvýšenom riziku úpalov či vytváraní dobrej
atmosféry, čo k nám dobrovoľníkom bezpochyby patrí, som
na pápeža mrkla len občas. Z jeho slov som veľa tiež nezachytila. Dokonca som sa kvôli práci
ani nemohla zúčastniť stretnutia
dobrovoľníkov s ním. Mnohí iní
však túto možnosť mali.
A čo som si zapamätala zo
slov, ktoré im František povedal?
Začal skvelo. Odložil nabok
pripravené texty a prehovoril
úprimne a od srdca. Z jeho úst
zaznela výzva. Výzva, s ktorou
súhlasím a posielam ju mladým,
ktorí čítajú. Práve tebe. Ako
mladí ľudia máme počúvať starších. Máme ich mať v úcte. Oni
sú múdrosťou tohto sveta.
A kým sme podľa neho my
mladí?
Označil nás za nádej tohto
sveta. Ruka v ruke nám to pôjde. Tak smelo vpred! Boh ťa pozýva. Vykroč po vode ako Peter.
Počítaj s pádmi, s vlnami hriechu a prekážok. Ešte pochybuješ? Otcovo meno je MILOSRDNÝ. „Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho…“ (Mt 14,31)
Eva Kosmeľová

zo života farnosti
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MLÁDEŽNÍCKY ZBOR MÁ 30 ROKOV
Dňa 6. 8. 2016 sa svätou omšou začalo stretnutie terajších, ale aj zakladajúcich členov Mládežníckeho zboru. Vdp. Jozef Červeň v príhovore spomínal na začiatky zboru, veď tiež bol pri jeho zakladaní.
Organizátori rozposlali 150
pozvánok. Stretlo sa asi 65 ľudí, mladých a mladších. Spomínali sa všetky chaty, výlety, koncerty, púte a zážitky. Nechýbal
ani spev. Mladšie dievčatá už začali uvažovať o zorganizovaní
ďalšieho stretnutia, aby si aj oni
mohli zaspievať novšie pesničky. Veď, keď sa mládežníci učili

spievať prvé pesničky, oni ani neboli na svete. Viacerí spomínali,
že im spoločenstvo zboru pomohlo nájsť sa v puberte, a na džúsových zábavách si našli priateľov aj
z iných zborov.
Poďakovanie patrí Márii Klinovskej – vtedy ešte Gužikovej, Vladovi Klinovskému a Petrovi Červeňovi, že našli odva-

hu rozbehnúť takéto dielo. Určite si ani neuvedomili, aký ďalekosiahly a dobrý dopad mal
zbor na mládež v Kline. Hovorilo sa, že v Mládežníckom zbore sa s dlhším, alebo kratším pôsobením vystriedolo takmer pol
Klina. Vďaka patrí aj organizátorom stretnutia, že nám umožnili
-mjsa stretnúť a spomínať.

» Pomoc pre Maxima «
Občianske združenie Orlovňa Klin rozbehlo zbierku pre Maxima Tomečeka. Maximova maminka je Magdaléna, rodená Mišeková, rodáčka z Klina.
Touto cestou chceme osloviť
všetkých.
Nezbierame totiž „eurička“,
ale plastové vrchnáky, ktoré sa
zmenia na eurá. Vrchnáky môžu
byť z plastových fliaš na vodu, ale
aj čistiacich prostriedkov, sprchových šampónov, tetrapakových
obalov, rozpustnej kávy (z týchto
vrchnákov však treba vybrať vnútorný biely krúžok z papiera, alebo mäkkého plastu) lakov, sprejov, atď.
Nazbierané vrchnáky možno nechať v predajniach potravín
v Kline.
Ďakujeme všetkým ochotným
predavačkám.

Za vyzbierané vrchnáčiky pôjde Maxim do Rehabilitačného
centra Adeli, kde už bol a veľmi
mu pomohli.
Ale aby tam mohol ísť, potrebuje celé tony vrchnákov.
Jeden človek nemá šancu toľko
nazbierať, rodine by to trvalo roky, ale ak dedina začne odkladať
vrchnáky, ktoré končia ako nepotrebné v plastoch, tam už je úspech
istý.
Úžasne zbierali v ZŠ v Kline,
kde za krátky čas deti nazbierali
tri vrecia.
Ďakujeme a veríme, že ich to
bude rovnako baviť aj po prázdninách.
-mj-

Maxim Tomeček
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) z 15. 6. 2016– skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 3 – Prejednanie návrhu VZN obce Klin č. 24/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Klin
UZNESENIE č. 96 – OZ
A: SCHVAĽUJE:
1. VZN obce Klin č. 24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpad-

Asfaltovanie miestnej komunikácie ulica Chotárna
UZNESENIA ZO ZASADANIA obecného zastupiteľstva
obce Klin (OZ) z 26. 4. 2016
– skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatrenia č. 4/2016
UZNESENIE č. 90 – OZ
A: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie (RO)
č. 4/2016 z 26. 4. 2016, ktoré je
v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 4 Spolufinancovanie
projektu „Zberný dvor Klin“
UZNESENIE č. 91 – OZ
A: SCHVAĽUJE
1. a) predloženie žiadosti o NFP
pod názvom „Zberný dvor Klin“
v rámci:
Operačného programu Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu
na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku
odpadov
Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-10
b) výšku celkových výdavkov projektu: 258.390,35 €
c) výšku celkových oprávnených
výdavkov projektu: 258.390,35 €
d) výšku neoprávnených výdavkov projektu: 0 €
e) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov vo výške
5%: 12.919,52 €
f) spôsob financovania projektu:
vlastné zdroje

OZNAM

Z DÔVODU ASFALTOVANIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V TERMÍNE OD 15. 9. DO 15. 10. 2016 2016
NA ULICI POD GRAPOU A ULICA HLBOKÁ, ŽIADAME VLASTNÍKOV STAVEBNÝCH POZEMKOV A RODINNÝCH DOMOV, ABY SI VO VLASTNOM ZÁUJME
EŠTE PRED ASFALTOVANÍM VYBUDOVALI VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY.
K bodu č. 5 Schválenie kúpnych
zmlúv pre vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie – OZ
A: SCHVAĽUJE – OZ
UZNESENIE č. 92
1. Kúpnu zmluvu pozemkov
pod miestnu komunikáciu v lokalite „Pod Grapou“ v úseku
od Sestrenek   A. – Meško Š.
podľa geometrického plánu
č. 37048201-24/2014 vyhotoveným Ing. arch. Máriou Genšorovou z 13. 3. 2014 od vlastníkov
za cenu 1 €/m2.
2. Kúpnu zmluvu pozemkov pod
miestnu komunikáciu v lokalite
Roveň II., ul. Plátennícka v úseku
od „Zábeľová – Katrák“ od vlastníkov podľa geometrického plánu
37048201-90/2014
vyhotoveným Geodetickou kanceláriou
– Ing. Jaroslav Genšor, Námestie
A. Bernoláka 377 od vlastníkov
za cenu 1 €/m2.
3. Kúpnu zmluvu pozemkov
pod miestnu komunikáciu v lokalite „Roveň I., v úseku od Mišek B.– Úradník P. od vlastníkov  
za cenu 1 €/m2.
K bodu č. 6 Diskusia
UZNESENIE č. 93 – OZ
A: SCHVAĽUJE
1. Zmenu názvov škôl a školských
zariadení v zriaďovacích listinách
ZŠ s MŠ Klin.
B: UKLADÁ
Komisii pre školstvo, kultúru
a šport zabezpečiť „Deň športu
a kultúry v obci dňa 3. 7. 2016“.

mi na území obce Klin s platnosťou od 1. 7. 2016
2. DODATOK č. 1 k VZN č. 20/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp obce Klin
s platnosťou od 1. 7. 2016.
B: RUŠÍ:
1. VZN obce Klin č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin s platnosťou od 1. 7. 2016.
K bodu č. 4. Prejednanie záverečného účtu za rok 2015 a tvorby rezervného fondu
UZNESENIE č. 97 – OZ
A: SCHVAĽUJE
1. Záverečný účet Obce Klin a celoročné hospodárenie za rok 2015
bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia v sume 82330, 29 €,
zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu v sume 82330,29 €.
3. Hodnotiacu správu k plneniu
programového rozpočtu obce
za rok 2015.
K bodu č. 5 – Prejednanie audítorskej správy hlavného kontrolóra obce za rok 2015
UZNESENIE č. 98 – OZ

A: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu nezávislého audítora
Ing. Marcela Petríka, EKOAUDITOR, spol. s r. o. za rok 2015.
2. Správu hlavného kontrolóra
obce Klin Mgr. Marty Basárovej
za rok 2015.
B: SCHVAĽUJE
1. Plán kontrolnej činností hlavného kontrolóra obce Klin na II. polrok 2016.
K bodu č. 6 – Odpisy nákladov
obce z účtu 042 z dôvodu trvalého zastavenia prác súvisiacich
s obstaraním dlhodobého majetku obce
UZNESENIE č. 99 – OZ
A: SCHVAĽUJE
1. Odpisy nákladov obce Klin
z účtu 042, z dôvodu trvalého zastavenia prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku obce
v zmysle správy vykonaného auditu z roku 2013 bod II/6.
K bodu č. 7 – Zmeny rozpočtu obce, rozpočtové opatrenia a tvorba a použitie rezervného fondu.
UZNESENIE č. 100 – OZ
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Rozpočtové opatrenie č. 5
z 2. 5. 2016 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2014 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 6
z 15. 6. 2016, v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2014 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k dokumentu Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Klin na roky 2016 – 2018
3. Použitie rezervného fondu
vo výške 133 000 € (kapitálové

Výstavba rozvodov NN pre IBV
od ul. Školská po T. Tomovčíka

17. 8. 2016
výdavky) na odstránenie havarijného stavu miestnych komunikácií.
K bodu č. 8 – Prejednanie návrhu projektov– zámerov
UZNESENIE č. 101 – OZ
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Projektový zámer o poskytnutie finančného príspevku rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V– A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na vybudovanie
„Cyklocesty na starej Kliňanskej
ceste a zvýšenie atraktívností prírodného dedičstva obce“ a súhlasí s vysporiadaním vlastníckych
vzťahov od SPF a vlastníkov pozemkov pre prípravu projektu.
2. Informáciu zástupcu Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina
o projekte „Verejné osvetlenie
Klin“ za účelom riešenia modernizácie verejného osvetlenia v obci a návrh zmluvy o dielo.
B: SCHVAĽUJE:
1. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na „Poskytovanie služby verejného“ (ďalej len „VO“) v obci
Klin, ktorej predmetom je modernizácia a komplexné zabezpečenie prevádzky sústavy VO na požadovanej technickej úrovni vrátane dodania energií a ostatných
služieb
2. Projekt verejného osvetlenia
na ulici Gromadová – Chotárna
v úseku od J. Košút po M. Fenik
a Ľudovít Večerek.
3. Vypracovanie projektu „Centrum ekologických a spolkových
aktivít“ o poskytnutie finančného príspevku na obnovu budovy
s. č. 604/62 (býv. admin. budova
prev.) z Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V– A Slovensko – Česko 2014 – 2020 v rámci spoločného projektu s obcou
Zděchov z ČR
C: UKLADÁ:
1. Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo spracovať analýzu
a pripraviť návrh varianty na doplnenie navrhnutého projektu
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Stredoslovenskej energetiky a.s.
a vypracovať podmienky na verejné obstarávanie.
K bodu 9. –informácia riaditeľky ZŠ s MŠ Klin o zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ – OZ
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ
Klin o zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v MŠ
v školskom roku 2016/2017.
K bodu č. 10 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 102 – OZ
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiadosť Tomáša Krčmárika,
Klin, o výstavbu rodinného domu na parcele E-KN 1368/1 a E–
KN 1364. Súhlas k vyhotoveniu GP bude vydaný po predložení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na vysporiadanie vlastníckych
vzťahov pod MK.
D: NESCHVAĽUJE
1. Žiadosť Adriany Basárovej,
Klin o výstavbu rodinného domu
na parcele C-KN 1233/22, nakoľko uvedená parcela je mimo zóny
územného plánu.
K bodu č. 11. Informácie starostu obce, pošta, rôzne
UZNESENIE č. 103 – OZ
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu starostu obce:
– o udelení „Pečať rozvoja obcí
a miest“ Národným informačným
strediskom SR za stabilný rozvoj
obce
– o príprave kultúrno-športového
dňa 3. 7. 2016
– o výsledku dopravného prieskumu dňa 1. 6. 2016 na križovatke
ciest na začiatku obce, ktorou prešlo za 12 hodín 9200 vozidiel
B: UKLADÁ:
1. Komisii pre školstvo, kultúru
a šport pripraviť scenár programu na rok 2017 k výročiu 450. rokov od založenia obce.
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) z 4. 8. 2016 – skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:

Trasa plánovanej cyklocesty na starej Kliňanskej ceste

Echo KLINa č. 2

K bodu č. 3
a) Návrh Prílohy č. 1 VZN č. 1/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Klin;
b) Návrh 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 úhrad v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobností obce Klin

20. 7. 2016 Pracovné stretnutie poslancov OZ, starostu Klina a zástupcov
gminy Jeleśna, na ktorom bola prijatá dohoda na vypracovanie spoločného
poľsko-slovenského cezhraničného projektu „Turistika bez hraníc“ z programu INTERREG V-A. V rámci uvedeného projektu naša obec pripravila
projekt „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin“.
FOTO Ing. Peter Jendroľ

UZNESENIE č. 106 – OZ
A: SCHVAĽUJE:
1. Prílohu č. 1 VZN obce Klin
č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Klin.
2. 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
úhrad v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobností obce Klin.
B: RUŠÍ:
1. VZN obce Klin č. 14/2013 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
úhrad v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobností obce Klin
K bodu č. 4. – Žiadosť a financovanie projektu „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného
dedičstva v obci Klin“
UZNESENIE č. 107 – OZ
A: SCHVAĽUJE
1. Vyhlásenie o spolufinancovaní
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V– A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 s názvom projektu: „Turistika bez hraníc – rozvoj
poľsko-slovenskej turistickej cesty z Jelešne do Klina“. V prípade
schválenia poskytnutia finančného príspevku v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020 pre hore uvedený projekt,
týmto Obec Klin vystupujúci ako
Projektový partner číslo P1 v žiadosti o poskytnutie finančného

príspevku, sa zaväzuje k správnej
realizácii projektu a k zabezpečeniu finančných prostriedkov vo
výške 98353,78 € ako národného
spolufinancovania rozpočtu projektu 32784,61 € z vlastných prostriedkov a vo výške 65569,17 €
z prostriedkov štátneho rozpočtu) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020. Súčasne vyhlasuje,
že žiadne výdavky znesené v rámci hore uvedeného projektu neboli, nie sú a nebudú financované
žiadnym iným programom pomoci EÚ a vyhlasuje, že súhlasí s povinnosťami projektového partnera vyplývajúcimi zo zmluvy o poskytnutie finančného príspevku
pre projekt, ktorá bude uzavretá
Vedúcim partnerom projektu.
2. Zabezpečenie realizácie projektu zo strany obce s názvom
„Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin“,
ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným
programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
2. Uzavretie kúpnej zmluvy
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnou
komunikáciou v katastrálnom
území Klin v zmysle uznesenia
č. 103/A/1 z 13. 9. 2013 a uznesenia č. 116/B/2 z 13. 12. 2013 podľa
GP č. 37048201– 71/2013 vyhotoveného geodetickou kanceláriou,
Ing. Jaroslav Genšor z 19. 8. 2013
medzi kupujúcou obcou Klin predávajúcimi Štefan Červeň a manž.
Viera Červeňová, bytom Klin.
Pokračovanie na str. 7
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Asfaltovanie cestného prejazdu medzi ulicou Hlavná a ulicou Slnečná
Dokončenie zo s. 7
Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky:
A) Predávajúci Štefan Červeň
a manželka Viera Červeňová
predávajú v podiele 44/560–in
kupujúcej Obci Klin, nehnuteľnosť v k.ú. Klin, pozemok zapísaný na LV č. 3374 k.ú. Klin pod
A parcela registra „C“ evidovaná
na katastrálnej mape C-KN parc.
č. 1318/55– orná pôda o výmere 89 m2. Kupujúca Obec Klin
od predávajúcich Štefana Červeňa
a manželky Viery Červeňovej túto
nehnuteľnosť kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele
44/560–in t.j. 7 m2 za cenu 1 €/m2.
Kupujúca Obec Klin prehlasuje,
že je podielovou spoluvlastníčkou
vyššie uvedenej nehnuteľnosti
v k.ú. Klin zapísaná na LV č. 3374
k.ú. Klin pod B9 – Obec Klin v podiele 27/35–in.
B) Predávajúci Štefan Červeň
a manželka Viera Červeňová
predávajú v podiele 1/1–ina kupujúcej Obci Klin nehnuteľnosť
v k.ú. Klin, pozemok zapísaný na LV č. 3399 k.ú. Klin pod
A parcela registra „C“ evidovaná
na katastrálnej mape CKN parc.
č. 1318/68 – orná pôda o výmere 146 m2 a to len tú časť, ktorá
zodpovedá dielu č. 1 o výmere
4 m2 z novovytvorenej CKN parc.
č. 1318/122– orná pôda o výmere
4 m2, vytvorenej geom. plánom
č. 37048201– 119/2016 vyhotoveným Ing. Jaroslavom Genšorom z 13. 7. 2016. Ide o časť
parcely z parcely C-KN 1318/59
o výmere 102 m2 vytvorenej GP
č. 37048201– 71/2013 vyhotoveného geodetickou kanceláriou,
Ing. Jaroslav Genšor z 19. 8. 2013,
kde sa následne vytvorila nová
CKN parc. č. 1318/122 z pôvodnej
CKN parcely č. 1318/68. Kupujúca Obec Klin od predávajúcich
Štefana Červeňa a manželky Viery Červeňovej túto nehnuteľnosť
kupuje do svojho výlučného vlast-

níctva v podiele 1/1–ina t.j. 4 m2
za cenu 1 €/m2.
Opätovné schválenie uzavretej
KZ na vysporiadanie pozemkov
pod miestnu komunikáciu v k.ú.
Klin si vynútilo prečíslovanie parciel v dôsledku vyhotovenia nových geometrických plánov.
3. Nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Urbár – pozemkové
spoločenstvo Klin a nájomcom
Obcou Klin. Predmetom tejto
zmluvy je prenájom pozemku
v k.ú. KLIN ktorý je zapísaný
na LV 2071, ako E-KN parc.
č. 2405/1 trvalý trávny porast
81003 m2, z nej je však predmetom nájmu len časť o výmere
100 m2, ktorá je zakreslená v pripojenom výpise z mapy určeného
operátu a susedí s pozemkom,
E-KN parc. č. 2366/2 trvalé trávne porasty o výmere 272 m2, k.ú.
Klin.
Prenajímateľ a nájomca sa
dohodli na ročnom nájomnom
za predmet prenájmu vo výške
30 € za 12 mesiacov trvania.
4. Nájomnú zmluvu medzi
prenajímateľmi Katarína Matušáková, Klin, Rudolf Šturek
a manž. Daniela Štureková,
obaja bytom Zubrohlava a nájomcom Obec Klin. Prenajímatelia touto zmluvou prenajímajú
nájomcovi v celosti a nájomca
preberá v celosti za podmienok
dohodnutých nižšie do nájmu
pozemok v k.ú. Klin, ktorý je
zapísaný na LV 1160 ako E-KN
parc. č. 2366/2 trvalé trávne porasty o výmere 272 m 2 . Nájom sa
uzaviera na dobu 10 rokov.
Prenajímatelia a nájomca sa
dohodli na ročnom nájomnom
za predmet prenájmu vo výške
40 €, za 12 mesiacov trvania nájomného vzťahu a bude prenajímateľom vyplatené podľa výšky
ich spoluvlastníckych podielov
v prenajatom pozemku.
Nájomné zmluvy v bodoch 3. a
4. sa uzatvárajú pre

K bodu č. 5 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 108
A: SÚHLASÍ
1. S výstavbou RD na pozemku
parcela C-KN 1234/40 Radovana
Pikoša a manž. Veroniky Pikošovej,
obaja bytom Vavrečka 301 v zmysle stavebného zákona č. 50/1976
a územného plánu obce Klin a s vybudovaním inžinierskych sietí a retenčnej nádrže na vlastné náklady
a odkúpenie časti pozemku v šírke
4 m pod miestnu komunikáciu
v prospech obce.
B: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č. 1 z 10. 7. 2016
k Zmluve o nájme nebytových
priestorov č. 1/2013 z 1. 10. 2013
uzatvorenej medzi Obcou Klin
ako prenajímateľom a spoločnosťou BATT nábytkové a stavebné
stolárstvo s.r.o. ako nájomcom
na dobu určitú do 31. 12. 2016.
2. Dodatok č. 2 z 10. 7. 2016 k nájomnej zmluve č. 2/2001 uzatvorenej 1. 1. 2001 uzatvorenej medzi
Obcou Klin ako prenajímateľom
a spoločnosťou BATT nábytkové
a stavebné stolárstvo s.r.o. ako nájomcom na dobu určitú do 31. 12.
2016.
C: UKLADÁ:
1. Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo zvolať vlastníkov
pozemkov ul. Za školou za účelom vysporiadania vlastníckych
vzťahov pod miestnou komunikáciou do 31. 8. 2016
2. Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo zvolať vlastníkov
pozemkov plánovaný úsek ulice Slnečná v časti od Stanislav
Úradník ml. po Bohumil Jendroľ
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnu komunikáciu do 31. 8. 2016
K bodu č. 6 – Prejednanie monitorovacej správy k 30. 6. 2016 a rozpočtových opatrení č. 7 a 8, informácie starostu obce, pošta, rôzne
UZNESENIE č. 109 – OZ
A: SCHVAĽUJE

Oprava cesty v Ťaskovke

1. Rozpočtové opatrenie č. 8 z 4. 8.
2016 ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2014 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Monitorovaciu správu obce
Klin k 30. 6. 2016
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenia č. 7 z 1. 7.
2016 ktoré sú v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a)
zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších
predpisov.
2. Informácie starostu obce:
– Výstavbu – predĺženie rozvodov
nízkeho napätia pre IBV od ul.
Školská v úseku od Ľ. Basár po T.
Tomovčíka.
– Vydanie stavebného povolenia
a postúpenie investičných práv
na výstavbu vodovodu a kanalizácie OVS a.s. D. Kubín na ul. Roveň
v úseku od M. Litvák po P. Uradník v rámci projektu „Zlepšenie
kvality života v obci Klin“
B: UKLADÁ:
1. Komisii pre školstvo, kultúru a šport zvolať stretnutie so zástupcami spolkov, združení a organizácii v zriaďovateľskej pôsobností obce do 30. 9. 2016 pre prípravu programu 450. rokov založenia obce na oslavy v roku 2017
s termínom osláv 3. – 5. júna 2017.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Altánok na rázscestí k soche Krista, ktorý bol vybudovaný z projektu
Oddýchni si v prírode

17. 8. 2016

takto si tu žijeme
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Kosec z Klina bodoval na turnaji v Rusku
S kosou v ruke to Ľubomírovi Košútovi z Klina teda naozaj ide. Svedčí o tom aj 2. miesto na medzinárodnom turnaji koscov v ruskom meste Arti.

Pán Košút ako kosec žne jeden úspech za druhým. Ako
člen Slovenského koseckého
spolku vyhral už nejednu súťaž
i medzinárodné preteky v Slovinsku. Cesta do Ruska začala
ruským záujmom o našich koscov, preto sa napojili na náš slovenský spolok s tým, či by Slováci mali o ich turnaj záujem.
Po kladnej odpovedi a oficiálnej pozvánke sa v spolku dohodli na 3 menách a začali vybavovať víza. V deň D sa kosci vybrali na letisko s kosami
zabalenými v lyžiarskych vakoch. Vďaka tomu, že ich batožina bola dopredu nahlásená, zvlášť oddelená a oni zaevidovaní ako športovci, neboli
s prepravou žiadne problémy.
Náš rodák kosí od desiatich
rokov a spomína, že ho k tomu viedol nielen otec a gazdovstvo, ale i sused Anton Pajta. Dnes mu preto nerobí problém pokosiť v rekordnom čase

50 m 2, na ktorých sa súťaží bežne, ale ani 100 m dlhý a 1,8 m
široký pás, ktorý bol v ruskej
Arti pripravený pre každého
muža bez obmedzenia veku.
V konečnom hodnotení, ktoré spočívalo nielen v rýchlosti,
ale aj kvalite pokosu, Ľ. Košút
obsadil skvelé 2. miesto za kolegom Slovákom Pavlom Milanom. Podľa slov Klinčana úspech slovenskej výpravy spočíval v technike i kosách:
„Rusi kosia inak, sekajú, nemajú švih, teda ani dlhý zákos a ich
kosy sú kratšie, zatiaľ čo kosisko
-teda celá rúčka- je naopak dlhá
a narába sa s ňou oveľa ťažšie. Okrem toho ruské kosy sa nekujú, iba
brúsia. Po vyskúšaní našich žasli.
Uvidíme, či nás teda ešte pozvú.“
Spomínaný stometrový pás
však Slovákov zaujal a podľa jeho slov zvažujú, že by také niečo vyskúšali i na vlastnom turnaji a preverili tak našich koscov na väčšiu vzdialenosť, ako
sú zvyknutí.

Nášho kosca toto ruské mesto však v mnohom prekvapilo:
„Očakávali sme chudobné pomery, no opak bol pravdou. Navyše sú títo ľudia veľmi pokojní, priateľskí, všade vládla taká kamarátska, pohodová atmosféra. Aj to
ich kosenie bolo také kľudné, my
sme viac súťaživí. Mesto bolo čisté a napriek tomu, čo sa o Rusoch

hovorí, my sme za celých 8 dní nestretli ani jedného opitého človeka,
alkohol sa nepodával ani na turnaji.“
S úsmevom ale dodáva, že
pekných žien videli naopak
veľmi veľa.
Mgr. Kristína Čechová
Foto: Sergey Lahardov
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NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
» » » ČO PRINIESOL NAŠEJ OBCI?
Dňa 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť a platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
Nový zákon priniesol nový systém do odpadového hospodárstva aj našej obce.
Zmeny ktoré sa týkajú aj
občanov našej obce sú:
» Nové Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce (ďalej len
„VZN o odpadoch“).

vinný začať vnímať svoj odpad,
ktorý vyprodukuje, že je jeho.  Má
povinnosť s týmto odpadom naložiť podľa nového VZN o odpadoch.
Je veľmi dôležité aby sme za-

ru jedlých olejov a tukov – nevlievajte prosím jedlé oleje, ktoré používate
na varenie do výleviek, ale je možnosť
doniesť ich na obecný úrad v plastovej fľaši s funkčným uzáverom.
Zakazuje sa tvorba čiernych sk-

OZNAM

» Dôslednejšie dodržiavanie VZN
o odpadoch.

OZNAMUJEME OBČANOV, ŽE 23. SEPTEMBRA 2016

» Popis systému odpadového
hospodárstva na webovej stránke
obce.

ŽIADAME OBČANOV, ABY ELEKTROODPAD VYLO-

SA USKUTOČNI ZBER ELEKTROODPADU.
ŽILI K SMETNÝM NÁDOBÁM.

» Zlepšenie pri triedení
základných zložiek odpadov
– papier, plasty, sklo, kovy
a tetrapaky.
» Spoplatnenie drobného
stavebného odpadu.
» Povinnosť pre každú domácnosť
kompostovať svoj bioodpad
na svojom pozemku.
» Zavedenie zberu jedlých olejov
a tukov.
» Zber pneumatík od občanov
Prísny zákaz tvorby čiernych
skládok.
» Pokuta pre občanov až
do výšky 1500 EUR, pri porušení
ustanovení VZN  odpadoch.
» Pokuta pre podnikateľov až
do výšky 6 638 EUR ak porušia
VZN o odpadoch obce.
Každý občan našej obce je po-

Zmena nastala aj v zbere pneu
matík. Obec nie je oprávnená
odoberať odpadové pneumatiky od občanov ani v prípade, ak
je v obci zberný dvor. Odpadové
pneumatiky musia prevziať distribútori pneumatík (pneuservis, 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, po celú prevádzkovú dobu.
A na záver dávam do pozornosti pokuty v novom VZN o odpadoch, ktoré sa pohybujú pre občanov až do výšky 1500 EUR, pri
porušení ustanovení VZN   odpadoch a pokuta pre podnikateľov
až do výšky 6 638 EUR ak porušia
VZN o odpadoch obce.
Spracovala:
Ing. Ďurišová

Sepáracia plastov
» Snaha postupne znižovať
produkciu komunálneho odpadu.

ládok – upozorňujem občanov,
že ak sa takáto skládka v našej
obci nájde – obci hrozí pokuta
od 4000  EUR – takže zase nezostane na nové ihrisko … .

čali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly
a tetrapaky).
Čím viac budeme odpadu
triediť, tým viac budeme šetriť
prostriedky obce a tým môžeme obecné financie lepšie využiť
napr. na nový chodník, nové ihrisko pre deti alebo novú oddychovú zónu v obci.
Došlo k zmene aj v poplatkoch:
na území obce sa zaviedlo spoplatnenie drobného stavebného
odpadu. Spoplatnenie drobného
stavebného odpadu prikazuje zákon a berme to ako fakt.
Ďalšia významná zmena je v nakladaní s biologickým odpadom –
každá domácnosť je povinná kompostovať svoj biologický odpad –
dokázateľne. Ak rodina kompostuje, odzrkadlí sa to aj v množstve
odpadu, ktorý skončí v kuka nádobe a následne na skládke odpadov.
Obec ponúka novú možnosť zbe-

Učme sa od dôchodcov
Málo organizácii v Kline je tak
aktívnych ako Jednota dôchodcov. Robia svoje akcie, ale radi
prispievajú a pomáhajú pri rôznych obecných podujatiach:
• 3. 4. 2016 pripravili na Grape
sv. omšu v Nedeľu Božieho milosrdenstva

• 25. 6. 2016 sa zúčastnili súťaže
Zázrivské halušky, kde obsadili
3. miesto.
• 3. 7. 2016 pomáhali pri organizovaní Dňa športu a kultúry
• 10. 7. 2016 prispeli spevom a zábavou na Kliňanskej heligónke
-mj-

Výlet na Červený Kláštor
a do Litmanovej

Jednota dôchodcov v Kline
absolvovala s pánom kaplánom a ďalšími pútnikmi výlet na Červený Kláštor, kde sa
po Dunajci plavili na pltiach.
Obdivovali krásu slovenskej
a poľskej prírody. Na pútnickom
mieste Litmanová sa pomodlili
ruženec Božieho milosrdenstva a mohli si nabrať liečivej
vody. Pútnikov sa „uzbieralo“
do dvoch autobusov. Seniori
v našej dedine sú naučení pra-

covať aj sa zabávať, ale hlavne
oplývajú múdrosťou. Zmeniť postoj k starším nás vyzval aj pápež
František na SDM:
„Aby sme obrátili náš pohľad
k našim starším, k našim starým
rodičom, aby sme sa učili z ich
múdrosti.
Pýtam sa vás: zhovárate sa s vašimi starými rodičmi? Nuž, len tak
napoly… tak je? Vyhľadávajte vašich starých rodičov, oni majú múdrosť života a povedia vám veci, ktoré
pohnú vaše srdce.“
-mj-

17. 8. 2016

zo života farnosti

Novokňaz Lukáš má
korene v Kline
„Ako polovičný Kliňan som
rád, že som mohol medzi vás
prísť,“ povedal Lukáš Kutlák,
novokňaz z Rabče, na úvod svätej omše na sviatok sv. Cyrila
a Metoda.
Lukášová mamka – Janka Kutláková, rodená Palovčíková pochádza z Klina. Naše babičky hovorievali: „Za novokňazským po-

Echo KLINa č. 2

11

Odpustová slávnosť
Sviatok svätého Antona Paduánskeho netreba obyvateľom Klina
vôbec predstavovať.

žehnaním hodno aj topánky zodrať“ Táto vzácnosť prišla k nám
do Klina.
Novokňaz Lukáš Kutlák prijal
kňazskú vysviacku 18. júna 2016
z rúk spišského biskupa Štefana Sečku v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Primičnú svätú omšu odslúžil v Kostole
Navštívenia Panny Márie v rod-mjnej Rabči.

Tohtoročná odpustová slávnosť 13. júna, už veľkou účasťou
veriacich naznačovala významného alebo obľúbeného kazateľa. Pozvanie prijal kňaz Štefan
Piták. Pán farár Štefan pôsobil
v Kline v rokoch 1990 – 1998,
kedy bol ešte Klin filiálkou Zub-

rohlavy. V rokoch 1994 – 1997
zabezpečoval prestavbu kostola v Kline. A ako sa sám vyjadril, nadrel sa tu. Ale Kliňania sa
aj tak cítili poctení. Náš bývalý
pán farár totiž povedal, že sa nezvykne vracať do farností, z kto-mjrých bol preložený.

Slávnosť prvoprijímajúcich

Prvé sväté prijímanie sa konalo 22. mája 2016 v Kostole sv. Antona Paduánskeho.

Spolu 43 detí sa pripravovalo
pod vedením sestričky Edity Fra-

nekovej, pána farára Štefana Mordela a pána kaplána Pavla Kroku-

Procesia Božieho tela
Stáva sa tradíciou, že na Sviatok Božieho tela Eucharistický Kristus
prechádza ulicami Klina.

sa. Pán farár v príhovore vyjadril túžbu, aby deti s úctou a často

pristupovali k prijímaniu Ježiša
-mjv eucharistii.

Dňa 29. 5. 2016 si sprievod uctil Eucharistiu pri štyroch oltároch, ktoré pripravili a vyzdobili šikovné ženy. O výzdobu sa postarali aj dve triedy deviatakov, čo

sa už tiež stáva tradíciou. Prvoprijímajúce deti sypali lupene kvetov.
Táto pekná slávnosť povzbudzuje veriacich, že Ježiš prichádza aj
do ulíc, domov a rodín.
-mj-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KLIN
Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016

Činnosť školy vychádzala z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia vydané ministerstvom školstva Slovenskej
republiky na školský rok 2015/2016, z výchovno-vzdelávacieho programu školy, učebných osnov, plánu výchovného poradcu, z plánu koordinátora protidrogovej prevencie, plánov MZ, PK SVP, PK PVP a jednotlivých mesačných úloh.
1. HODNOTENIE
PROSPECHU A SPRÁVANIA
ŽIAKOV
V tomto školskom roku sa vyučovalo na základnej škole 306 žiakov
– z toho sa 6. žiaci vzdelávali v zahraničí. Vyučovalo sa v 17. triedach a o ich odborný a výchovný
rast sa staralo 24 pedagogických
pracovníkov.
Žiaci 1. – 4. ročníka mali možnosť navštevovať 2 oddelenia školského klubu. Navštevovalo ho 50
detí.
Pre lepšiu pripravenosť žiakov
na prijímacie pohovory bolo v 9.
ročníku zavedené rozšírené vyučovanie z matematiky a zo slovenského jazyka na 6 vyučovacích hodín. V ročníkoch 1. – 9. sa vyučoval
predmet  Náboženská výchova.
Žiaci mali možnosť navštevovať krúžky: počítačový, futbalový,
floorbalový, zdravotnícky, športové hry, spoločenské hry, šikovné ruky, výtvarný, matematický,
fyzikálno-chemický, spevácky –
folklórny, pohybové hry, počítače hrou.
V dňoch 26. a 27. apríla sa
uskutočnil zápis do 1. ročníka.
Na zápise bolo 50 detí. Do prvého ročníka v budúcom školskom
roku nastúpi 46 žiakov, 4 deti majú odklad.
K novému školskému roku
2016/2017 sa predpokladá počet
detí v ZŠ 310.
V Materskej škole momentálne pracuje 6 oddelení, ktoré spolu navštevovalo 120 detí, o ich
výchovu sa staralo 11 pedagogických zamestnancov, predpokladaný počet v školskom roku
2016/2017 je 105 detí, ktoré sa budú vzdelávať v 5. celodenných od-

deleniach. Z toho budú dve oddelenia MŠ pracovať v priestoroch
dolnej MŠ a 3 oddelenia v priestoroch hornej MŠ.
Na prvom stupni prospelo všetkých 138 žiakov, 3 žiaci študujúci v zahraničí budú robiť komisionálne skúšky.
Na druhom stupni prospelo 156 žiakov, neprospelo 6 žiakov (matematika, z toho 2 aj chémia), Títo budú robiť komisionálne skúšky v auguste, 3 žiaci sa
vzdelávajú v zahraničí, taktiež
budú robiť komisionálne skúšky
v auguste.
Kritériom na hodnotenie správania bol Školský poriadok. Tento stanovil postupnosť pri výchovných opatreniach – pochvalách
a pokarhaniach.
Pochvalu triednym učiteľom  
v prvom polroku získalo 72 žiakov.
V prvom polroku:
• napomenutých triednym učiteľom bolo 5 žiakov
• triednym učiteľom nebol pokarhaný ani jeden žiak
• riaditeľom školy nebol pokarhaný ani jeden žiak
• zníženú známku zo správania sme neudelili.
V druhom polroku:
• pochvalu triednym učiteľom
získalo 82 žiakov
• odmenu riaditeľky školy získalo 76 žiakov
• napomenutí triednym učiteľom boli 3 žiaci
• triednym učiteľom boli pokarhaní 1 žiak

• riaditeľom školy bol pokarhaný 1 žiak
• znížená známka zo správania nebola udelená.
Skokanom roka – žiakom, ktorý si najviac zlepšil prospech oproti prvému polroku, sa stala Kristínka Baleková, žiačka 6. A triedy, ktorá si zlepšila prospech v 3
predmetoch.
2. HODNOTENIE DOCHÁDZKY
ŽIAKOV
Žiaci vymeškali v priebehu prvého polroka tohto školského roka
7 488 hodín, čo je o 1 177 hodín
viac, ako v prvom polroku v minulom školskom roku, priemerne
na jedného žiaka 24,96 hodín, neospravedlnené hodiny sa nevyskytli..
V druhom polroku žiaci vymeškali 10 532 hodín, čo je 35,1 hodín
na žiaka. Je to o 1 987 hodín viac
ako v druhom polroku v minulom
školskom roku, všetky vyučovacie
hodiny boli ospravedlnené.
Hlavnou príčinou vymeškávania boli zdravotné problémy detí.
2. Testovanie 9
1. miesto v okrese Námestovo
SJL – 74,38% » 7,76% nad
priemerom SR
MAT – 75,31% » 13,32% nad
priemerom SR.
3. REPREZENTÁCIA ŠKOLY
VO VEDOMOSTNÝCH
A ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽIACH
VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE
V školskom roku 2015/2016 sme
sa zúčastňovali rôznych súťaží
a olympiád, napr.:
Olympiáda Sjl – účasť v ok-

resnom kole, Natália Revajová
– 9.  A– 1. miesto – postup na krajské kolo.
Dejepisná olympiáda – v okresnom kole získal 2. miesto Tomáš
Lajda – 6. B, 7. miesto – Lucia Kubinová – 7. roč., 5. miesto – Magdaléna Mikundová – 9.
Kostelničákov ornament – Simon Sunega – 2. miesto, ocenenie
získala aj Diana Feniková a Karolína Osierdová.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
ZŠ s MŠ Klin sa počas školského
roka zúčastňovala školských športových súťaží vyhlásených MŠVV
a Š SR pre školský rok 2015/2016
Cezpoľný beh: 1. miesto – Petra
Kraváková, ZŠ s MŠ Klin celkovo
2. miesto.
V malom futbale sa mladší žiaci
umiestnili na 2. mieste v obvodnom kole.
MO okresu vo florbale starších
žiačok – 2. miesto
MO okresu vo florbale starších
žiakov – 2. miesto
MO v atletickom štvorboji: Petra Kraváková – 1. miesto – postup
na krajské kolo v Liptovskom Mikuláši, tu skončila na 3. mieste.
Žiacka vianočná latka: Erik Gonšenica – 1. miesto, Petra Kraváková – 4. miesto.
Na majstrovstvách okresu v atletike sa starší žiaci z celkového
hodnotenia 17 družstiev umiestnili na 5. mieste. Za jednotlivcov
získal v behu na 60 m Volf Denis – 9. B – 6. miesto, zároveň získal aj 4. miesto v behu na 300 m.
V štafete 4 x 60m skončili: Galčík, Volf, Svetlošák a Romaňák
na 4. mieste, 5. miesto získal Kosmeľ Adam – 8. A v skoku do výšky
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a Roland Galčík a Svetlošák Patrik – 9. A skončili na 8. – 9. mieste v skoku do výšky. Na 9. mieste
skončil Lukáš Srnčík – 8.B v hode
kriketkou.
Staršie žiačky získali celkovo
výborné 4. miesto. Za jednotlivcov bodovala – Kraváková Petra
– 8. B – 3.miesto v behu na 300 m
a 1. miesto v skoku do diaľky, v behu na 800 m skončila na 1.   Andrea Svetlošáková – 6. A a na 2.
mieste Nikola Tylková – 8. A, štafeta dievčat v zložení: Ferancová,
Kraváková Kurtulíková Volfová
– skončila na 3. mieste.
Mladší žiaci sa na majstrovstvách okresu   v atletike umiestnili v súťaži družstiev na 4. mieste.
V behu na 60 m obsadil 2. miesto
Benjamín Kurtulík.

Mladšie žiačky   na 1. miesto
v behu na 600 m skončila Andrea
Svetlošáková a na 4. mieste Aneta
Litváková.
Počas školského roku sme sa
zameriavali aj na mimoškolské
aktivity pre žiakov.
Realizovali sme športovú súťaž
Rope skipping, Kliňanská latkaskok do výšky, turnaj vo vybíjanej.
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
V rámci mimoškolských aktivít sme sa zapojili do projektov
Danone – mliečna liga, Školská
mliečna liga, Školské ovocie a zelenina.
Žiaci  pripravili program ku Dňu
dôchodcov, na Vianočnú besiedku, na školský ples a ku Dňu matiek.
Pod vedením p. uč. Matisovej
Ľudmily vyšiel časopis KLINGÁČIK. Všetci žiaci mohli doň pris-

pievať svojimi nápadmi.
INÉ AKTIVITY
Pod vedením jednotlivých predmetových komisií sa uskutočnili: Európsky deň jazykov, Týždeň
boja proti drogám, Viem, čo čítam, Deň vody, Burza kníh, Deň
sukní a kravát. Deň zdravej výživy – hovorme o jedle, Čas premien – beseda pre dievčatá, Vzdelávanie s CPPPaP – 5. A,B, 6. A,B,
Valentínska pošta, Tvorba pamiatok UNESCO – v rámci geografie,
Čisto v duši, čisto okolo nás, Zvyky na sv.Luciu, Vianočné trhy, Výchovný koncert, Vizitácia p. biskupa, Čistá obec.
Pod vedením koordinátorky
prevencie sa uskutočnili: Proti
drogová prevencia – 9.  A , B – návšteva Resoc. zariadenia Bobrov,
Beseda s finančnou poradkyňou,
Bankové poradenstvo.
Exkurzie: Obecný úrad Klin
– 6. roč., Dejepisná exkurzia
na Oravský hrad – 5. roč., Lite-

rárna exkurzia – Slanický ostrov
umenia – 9. ročníky, Čistička odpadových vôd – 9. roč., Cesta náučným chodníkom – 9. roč.
Na prvom stupni: Zdravá výživa – prednáška, Noc v rozprávke,
Kráľovstvo zdravia, Pochod za život, Karneval, Škola v prírode,
Plavecký výcvik.
Exkurzie: Obecný úrad, pošta Klin.
Školských výletov sa zúčastnili všetky triedy, prebehli podľa dohodnutých programov a bez závažných priestupkov.
Uskutočnili sa divadelné predstavenia pre žiakov I. aj II. stupňa.
Divadlo Banská Bystrica, Cirkusové predstavenie.
O zákerností drog a fajčenia
boli žiaci informovaní prostredníctvom nástenky, ktorú pre nich
pripravovala koordinátorka prevencie. Uskutočnili sa vianočné
trhy, v rámci ktorých žiaci prispeli ľubovoľnou čiastkou do zbierky,
ktorej výťažok išiel na pomoc pre
rodinu z Klina.
V zbere papiera sa nám podarilo vyzbierať 13 464,8kg – najaktívnejšie triedy 4.A, 8.A, 5.A, 6.A.
Taktiež sme sa zapojili do zberu
tetrapakových obalov a plechovíc – najaktívnejších 7 žiakov našej školy (Lajda Jakub, Lajda Ján,
Lajda Juraj., Ulíková Lenka, Lipjak Marcel, Lipjaková Gabriela,
Mišeková Michaela) sa zúčastnilo výletu za odmenu za zber tetrapakov do Trenčína; – 37 žiakov našej školy sa zúčastnilo Motivačného výletu za odmenu do Poľského Inwaldu, ktorý zabezpečila ZŠ
s MŠ Klin.
SPRÁVA ZA ŠKOLSKÝ ROK
2012/2013 MŠ KLIN
V školskom roku 2012/2013 navštevuje MŠ 93 detí z toho 49
predškolákov.
Suma príspevku za pobyt dieťaťa bola 6,64 € od septembra

do decembra 2012, od januára
2013 sa výška príspevku zvýšila
na 10 € (bol odsúhlasený na zastupiteľsvtve obce 14. 12. 2012).
MŠ úzko spolupracuje so ZŠ,
Obecným úradom, Centrom voľného času NO a so Súkromným
centrom špeciálno-pedagogiského poradenstva ABC Trstená.
V školskom roku 2012/2013
prebiehajú v MŠ krúžky: „Angličtina hrou“ pod vedením Mgr. Alici Kršákovej (od októbra), „Krúžok prvej pomoci“ pod vedením
Mgr. Ivety Kurtulíkovej (od apríla).
V septembri prebehla logopedická depistáž s pani doktorkou S.
Nečasovou a v januári testy školskej zrelosti a spôsobilosti pod vedením PaedDr. T. Gandelovej.
Aktivity s rodičmi: september:
Sadenie cibuľovín, október: Švábkové hody, november: Svetlo života
s pánom farárom a sestričkou Imakulátou, december: Vianočné trhy,
február: Zimná sánkovačka, marec: Rozprávková noc, apríl: Čistá
obec, máj: Deň matiek, jún: Výlety
– Kinderlad, Rozprávkový vláčik.
Aktivity s pani učiteľkami:
Návšteva Obecného úradu v Kline, rozhovor s pánom starostom,
Návšteva z neba – Mikuláš, Karneval, Návšteva ZŠ s predškolákmi, Vystúpenie pri príležitosti 50.
výročia ZŠ, Vystúpenie na porade Červeného kríža, Vystúpenie
pri príležitosti Úcty k starším, Beseda s detskou lekárkou, Beseda
s p. stomatohygieničkou, Zapojenie sa do výstavy výtvar. prác MŠ
– Srdce pre mamu, Účasť na Športovej olympiáde v Oravskej Polhore (12. jún)
V školskom roku 2013/2014 je
do MŠ zapísaných 35 predškolákov. Celkový počet detí, ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2013/2014 je 85 (situácia k septembru sa môže zmeniť).
Mgr. Jaňáková
Alexandra, riaditeľka ZŠ s MŠ
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Žiaci ZŠ spoznávali nielen Slovensko
Určite sa všetci žiaci nemôžu dočkať konca školského roka a hlavne vytúžených prázdnin...Ale ešte predtým sa tešia na školský výlet, ktorý
si spolu s triednou učiteľkou pripravia a zrealizujú. Aj tento školský rok žiaci precestovali kus Slovenska… . Obdivovali jeho prírodné krásy,
spoznávali historické a kultúrne pamiatky, utužovali si vzájomné kolektívne vzťahy....
1. AB + 4. AB
Žiaci si to namierili do Zuberca,
kde navštívili Múzeum oravskej
dediny.
Rozhodli sa spoznať život oravských ľudí v minulosti. V skanzene sa nachádzali dobové drevenice, remeselnícke obydlia, drevený
mlyn, kostolík či píla.
Spestrením výletu bola ukážka tradičnej remeselnej výroby
ako napr.: hrnčiarstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, drotárstvo, plátenníctvo…

5. AB
Piataci navštívili romantickú
zrúcaninu Strečno, ktorá sa vypína nad riekou Váh ako symbol dávnej feudálnej moci. Páčili sa im pozostatky hradnej veže i kaplnky, no najviac ich zaujala hladomorňa, ktorá sa nachádza v 8 m hĺbke. Dozvedeli sa, že
hrad bol sídlom Žofie Bosniakovej a Američania tu natáčali film
Dračie srdce.
Cestou späť sa ešte vybláznili
v Aquarelax Dolný Kubín.

NR SR
6. AB
Šiestaci sa rozhodli vrátiť do minulosti, a preto sa vybrali do Martina, aby na vlastné oči videli najväčší skanzen ľudovej architektúry na Slovensku. Nachádzajú sa
tam tradičné obydlia s drevenými posteľami a perinami, ľudovými krojmi, vyšívanými obrusmi,
drevenými hračkami a postieľkami, ako aj hospodárske budovy so
senníkmi a remeselníckym náradím. Celý deň slniečko pekne pripekalo, a tak sa na záver schladili
v aquaparku v D.Kubíne.

Plavba loďou po Oravskej priehrade

7.
Siedmaci sa vybrali smerom
na východ a navštívili Múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva,

»

Osvienčim

Tri výlety do Poľska
Dejepisná exkurzia
Ôsmaci a deviataci si vyučovanie dejepisu oživili exkurziou
do Oswienčimu.
Poľská sprievodkyňa ich sprevádzala táborom, kde našlo svoju
smrť okolo 1,5 milióna ľudí. Väčšinou to boli  Židia, ktorí tu žili a zomierali v neľudských životných
podmienkach. Dobové fotografie,
kufre, oblečenie a kremačné pece zostali nemými svedkami týchto krutých udalostí našej histórie.

»
2. AB+ 3. AB
Cieľom ich výletu sa stali Habakuky na Donovaloch, kde sa deti preniesli do ríše rozprávok P. Dobšinského.
Okrem pripravených fantastických príbehov, rozprávkových
domčekov a čarovného mlynčeka,
si deti mohli v animačnom domčeku vyskúšať svoju šikovnosť v rôznych aktivitách i tradičných remeslách.
Pekné fotky a suveníry im budú
ešte dlho pripomínať tento skvelý výlet.

Habakuky

v ktorom obdivovali vzácne exponáty, ako je kostra jaskynného leva, praveká kultová maska či model meteoritu. Zaujali ich aj zvukové efekty zvierat a naozajstný
brloh medveďa. Potom nasledovala prehliadka mesta Liptovský
Mikuláš a adrenalínová zábava
na bobovej dráhe. Určite na tento výlet len tak rýchlo nezabudnú.
8. AB
Ôsmaci svoj výlet začali poznávaním krás Demänovskej jaskyne
Slobody, ktorá sa vyznačuje jedinečnou sintrovou výzdobou a podzemnými jazierkami. V Múzeu
jaskyniarstva získali komplexný obraz o jaskyniach a práci jaskyniarov. Nakoniec si vyskúša-
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li rýchlu jazdu na motokárach.
Hoci trvala len pár minút, pocity z nej budú ešte dlho rezonovať
v ich mysliach.
9. AB
Triedny výlet
Deviataci si to tento rok namierili priamo do hlavného mesta Bratislavy. Dlhú cestu autobusom si
krátili spevom a rozprávaním vtipov.  Z vyhliadkového UFA sa im
naskytol krásny pohľad na Dunaj
a celé mesto. Aj pešia prehliadka Starého mesta a Prezidentský
palác boli veľmi zaujímavé. Bratislavský hrad a Národná rada
SR boli ďalšou kultúrnou zastávkou výletu. O zábavu sa postarala JUMP aréna, kde sa poriadne
vyšantili a plní úžasných dojmov
cestovali späť.
Literárna exkurzia
Na druhý deň deviataci pokračovali vo výlete. Necestovali až tak
ďaleko, nalodili sa v prístave a plavili sa na Slanický ostrov umenia.
Je to rodisko jazykovedca A. Bernoláka, ale aj jediná časť, ktorá
nebola úplne zatopená po výstavbe Oravskej priehrady. Prezreli si
kostolík plný vzácnych umeleckých diel. Cestou späť zažili skve-

Motokáry

Deviataci
lý adrenalín v laserovej aréne Vulkán.
NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ
ŠKOLY
Naša družobná škola Przyborów
nás pozvala na školský piknik
spojený s oslavou Dňa Zeme. Čakali nás tam chutné a zdravé špeciality z domácich surovín. Pestrý program a módna prehliadka
nám všetkým spríjemnili sobotné
dopoludnie. Priniesli sme si pekné zážitky a mnohí aj pomaľované tváre.

let každoročne organizuje zdarma vedenie ZŠ a je motiváciou pre
dosahovanie výborných vyučovacích výsledkov.
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
Deväť rokov je v živote človeka iba
jeho zlomok. Je to pomerne krát-

riaditeľke a triednym učiteľkám
a všetkých napokon noblesne vytancovali.
Naši deviataci patrili k najlepším triedam na ZŠ, o čom
svedčia aj ich výborné výsledky
v celoslovenských testovaniach
KOMPARO 9 a MONITOR 9.

VÝLET ZA ODMENU
Najlepší žiaci našej školy sa zúčastnili motivačného výletu za odmenu do poľského Inwaldu. Výlet zahŕňal návštevu parku miniatúr, dinolandu, stredovekého hradu a mini zoo. Deti si užili jazdu
na divokej rieke, obrovskom kolotoči či dokonca 5D kino. Vý-

V družobnej škole Przyborów

Výlet za odmenu pre najlepších žiakov našej školy do Inwaldu v Poľsku

ky úsek, ale v živote našich deviatakov sa zavŕšila jedna z dôležitých etáp – ukončili svoje pôsobenie na základnej škole. Z malých a nesmelých prváčikov sa stali mladí ľudia plní snov, ideálov
a chuti do života. Prežili na našej
škole úžasných deväť rokov, ktoré sa nepochybne navždy vpíšu
do ich pamäti, pretože získali nielen mnoho vedomostí, ktoré budú
ďalej využívať, ale naučili sa tvoriť aj vzťahy, priateľstvá, dokážu si
pomáhať, rešpektovať sa a mať sa
radi… Tento rok ich bolo 34 a spoločne sme sa zabavili na rozlúčkovom večierku. Pripravili si skvelý
program a chutné občerstvenie.
Poďakovali sa vyučujúcim, pani

V obidvoch testovaniach boli vysoko nad slovenským priemerom, dokonca dosiahli najlepšie
výsledky v okrese Námestovo.
Vďačia za to svojmu zodpovednému prístupu a záujmu o učenie, ale aj p. učiteľkám Ľ. Matisovej a J. Vonšákovej, ktoré ich
celých 5 rokov motivovali a efektívne vyučovali hlavné predmety. Úspechy dosahovali aj v rôznych vedomostných či športových
súťažiach, a tak šírili dobré meno našej školy. Všetci sa dostali
na vybrané stredné školy, kde budú pokračovať v štúdiu. Všetci im
prajeme vytrvalosť, veľa úspechov
a elánu do učenia… Text a fotky
PaedDr. Matisová Ľudmila
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Lúčime sa so školským rokom 2015/2016 v MŠ…
... ako neuveriteľne rýchlo uplynul. Spoločne sme prežívali krásne, bezstarostné obdobie plné hier, zábav, radosti a pohody. Ani sme sa nenazdali a už je tu leto. S ním začínajú našim deťom očakávané a vytúžené prázdniny. Naši budúci prváci po prázdninách vkročia po prvýkrát do „veľkej školy“. Stanú sa z nich žiaci, ktorí budú plniť školské povinnosti. Na ich miesta však pribudnú noví kamaráti, pre ktorých sa
staneme oporou vo chvíľach odlúčenia sa od rodičov.

Tablo našich predškolákov
V školskom roku 2015/2016
sme prežili toho naozaj veľa. Nebolo to vždy jednoduché, ale vďaka tým, ktorým záleží na MŠ, sme
to spoločne zvládli. Zorganizovala sa logopedická depistáž pre deti od 4. rokov. Na konci školského
roka pani PaedDr. S. Nečasová
konštatovala, že len 50 % rodičov
navštevovalo ambulanciu s deťmi počas školského roka. A keďže nám veľmi záleží na týchto deťoch, dohodli sme spoluprácu
v budúcom školskom roku, a to
v tom, že pani logopedička (okrem toho, že rodičia budú navštevovať ambulanciu) bude každý mesiac navštevovať našu MŠ
a pomáhať deťom, ktoré to budú potrebovať. Ale ako sa vyjadrila, je potrebné, aby rodičia pristupovali k tomuto zodpovedne,
navštevovali ambulanciu pravidelne a „precvičovali jazýček“
spolu s deťmi denne podľa jej pokynov. Ďakujem pani logopedičke za trpezlivosť a ústretovosť pri
riešení tohto problému. Zorganizovala sa taktiež depistáž a testovanie školskej spôsobilosti v spo-

lupráci s CPPP a P Námestovo.
Chcem poďakovať pani psychologičkám za láskavý prístup k deťom a hlavne pomoc v tomto smere. Pri depistáži sa pani učiteľky
uistili v tom, čo majú ešte spolu
s deťmi „dotiahnuť“, aby boli pripravené na zápis do ZŠ v spolupráci s rodičmi. Testovanie školskej spôsobilosti nás zase uistilo
v tom, pre ktoré deti by bol prospešný odklad povinnej školskej
dochádzky. Samozrejme je potrebné uistenie nielen zo strany
psychológov a učiteľov, ale rozhodujúci je súhlas rodičov. Preto je dôležité, aby nám rodičia dôverovali a spoločne sme tak rozhodli, čo je najlepšie pre ich dieťa. Deti, ktoré mali v školskom
roku 2015/2016 odklad povinnej
školskej dochádzky, urobili neskutočný pokrok vpred a sú pripravené na vstup do ZŠ.
Ďakujem pani učiteľkám, ktoré
sa svedomito s deťmi pripravovali
na súťaže a olympiády. Prijali sme
pozvanie na Športovú olympiádu
do Oravskej Polhory, kde nás úspešne reprezentovalo päť športov-

Naši mladí športovci na olympiáde materských škôl v Oravskej Polhore

cov: M. Motyka, M. Galgaňák, T.
Kubala, E. Jadrňák a K. Pisarčík.
Pani uč. V. Volfová dennodenne
trénovala s deťmi. Ďalej sme prijali pozvanie na nesúťažnú prehliadku ľudových piesní v Oravskom Veselom, kde nás úspešne reprezentovali V. Laššáková
a Š. Tylka. Pani uč. Mgr. K. Feniková precvičovala s deťmi ľudové piesne. Ďalšia olympiáda, na ktorú sme prijali pozvanie, bol Luskáčik v Zákamennom. Naši matematici L. Mikunda a K. Pisarčík priniesli diplomy s p. uč. Mgr. S. Fenikovou,
ktorá ich pripravovala na tento veľký deň. Ďakujem aj ostatným pani učiteľkám, ktoré boli zodpovedné za aktivity počas
celého školského roka. Pani uč.
Bc. V. Katrákovej, ktorá si svedomito pripravila aktivitu Čistá
obec v MŠ na vyšnom konci, ale
aj pri kostole. Pani uč. Mgr. K.
Večerkovej, ktorá spolu s ďalšími p. učiteľkami vyzdobili sálu
v KD pri príležitosti Dňa matiek
a všetkým p. uč., ktoré nacvičili
krásne programy, či už pri príležitosti Dňa matiek, alebo pri príležitosti sv. Mikuláša.

Štrngálky v Oravskom Veselom

Aktivita MŠ – Čistá obec

Ďakujem vedúcim, ktoré viedli krúžok, sestričke Edite (Náboženstvo), Mgr. Ivete Kurtulíkovej
(Prvá pomoc!) a Mgr. Veronike
Téglerovej (Angličtina hrou). Deti
formou hry získali veľa poznatkov,
a preto im to poďakovanie náležite
patrí. Veľkou pomocou nielen pre
integrované deti boli asistentky
Mgr. L. Huráková a Mgr. M. Šatanová, odviedli kus práce a pomáhali všade tam, kde bola pomoc
potrebná. Materská škola Klin bola v školskom roku 2015/2016 zapojená do pilotnej fázy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Vypracoval sa nový Školský vzdelávací program, ktorý bude od nového školského roka k nahliadnutiu pre rodičov na webovej
stránke školy. Zúčastňovali sme
sa počas pilotnej fázy školení a seminárov, aby sme sa čo najviac dozvedeli, a čo najviac poznatkov
odovzdali deťom.
Tento školský rok sa dokončil exteriér v MŠ pri kostole. Najväčšie poďakovanie patrí p. Kamilovi Košútovi, ktorý vytvoril pieskovisko pre deti, a taktiež bezpečné oplotenie. Z projektu sa zakúpil
skleník, okrasné dreviny a skalky, »
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MODELÁRSKY DEŇ
Dňa 5. júna 2016 sa uskutočnil druhý ročník modelárskeho dňa
v Kline – Koliba pod vedením organizátora podujatia Jozefa Pavlíka
z Námestova.

Predviedli sa modely truckov
(kamiónov) s návesmi, stroje stavebnej techniky v mierke 1:16,
tanky v mierke 1:6 a expedičné autá v mierke 1:10 a výstava a predvádzanie modelovej železnice.  

Modelárskeho dňa sa zúčastnili
modelári so svojimi modelmi
zo Žiliny, Banskej Bystrice, Popradu, Zvolena,  Revúcej, Vranova
nad Topľou Prievidze, Klina a Námestova.
Veľká vďaka patrí sponzorovi
podujatia Petrovi Triebľovi z Klina.
Ing. Jozef Pavlík

» ale aj záhradné náradie pre deti,
provízie za fotky, výťažku z veľkonočných trhov, z daru od sponzorov, vďaka časti financií od rodičov
(príspevok ZRPŠ) a 2 % z dane sa
zakúpili preliezky, piesok do pieskoviska, tabuľa na písanie do MŠ
pri kostole, piesok a tabuľa na písanie do MŠ na vyšnom konci.
V budúcom školskom roku plánujeme zakúpiť do interiéru MŠ
pri kostole interaktívnu tabuľu
a do MŠ na vyšnom konci doplniť
detské ihrisko s pocitovým chodníkom (z projektu) a umelý tráv-

nik, ktorý bude umiestnený na betónovej ploche pred detským ihriskom.
Ďakujem všetkým priateľom
MŠ, ktorí nám pomáhali počas
celého školského roka akoukoľvek formou. Ďakujem všetkým
zamestnancom MŠ, ŠJ za skvelú
spoluprácu a v neposlednom rade
pani RŠ Mgr. A. Jaňákovej.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalší úspešný školský rok, kde znova o niečo zvýšime úroveň v našej
MŠ pre naše deti.
Mgr. Iveta
Ferancová, ZRŠ pre MŠ

Podujatie bolo za účelom predvádzania a výstavy modelov RC
(rádiom riadené na diaľku).

Brigáda pri dotváraní exteriéru MŠ pri kostole

Vpravo organizátor modelárského dňa Ing. Jozef Pavlík

Luskáčik v Zákamennom

Oplotenie materskej školy a nové pieskovisko
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Jar a Leto s Hasičmi
Ako každý rok, tak aj tento začali hasiči členskou schôdzou,
nasledovali rôzne kultúrno‑spoločenské aktivity, ako napr. účasť
na zabíjačke, na stavaní mája
v Kolibe či výpomoc na športovom dni v Kline.
V priebehu mesiacov marec až máj sa venovali aj technickým záležitostiam – oprava Tatry 148, kontrola a preverovanie
hydrantov po celej obci a príprava
na STK v júni. Vedenie DHZ Klin
sa zúčastnilo schôdze okrsku 10
v Námestove a plenárnej schôdze
v Lipnici Wielkej.
Prvou oficiálnou aktivitou pre
celý tím bolo taktické cvičenie
v Poľsku – Lipnica Wielka. Naši hasiči sa tohto cvičenia zúčastnili spolu s viacerými družstvami

z Hornej Oravy. Od mája začalo
kolo tréningov a príprav na okresnú súťaž v Oravskej Jasenici, kde
nakoniec ženy získali 9. miesto
a muži krásne 11. miesto. Nie vždy je ideálna účasť na tréningoch
a súťažiach, ale tím si poradí.

Na konci školského roka hasiči v rámci prípravy na budovanie
tímu mladých hasičov predviedli požiarny útok, ale i techniku
v škole na brannom cvičení, a tak
odštartovali leto s deťmi.
Dňa 9. júla zasahovali hasiči v oblasti Michaľovo, kde horela
suchá tráva.
Ďalšimi akciami, ktorých sa
naši hasiči zúčastnia do konca leta, sú družobná akcia v Námestove plánovaná na 4. 9. 2016, taktické cvičenie okrsku 10, ale i taktické družobné cvičenie v Sihelnom.
Družstvo malých Hasičov
– Kliňanské plamene.
Mnohé roky DHZ trápi udržať
robustnú základňu aktívnych členov, a aj preto sa tento rok pokúša

celý tím o znovuzrodenie detského družstva. Plameň je súťaž respektíve hra, ktorá je určená najmä
pre deti. Cieľom tejto hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi. Deti sa postupne pripravujú na všetky disciplíny, ktoré sú
náročné nielen z pohľadu kondičky, ale aj disciplínovanosti a rešpektovania pravidiel. Skoro každú prázdinovú sobotu na futbalovom ihrisku trénujú a družstvo sa
zatiaľ formuje. Držíme naším malým odvážlivcom palce a uvidíme,
či sa dokážu pripraviť a prezentovať našu obec.
Andrea Kekeľáková Laššáková

Priestor na pódiu patril ďalej
žiakom pána učiteľa Petra Kozoňa zo Základnej umeleckej školy
v Námestove.

obnovili spevácky súbor pod názvom Babička.

Po nich sa predstavila Diana
Kuklová, ktorá k hre na heligónku
priviedla aj svoju mamu.
K stálym účastníkom patrí neodmysliteľne Karol Trabalík z D.
Kubína, ktorý zároveň patrí k najstarším hráčom na heligónku.

Kliňanská heligónka
V nedeľu 10. júla zneli obcou Klin lahodné tóny heligónky. V priestoroch Koliby sa konal už šiesty ročník tradičného
podujatia.
Kliňanská heligónka sa čoraz
väčšmi teší obľube. Tento rok sa
do prehliadky zapojilo okolo tridsať milovníkov heligónky z rôznych obcí Oravy.
Úvod otvorila rodina Triebeľovcov, ktorí prispievajú organizáciou takéhoto podujatia
k zachovávaniu tradícii v našej
obci.

Tradične rozospievali Kolibu
členovia klubu dôchodcov, ktorý

Ctenou návštevou poctili podujatie aj hostia zo susedného Poľska.
Na záver si všetci spoločne zaspievali a tak dozneli posledné tóny VI. ročníka a organizátori sa už
teraz tešia na ten ďalší.
Príjemnú atmosféru dopĺňala
aj vôňa pravého oravského guľáša, na ktorom si všetci pochutnali.
Mgr. Monika Janovičová

17. 8. 2016

športové aktuality

II. ročník SLOVAKIA
BOXING CUP
Obec Klin po druhý krát privítala boxerov z celého sveta na druhom
ročníku Slovakia Boxing Cup
Brány Základnej školy v Kline privítali opäť športovcov z rôznych kútov sveta na 2. Slovakia Boxing Cup Triebeľ, ktorý
sa po minuloročnej premiére tešil veľkej obľube. Na Oravu zavítali vo štvrtok 9. júna boxeri
zo sedemnástich štátov, a hneď
na úvod ich čakala lekárska prehliadka a váženie, po ktorých sa
uskutočnilo rozlosovanie zápasov na piatkové štvrťfinále, kde
sa rozhodlo, kto postupuje ďalej
v súboji o medaily.
Semifinále prebiehalo súčasne
v dvoch ringoch. Vynikajúce výkony predviedli boxeri z Talianska, Anglicka, či Nemecka. Nedeľné finále poctili svojou návštevou dokonca hostia z Kazachstanu, ktorí odovzdali ceny víťazom.

Doma na Slovensku ostali dve zlaté a deväť strieborných medailí. Cenu za najlepší tím si odniesol Birtley Boxing Club z Anglicka, ktorý sa na turnaj po roku opäť
vrátili s početnou výpravou. Najlepším borcom v kategórií mužov
sa stal Michal Šurin zo Sport Club
Žilina a v ženskej kategórií si ceny vybojovala Karina Tazabekova
z Ruska.
Druhý ročník medzinárodného
turnaja Slovakia boxing cup dopadol nad očakávania. Aj vďaka boxu sa ľudia z celého sveta zoznámili s krásami Oravy i samotnou
obcou Klin, v ktorej ich zaujala týčiaca sa socha Ježiša Krista. Box
Club Triebeľ plánuje v týchto aktivitách aj naďalej pokračovať.
Monika Janovičová
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Zákaznícka linka: 0850 888 019 Linka tech. podpory: 0800 601 116
mail@dsidata.sk www.flexi.sk tel. 043 238 80 10, fax  043 238 80 11
RADI BY SME VÁS INFORMOVALI, ŽE V OBCI KLIN
JE VYBUDOVANÁ NOVÁ OPTICKÁ SIEŤ.
AJ V KLINE UŽ MÔŽETE VYUŽÍVAŤ OPTICKÝ
INTERNET A DIGITÁLNU TELEVÍZIU
REALIZÁCIA PRÍPOJKY DO VAŠEHO DOMU
V Kline sú na elektrických podperných stĺpoch nainštalované prístupové skrinky do optickej siete tak, aby umožňovali pripojenie
každého rodinného domu. Pripojenie bude realizované inštalovaním tenkého optického vlákna zo stĺpu na rodinný dom a vlákno
bude ukončené v optickom meniči v interiéri na vopred dohodnutom mieste. Existujúci zákazníci za prekládku do optiky nebudú
platiť  takmer nič!   Zriadenie optickej prípojky pre našich existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú doteraz dostupné bezdrôtové, alebo
aDSL pripojenie, bude za symbolické 1 €.
NEOBMEDZENÝ OPTICKÝ INTERNET
Váš rodinný dom bude pripojený technológiou FTTH (Optika do rodinného domu) a tak si budete môcť užívať internet s rýchlosťou až
250 Mb/s. K optickému internetu Vám teraz pribalíme digitálnu televíziu so 100 TV stanicami na 6 mesiacov zadarmo a bez záväzkov.
Ceny optického internetu začínajú od 11,90 € mesačne.
DIGITÁLNA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Odteraz bude pre Vás sledovanie televízie celkom iný zážitok. Hlavným rozdielom je digitálna kvalita obrazu a zvuku, hlavne vo vysokom rozlíšení HD. Odteraz už nie je dôležité, kedy prídete domov.
Vždy stihnete svoj obľúbený seriál, film, ale aj správy. Nič nemusíte
nahrávať, jednoducho môžete SLEDOVAŤ ODVYSIELANÉ RELÁCIE AŽ 7 DNÍ DOZADU. Vyskúšajte si našu digitálnu televíziu
počas celých 6 mesiacov úplne zadarmo a bez záväzkov a ak sa Vám
bude páčiť, vyberiete si programovú tarifu flexi TV s 80, 100 alebo
až 120 TV stanicami v digitálnej kvalite. Ceny televízie začínajú
od 7,90€.
PEVNÁ LINKA BEZ PAUŠÁLU
S našou pevnou linkou neplatíte žiadne mesačné paušály. A navyše dostanete od nás každý mesiac zadarmo kredit, ktorý môžete prevolať  kam len chcete. Taktiež si môžete svoju starú telefónnu linku s Vašim starým číslom preniesť k nám a ešte viac znížiť 
mesačné poplatky, ktoré platíte.

Kliňanský krígeľ

Kliňanský krígeľ sa konal v nedeľu 7. augusta v priestoroch Koliby
Klin. Už po tretí krát sa stretli milovníci piva a dobrého jedla, ktorí si prišli aj zasúťažiť v pití piva na čas, či jedení halušiek. Hlavnou cenou bol sud
piva, za najťažšiu disciplínu „Rio De Klin“, ktorú vyhral domáci obyvateľ
Rudolf Wolf. Zlatý mok tiekol potokom a zahanbiť sa nedali ani nežnejšie
polovičky, ktoré sa do súťaže zapojili.
Mgr. Monika Janovičová

BALÍKY PLNÉ INTERNETU A TELEVÍZIE
Najvýhodnejšie je využiť možnosti tzv. „triple play“ flexi BALÍKov,
ktoré kombinujú vyššie spomenuté služby do jednej. Hlavným dôvodom je ponúknuť Vám naše služby v jednom balíku za výbornú cenu.
Vyberte si Bronzový, Strieborný, Zlatý alebo Platinový flexi BALÍK.
Ceny balíkov začínajú od 16,90 €. Informácie o našich produktoch
nájdete na stránke  www.flexi.sk alebo telefonicky na zákazníckej
linke  0850 888 019.
DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
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FUTBAL VO VÝSLEDKOCH – SEZÓNA 2015/16
Vo futbalovej sezóne 2015/2016 všetky družstvá predvádzali veľmi dobré výkony a výsledkom boli umiestnenia na popredných miestach
tabuliek jednotlivých kategórii.
PRÍPRAVKA vyhrala svoju
skupinu s veľkým náskokom
a v turnaji o Víťaza Oravy skončila na 3. mieste za Dolným Kubínom A a Dolným Kubínom
B, čo je najlepšie umiestnenie
Prípravky v priebehu jej činnosti. Najlepšími strelcami gólov
boli Marko Jendroľ a Ľuboš Stahoň.
PRÍPRAVKA: skupina A, OFZ
1. Klin
1212 0 0 76 : 12 36
2. Or. Jasenica 12 6 0 6 38 : 33 18
3. Vavrečka
12 0 012 4 : 73 0
Vavrečka – Klin 1:8, Klin – Or. Jasenica 7:2, Klin – Vavrečka 3:1,
Or. Jasenica – Klin 1:3, Vavrečka
– Klin 0:9, Klin – Or. Jasenica 7:2,
Klin – Vavrečka 9:0, Or. Jasenica – Klin 1:4, Vavrečka – Klin 0:7,
Klin – Or. Jasenica 7:2, KlinvVavrečka 9:0, Or. Jasenica – Klin 2:3.
MLADŠÍ ŽIACI obsadili v III. lige 10. miesto. Žiaci hrali dobre,
ale v tomto družstve chýbal väčší
počet starších a skúsenejších hráčov tejto vekovej kategórie.
MLADŠÍ ŽIACI: III. liga sk. B U13, SsFZ
1. Dlhá n. Or. 24 21 0 3 109:34 63
2. Liesek
24 18 2 4 132:51 56
3. Trstená
24 18 1 5 125:43 55
4. L.Mikuláš B 24 16 2 6 132:46 50
5. L.Hrádok 24 16 1 7 138:41 49
6. Diviaky
24 13 3 8 70:60 42
7. Rabča
24 10 212 90:105 32
8. Zákamenné 24 9 213 70:82 29
9. Zuberec
24 9 015 89:89 27
10. Novoť
24 8 016 69:114 24
11. Klin
24 6 414 68:88 22
12. Lisková
24 3 120 33:175 10
13. Istebné
0 0 0 0 0:00 0
14. Or. Podzámok 24 0 024 15:212 0
Klin – Or. Podzámok 12.2, Trstená – Klin 2:0, Klin – Zákamenné
4:5, Istebné – Klin 0:2, Klin – L.
Hrádok 0:7, Zuberec – Klin 5:4,
Klin – Liesek 1:1, L. Mikuláš BvKlin 4:1, Novoť – Klin 4:7, Klin
– Rabča 3:3, Dlhá n. O. – Klin 8:0,
Klin – Lisková 5:0, Diviaky – Klin
2:2.
STARŠÍ ŽIACI obsadili 2. miesto v III. lige a toto umiestnenie
je najlepším umiestnením v histórii činnosti tohoto družstva.
Starší žiaci sa spoliehali hlavne
na streleckú aktivitu Patrika Svet-

24. 7. 2016 TATRAN Klin zaslúžene vyhral futbalový turnaj O pohár SNP v Rabči – 42. ročník
lošáka, ktorý strelil súperom až
76 gólov.
STARŠÍ ŽIACI: III. liga sk. B U15, SsFZ
1. Dlhá n. Or. 2422 1 1 169:24 67
2. Klin
24 16 3 5 101:45 51
3. L. Mikuláš B 24 16 2 6 102:45 50
4. L. Hrádok 24 15 3 6 77:40 48
5. Liesek
24 14 2 8 75:50 44
6. Zuberec
2412 3 9 116:77 39
7. Zákamenné 24 11 112 50:65 34
8. Diviaky
24 9 510 70:79 32
9. Trstená
24 6 711 44:72 25
10. Lisková
24 7 413 40:77 25
11. Rabča
24 6 315 44:81 21
12. O. Podzámok 24 3 120 22:126 10
13. Novoť
24 1 122 32:161 4
14. Istebné
0 0 0 0 0:00 0
Klin – Or. Podzámok 5:2, Trstená – Klin 3:3, Klin – Zákamenné
2:0, IstebnévKlin 1:6, Klin – L.
Hrádok 3:0, Zuberec – Klin 4:4,
Klin – Liesek 2:3, L. Mikuláš B
– Klin 3:2, Novoť – Klin 1:15, Klin
– Rabča 5:2, Dlhá n. O. – Klin
6:0, Klin – Lisková 12:0, Diviaky
– Klin 2:5
DORASTENCI obsadili 2. miesto a ako jediní v skupine dokázali vyhrať nad víťazmi z Bobrova v obidvoch vzájomných zápasoch sezóny. Výsledky dorastencov mohli byť ešte lepšie, ak by
do zápasov pravidelne nastupovali najlepší hráči Anton Medvecký a Rado Galčík. Títo dvaja hráči pravidelne nastupovali v zápasoch družstva dospelých a výraznou mierou sa pričinili o konečné
umiestnenie aj tohoto družstva.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DORAST: V. liga U19 A, OFZ
Bobrov
1612 2 2 66:15
Klin
16 8 5 3 37:28
Or. Lesná 16 7 6 3 47:33
Mútne
16 8 0 8 27:23
Zubrohlava 16 6 2 8 39:38
Vavrečka
16 6 2 8 25:37
Novoť
16 5 3 8 41:55
Sihelné
16 5 2 9 32:56
Breza
16 1 6 9 31:60

38
29
27
24
20
20
18
17
9

Zubrohlava – Klin 2:0, Klin – Sihelné 1:0, Klin – Mútne 3:0, Breza – Klin 2:2, Klin – Vavrečka
1:1, Oravská Lesná – Klin 6:0,
Bobrov – Klin 0:1, Klin – Novoť
4:4
DOSPELÍ skončili na konečnom
2. mieste, keď v celej sezóne podávali spoľahlivé výkony.
Výsledok mohol byť ešte krajší, ale v priebehu sezóny odišiel
najlepší strelec Mikuláš Mikunda na hosťovanie do Kalinkova pri
Bratislave. V streľbe gólov ho úspešne zastúpil Anton Medvecký.
Dospelí opäť dokázali, že patria k najlepším futbalovým družstvám na Orave.

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Karol Kravák – 85 rokov,
Emília Basárová – 85 rokov,
Mária Václavová – 55 rokov,
Anna Svetlošáková – 75 rokov,
Aurélia Andrejkovičová
– 87 rokov

e-foto v. briš

MUŽI: VI. liga dospelí I. trieda A, OFZ
1. Or. Poruba 26 19 4 3 99:24 61
2. Klin
2615 6 5 52:41 51
3. Vavrečka
26 13 7 6 49:27 46
4. Zubrohlava 26 14 4 8 64:49 46
5. Liesek
26 11 8 7 53:45 41
6. Breza
26 11 6 9 48:50 39
7. Dlhá n. Or. 26 11 510 60:54 38
8. Pribiš
26 10 7 9 40:37 37
9. Zákamenné 26 9 9 8 60:59 33
10. Žaškov
26 9 512 47:55 32
11. Or. Polhora 26 8 216 34:53 26
12. Or. Podzámok 26 6 515 38:63 23
13. Zuberec
26 6 416 45:66 16
14. Istebné
26 1 619 31:97 9
Klin – Zuberec 1:1, Žaškov – Klin
3:0, Klin – Zákamenné 1:1, Vavrečka – Klin 1:1, Klin – Breza 3:2,
Liesek – Klin 3:0, Klin – Or. Poruba 2:1, Pribiš – Klin 6:1, KlinvOr.
Podzámok 3:0, Istebné – Klin 2:4,
Klin – Or. Polhora 3:0, Dlhá n. O.
– Klin 2:3, Klin – Zubrohlava 1:1.
Za veľmi dobré výsledky družstiev patrí poďakovanie všetkým
ktorí sa aktívne zapojili do činnosti TJ Tatran Klin.
Ing. Peter Gužik

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Dominika, Sojková, Branko
Blaškovič, Šimon Saniga, Natasha Jadrňáková, Lýdia Šatanová, Ondrej Jagelka, Denis
Večerek, Paulína Kviatková,
Leo Svetlák, Adrián Kovács
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