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Pán farár Jozef Dzurek sa narodil 28. 2. 1962 v Trstenej, po vysvätení za kňaza pôsobil na Spiši a Liptove. Na rodnú Oravu sa vrátil z Važca
1. 7. 1998 do našej farnosti ako prvý kňaz našej farnosti, ktorá dovtedy bola filiálkou Zubrohlavy. V našej farnosti pôsobil do 30. 9. 2005.
Od nás odišiel do farnosti Zubrohlava 1. 10. 2005, kde pôsobil, až kým ho po ťažkej chorobe dňa 4. 1. 2012 Pán nepovolal. foto: ing. peter jendroľ

Kňaz a jeden z nás
spomienka na p. farára Jozefa Dzureka
„ Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude
žiť, aj keď umrie. A nik, kto
žije a verí vo mňa, neumrie
naveky“ ( Jn 11, 25-26).

ho Pána“ (Mt 25,21). Opustil
nás vo veku nedožitých 50
rokov. Je to málo, veľa? Dĺžka ľudského života sa v Božích očiach nemeria počtom
prežitých dní. Dôležitejšie,
V tejto nezlomnej nádeji ako čísla, uvádzajúce náš
sme sa v sobotu 7. januára vek je skutočnosť, či sme
2012 rozlúčili s naším dra- alebo nie sme pripravení
hým duchovným otcom postaviť sa pred tvár milujúJozefom Dzurekom, ktorý ceho Otca.
nás počas 7 rokov pôsobenia
v našej farnosti privádzal
Jedine Boh vidí do hĺbky
k Bohu. A v týchto dňoch on ľudského srdca, preto iba
sám vošiel do „radosti svoj- On má právo vysloviť naj-

pravdivejší výrok o človeku. My ľudia nedokážeme
preskúmať hlbiny ľudského
ducha, preto môžeme človeka hodnotiť iba podľa jeho
vonkajších prejavov: skutkov, slov, konania, či podľa
toho, ako sme sa cítili v prítomnosti dotyčnej osoby.
Kňaz Jozef Dzurek, náš
pán farár, ako sme ho zvykli familiárne oslovovať, bol
pre mňa osobne príkladom
úprimného človeka a obe-

tavého kňaza. Bezmála celú
svoju prípravu na kňazskú
službu som prežil v jeho
blízkosti. Bol pre mňa povzbudením i výzvou vždy
pokračovať na ceste k Bohu.
Všetci si iste pamätáme jeho
tvár, na ktorej zvyčajne nikdy nechýbal úsmev. Z jeho
slov bolo cítiť pokoj a vyrovnanosť. V pamäti mi utkvela
jedna veta, ktorú často opakoval: „Pán Boh s nami.“ S odstupom času si uvedomujem,
že tento výrok bol istým krédom, ktoré charakterizovalo
celý jeho život. Túto vetu
často používal pri stretnutí
s veriacimi, či už sa zvítaval,
alebo lúčil. Vyslovoval v nej
výzvu, túžbu i modlitbu
Pokračovanie na s. 2
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Kňaz a jeden z nás
Spomienka na p. farára
Jozefa Dzureka
Dokončenie zo s. 1
vždy a vo všetkom patriť jedine Bohu.
Mám pevnú nádej, že tak,
ako sa snažil počas pozemského života celý patriť Bohu, tak i teraz vo večnosti
sám Boh korunuje túto jeho
snahu.
Francúzsky filozof Gab
riel Marcel povedal:
„Milovať znamená povedať druhému: Ty nezomrieš.“
Nekonečnosť Otcovej lásky
kňaz Jozef už zakúsil, pretože veril. A ten, kto verí,
neumrie naveky. Celá naša farnosť a každý jej člen
osobitne, ostávame dlžníkmi tomuto kňazovi za jeho

p. farár Dzurek
obetavú službu, ktorú medzi nami konal pre spásu
nesmrteľných duší. Nech
spomienka na kňaza Jozefa
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Mal srdce otvorené
pre každého
Jožko Dzurek bol prvým
kňazom v našej novej farnosti. Nastúpil 1. júla 1998
po oddelení Klina od zubrohlavskej farnosti.
Pamätám sa, že prišiel tichučko a povedal, že keď videl
ten nový kostol a v ňom plno
veriacich, oblial ho pot. Nebol
to pot strachu, ale zodpovednosti, ktorú dostal na plecia
a ktorú sa počas celej služby
u nás snažil naplniť.
Z našej farnosti odišiel, ako

sám povedal „len tu za kopeček
do Zubrohlavy“ 30. septembra
2005.
Svoj život a svoje srdce venoval tým, čo hľadajú Boha,
ktorí chcú žiť svoj kresťanský
život v cirkvi, a preto mal srdce
otvorené pre každého. Symbolom jeho osobnosti bola pokora,
ľudskosť a pokoj. S úctou a vďačnosťou v srdci si chceme uchovať
spomienky na neho v nádeji, že
spoločne uvidíme dobrodenia
Pánove v krajine žijúcich.
-Š. Peňák-

je v našich srdciach stále živá. Pamätajme na neho pri
Kristovom oltári, vo svojich modlitbách i osobných
obetách, aby ho Pán čo naj-

skôr prijal medzi blažených
v nebi.
Requiescat in pace! (Nech
odpočíva v pokoji!)
-Florián Volf, kňaz-

Poslúchol Boží hlas
Pán farár Jozef Dzurek by
mal koncom februára 50
rokov. Bol to Kristov kňaz.
Boh si ho zavolal po mene
do svojej služby a on poslúchol Boží hlas – stal sa kňazom.

povedal dosť a pozval ho
k sebe.
Spomínam si, ako veľmi
miloval kvety. Keď vstúpil
do kvetinárstva v Námes-

nú nádheru, ktorú stvoril
Boh.
Čo ma vždy veľmi povzbudzovalo, bola jeho
štedrosť voči deťom. Keď

Mala som možnosť s ním
spolupracovať pri vyučovaní náboženstva vo farnostiach Klin a Zubrohlava. Veľmi rada spomínam
na tieto roky, roky prežité
na Orave. Denne zahŕňam
do svojich modlitieb všetkých, s ktorými som sa stretávala a ktorí mi boli zverení v škole.
Keď som sa dozvedela, že
pán farár Dzurek ochorel
na ťažkú diagnózu, myslela
som v modlitbách na neho
ešte viac, lebo potreboval
viac duchovnej podpory.
Ťažký kríž si žiada mnoho
síl, viac trpezlivosti, ochotu prijať kríž, objať ho, nechať si ho položiť na plecia
a kráčať s ním až na Golgotu. Dokedy treba kráčať?
Kým Pán života a smrti ne-

tove alebo v Trstenej, nikdy neodolal kráse kvetov,
veľakrát sme mali aj my vyzdobenú kaplnku ružami,
gladiolami, či ľaliami, ktoré
priniesol Panne Márii. Keď
na jar zakvitla naša záhradka v Zubrohlave, často som
ho z okna videla, ako stál
nad ňou a obdivoval fareb-

som v Kline nacvičovala
program na jasličkovú slávnosť, už po prvých nácvikoch sa prišiel spýtať, koľko
detí účinkuje, aby ich prekvapil nejakou sladkosťou,
obrázkami či ružencom.
Jeho srdcovou záležitosťou bolo, akou pozornos-

ťou obdaruje prvopriímajúce deti v deň ich veľkej
slávnosti, aby im urobil
radosť. Miništranti nie raz
dostali žuvačku, nejaký
dobrý cukrík či keksík.
Našou spoločnou radosťou boli naši, vtedy ešte
bohoslovci, teraz už kňazi
– Peter Majcher a Florián
Volf. Keď sa blížili prázdniny a mali prísť zo seminára
domov, vždy sa na stretnutie s nimi veľmi tešil.
Život každého človeka
je tajomstvom a je v Božích
rukách. Mnohému v živote nerozumieme, ale pevne veríme, že Boh všetko
riadi. On vo svojej veľkej
láske a milosrdenstve ukončil utrpenie pána farára
Dzureka a otvoril mu brány
večnosti.
Nezabúdajme na neho vo
svojich modlitbách, možno
našu pomoc ešte potrebuje,
aby čím skôr našiel odpočinok v milujúcom Božom
náručí.
-sestra Lucia
(Alena Gajdošíková)-
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Takto si ho pamätáme
Vnímal človeka ako najväčší dar
• Chodieval k nám, vždy
bol vďačný za každé slovo,
ktoré s ním ľudia prehodili.
Nenatískal sa nikomu, ale
mal ľudí rád. Veľa nenarozprával, rád sa smial a vtipkoval.
• Mal rád kvety, veľmi
rád bol pri tom, keď sa kve-

kázne, ktoré si čítal s jemu
vlastným pokojom.
• Bol to človek s dobrým
srdcom. Poznám celú jeho
rodinu, bol z viacerých detí
a jeho skromnosť sa prejavovala v kostole i v bežnom
živote. Vždy sa potešil dobrému jedlu, najradšej mal

padný a oddaný svojmu poslaniu.
• Keď k nám prišiel, nikdy nebol náročný. Rád
s manželom porozprával
o športe. Bol to jednoduchý
a nekonfliktný človek. Viem,
že sa stále venoval aj nemčine, v ktorej bol veľmi dobrý.

štrúdľu a rezne. Bral ma ako
jeho druhú mamu. Často
prišiel s nejakým kvietkom
v črepníku, lebo ich mal rád
a chcel potešiť iných. Tešil
sa ľuďom a aj keď toho moc
nenavravel, bol s nimi rád.
Mala som rada, keď za jeho
služby tu putovala socha
Panny Márie.
• Ja ho mám v pamäti,
keď k nám chodil, ako tichého, skromného človeka
plného pokory. Na nič a nikoho sa nesťažoval. Boleli
ho tie nohy, ale nesťažoval sa
na to, len sa popýtal, čo by
mu mohlo pomôcť.
• Ja ho vidím aj ako hral
tenis a búchal loptičkou
o múr školy. Niektorým ľuďom to vadilo, ale ja som
chápal, že tie jeho nohy
i napriek bolesti musia mať
pohyb. A on to robil takto.
V kostole bol tichý, nená-

A bol to dobrý kňaz.
• Ja si spomínam na jeho
začiatky. Kostol bol pre neho obrovský, bol rád množstvu ľudí v kostole. Nechcel
nič meniť, len pokračovať
v tom, ako to bolo predtým.
Mal rád ľudí, a hlavne deti, lebo veril, že tam je sila
do budúcnosti. A moc rád
deti odmeňoval sladkosťami.
• Neuveríte, ale ja ho
mám pred očami, ako skoro ráno v lete chodil bosý
po tráve a v rukách mal Breviár. Tie nohy ho museli fest
bolieť, tak si takto chcel načerpať energiu zo zeme a rosy a cez modlitbu i zhora.
• Mne príde na um,
ako pomáhal triediť kvety.
Z kôpky, ktorú dievčatá vyhodili, ešte povyberal nejaké
„súce“, že si ich dá do fary ku
Panne Márii. Ja som ho po-

p. farár Dzurek
ty upravovali do kostola,
dokonca ich niekedy sám aj
ukladal. Vždy mu záležalo
na tom, aby v kostole boli
pekné živé kvety.
• Ja si spomínam na jeho spovede. Rád sedával
v sakristii a okolo neho zo
5 sviečok: „Aj zahrejú, aj je
to spojenie s Bohom,“ vravieval.
• Mal veľmi rád deti. Moji synovia vždy spomínali,
ako s nimi žartoval a vždy ich
obdaroval nejakými sladkosťami. Ja som ho vnímala ako
veľmi pokorného človeka.
• Bol tichý, nenápadný,
a tak aj odišiel – v pokore
a bázni voči Bohu. Nech mu
je Pán milostivý.
• Ja si na neho spomínam, ako mal stále ten „jeho“
úsmev na tvári a ako sa mu
oči zasmiali, keď stretol ľudí. Aj jeho stručné a poučné
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važovala za skromného, tichého a trpezlivého človeka.
Nikdy o nikom nerozprával
zlé veci a tešil sa každému
dňu.
• Pre mňa to bol pokorný, trpezlivý človek, ktorý nerád „vytŕčal z radu“.
Mal rád ľudí, hoci bol skôr
plachý ako zhovorčivý. Rád
vtipkoval.
• Bol jeden z nás, nevyvyšoval sa, nerád priťahoval na seba pozornosť. Som
rada, že mi po ňom zostala
spomienka v podobe z jedných novín, ktoré mi strčil
kedysi do ruky so slovami:
„Čítaj!“ Sú o svedectve modlitby a tak pri modlitbe často
na neho myslím.
• Bol to tichý a pokorný
človek. Mne príde na rozum
v súvislosti s ním, že mal veľmi dobrú pamäť. Keď som
bola v Bobrove na spovedi
(to už tu nebol dlho farárom), vedel si ma zaradiť,
všetky moje deti poznal, i súvislosti s nimi. Vedel dobre
nemecky, chodieval dokonca spovedať na východné
Slovensko do Hniezdneho
nejaké Nemky, ktoré spovedával, keď tam v blízkosti
bol kaplánom.
• Pán farár Dzurek bol
tichý, jednoduchý človek,
ktorý mal veľké srdce. Bol
vzorom spovedania. Pol hodiny pred každou svätou
omšou sedel pred oltárom
a spovedal. Prichádzali deti, aj starší a veľa mladých.
Často ma napadne ešte jedno
jeho povzbudenie. Rodičom
na krstnej náuke pripomínal,
aby každý večer pred spaním
žehnali svoje deti. Hovorieval: „Sú to vaše deti, žehnajte
im! Máte na to právo.“
• Mne sa páčilo, ako sa
k nám často prišiel modliť
a obdivovala som jeho pokojný pohľad na veci okolo
seba. Nemal rád konflikty.
• Išiel z neho pokoj a pokora. Ja som raz od neho dostala muškát. Krásne mi roky
kvitol, tak, ako tie na fare,
o ktoré sa s radosťou staral.
A ten „ jeho“ muškát toho
roku zahynul, vážne! Tak
som si pomyslela: „Pán farár,
odišli ste, a ten muškát to vedel.“ Spomíname si na neho,
-redpokoj jeho duši.
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Obecné zastupiteľstvo v Kline
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Klin zo
dňa 28. 10. 2011.
Obecné zastupiteľstvo
v Kline:
1. berie na vedomie:
a) Informáciu
zástupcu
spoločnosti BIOMASA Kysucký Lieskovec o mechanizme financovania výstavby kotolní
na biomasu, výrobe drevných
peliet, výrobe a predaji tepla.
b) Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Klin za školský rok 2010/2011.
c) Správu a prehľad o zbere, vývoze a financovaní komunálneho a separovaného odpadu za obdobie rokov
2002 – 2011.
d) Návrh zmluvy o odbere a nakladaní so stavebným
odpadom a s drobným stavebným odpadom zo zberného
dvora so spoločnosťou MBM-BETKAM, s.r.o. Námestovo.
e) Správu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2011 k 30.
9. 2011.
f) Podanie žiadosti na environmentálny fond na poskytnutie fin. prostriedkov
na výstavbu vodovodu pod
grapou, Kunová ulica, výstavbu splaškovej kanalizácie pod
Grapou a dažďovej kanalizácie na Gromadovej a Revajovej ulici.
2. schvaľuje:
a) Vypracovanie cenovej
kalkulácie na rekonštrukciu
kotolne kultúrneho domu
na vykurovanie biomasou.
b) Vypracovanie projektu
a predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy OP-ŽP – prioritná os 2 – ochrana pred povodňami.
c) Predloženie žiadosti
o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor Klin“
• výšku celkových výdavkov na projekt: 622 653,87
• výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt:
622 653,87
• výšku spolufinancovania
projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:
31. 132,70 €

• spôsob
financovania
projektu: vlastné zdroje.
d) Vypracovanie
komunitného plánu sociálnych služieb.
e) Zmluvu o postúpení
inv. práv a povinností uzavretá s OVS, a.s., D. Kubín týkajúcej sa stavby „Klin-rozšírenie kanalizácie a vodovodu“
Gromadová ulica.
f) Dokončenie vodovodu
a kanalizácie pod Grapou.
g) Vybudovanie vodovodu
na Kunovej ulici.
h) Prefinancovanie dažďovej kanalizácie pri Revajovi
a na Gromadovej ulici.
i) Žiadosť Janky Pavlovičovej, bytom Klin č. 396 o výstavbu rekreačného domu
na parcele č. E-KN 4639/2 vedenej ako TTP o výmere 2239
m2, zapísanej na LV č. 2597.
j) Žiadosť Jakuba Bugaja
a manž. Kristíny Bugajovej,
bytom Klin č. 498 o výstavbu
rodinného domu na parcele
C-KN č. 1230/294 vedenej ako
orná pôda o výmere 423 m2
tak, ako je zakreslená v GP č.
41962249-19/2011, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Revaj.
k) Žiadosť Viliam Jašicu,
bytom Klin č. 427 o vzájomnú zámenu pozemkov s obcou Klin. Predmetom zámeny
sú pozemky vo vlastníctve obce zapísané na LV 748 – CKN
849/2 zast. plochy o výmere
6 m2, LV 2102 – CKN 1164/2
– ost. plochy o výmere 20 m2
a LV 748 – CKN 848/3 záhrada o výmere 5 m2 za pozemky
vo vlastníctve Viliama Jašicu
a manž. Viery Jašicovej, obaja bytom Klin č. 427 zapísané
na LV 2635 parcely CKN 856/4
– zast. plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a CKN 849/3 – zast.
plochy a nádvoria o výmere 26
m2. Účelom zámeny pozemkov je dôvod hodný osobitného zreteľa – vzájomné vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod otočkou autobusu vo
vlastníctve obce a nádvoria vo
vlastníctve p. V iliama Jašicu
a Viery Jašicovej formou bezodplatného prevodu.
l.) Žiadosť p. Evy Majdulíkovej, bytom Klin č.153 o prenájom priestorov v budove
bývalej MŠ s.č. 224 (prízemie)

za účelom zriadenia predajne
kvetov, bytových doplnkov
a darčekov.
3. ukladá:
a) Komisii pre výstavbu
a pôdohospodárstvo vypracovať návrh opatrení na vypracovanie projektu na povodňové opatrenia v obci Klin.
b) Inventarizačnej komisii
vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záv. k 31. 12. 2011.
c) Komisii pre sociálnu oblasť vypracovať návrh komunitného plánu sociálnych služieb v zmysle zák. č. 448/2008
o soc. službách.
d) Komisii pre financie
a majetok pripraviť návrh rozpočtu na rok 2012.
e) Komisii
pre
kultúru a šport založiť občianske
združenie a prijať stanovy.
4. poveruje:
Starostu obce rokovaním
so spoločnosťou SANSTAV
o príprave projektu na povodňové opatrenia v obci Klin.
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin z 16. 12.
2011.
Obecné zastupiteľstvo
v Kline:
A. schvaľuje:
1. VZN č. 1/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Klin.
2. VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach na rok 2012.
3. VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Úpravu rozpočtu obce
za rok 2011 v zmysle skutočného čerpania.
5. Rozpočet ZŠ s MŠ Klin
na rok obce za rok 2012.
6.1. 	 Rozpočet obce
na rok 2012.
6.2 Odovzdanie do správy ZŠ s MŠ Klin budovu ZŠ
s.č.122 a budovu MŠ s. č. 325
po ukončení projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Klin.

7.1 Zámennú zmluvu o zámene pozemkov medzi obcou Klin a Ing. Františkom
Jendroľom, a manželkou Máriou Jendroľovou bytom Klin
č. 175 v k.u. Slanica v zmysle súhlasu obecného zastupiteľstva uznesenie č. 7 bod B/5
zo dňa 30. 11. 2001, uznesenie č. 168/2004 z 25. 6. 2004.
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce zapísané na LV č. 1535 zobrazené GP č. 344/2011 zo
dňa 0 8. 11. 2011, parcela
C-KN 47/10 o
výmere
734 m2, parcela C-KN 47/11
o výmere 111 m2 a pozemok
C-KN 47/9 o výmere 116 m2
za pozemok vo vlastníctve Ing. Františka Jendroľa
a manželky Márie Jendroľovej zapísaného na LV1573 zobrazená GP č. 344/2011 zo
dňa 8. 11. 2011 parcela CKN
48/52 o výmere 576 m2 z dôvodu osobitného zreteľa.
7.2 Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou Klin a Ing. Františkom Jendroľom bytom č.
175. Vecné bremeno sa schvaľuje na novovytvorenú C-KN parcelu č. 47/12 o výmere 506 m2 zobrazenej GP
č. 344/2011 zo dňa 8.11.2011
v prospech Ing. Františka
Jendroľa a manželky Márie
Jendroľovej za účelom prístupu na susediacu nehnuteľnosť C-KN 47/10 o výmere 734 m2 s právom prechodu a pre jazdu motorovými
i nemotorovými vozidlami,
stavebnými mechanizmami,
prípadne traktorom alebo
povozom cez zaťažený pozemok vo vlastníctve obce.
7.3 Kúpnu zmluvu v zmysle súhlasu OZ č. 257/2009
zo dňa 6. 3. 2009 o odkúpenie pozemkov medzi predávajúcimi Petrom Triebeľom a manželkou Zdenkou
Triebeľovou, Floriánom Bobákom, Antonom Luticom,
Milošom Motykom a kupujúcou obcou Klin o odkúpenie pozemkov podľa GP
č. 37048201-127/2011 z 2. 9.
2011 pod oporným múrom.
Predmetom odkúpenia sú
nasledovné parcely: C-KN
547/3 o výmere 20 m2, C-KN
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539/3o výmere 4 m2, CKN
540/2 o výmere 4 m2 a CKN
1225/26 o výmere 26 m2 za cenu 1 €/m2 v prospech obce.
7.4 Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi Ján Jadrňák, Klin č. 523, Peter Triebeľ a Zdenka Triebľová, Klin
č. 551, Margita Romaňáková,
Klin 146, Anton Romaňák,
Klin 529, Bc. Miriam Bobáková, Klin 76, Marek Martvoň,
Or. Podzámok 136 a Jana
Martvoňová, Klin 231 a kupujúcou obcou Klin o odkúpenie pozemkov podľa GP
č. 41962249-45/2011 zo dňa
18. 5. 2011, GP č. 4196224946/2011 z 31. 3. 2011 a GP č.
41962249-47/2011 zo dňa 20.
3. 2011. Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky: CKN 1299/128, 1299/129,
1299/134, 1300/140, 1300/105,
1300/106, 1300/139, 1234/51
a 1234/43 za cenu 1 eura v prospech obce.
8.1 VZN č. 4/2011 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kat. území obce
Klin v mieste, kde je verejná
kanalizácia vybudovaná.
9.1 a) predloženie
žiadosti o NFP v rámci výzvy
OPŽP-PO4-11-3 za účelom
realizácie projektu s názvom
„Zberný dvor Klin;“
b) výšku celkových
výdavkov na projekt:
421 040,00 €;
c) výšku celkových op
rávnených výdavkov na projekt:
420 190,00 €;
d) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom
z celkových oprávnených výdavkov: 21 009,51 €;
e) spôsob financovania
projektu vlastné zdroje;
9.2 Schvaľuje vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.
príspevok na projekt povodňová ochrana obce Klin v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná
os 2 ochrana pred povodňami.
9.3 Odovzdanie vyradených kníh v zmysle odovzdávacieho protokolu zo dňa 10.
12. 2011 v počte 1066 z obecnej knižnice na Rímsko-katolícky farský úrad Klin do farskej knižnice z dôvodu zrušenia obecnej knižnice. Ide o
knihy, ktoré boli poškodené a
morálne opotrebované.
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16. 2. 2012 Snehová kalamita v Kline
9.4 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce pre ZŠ s MŠ
Klin nasledovne:
a) cestovné náklady
na plaváreň do Dolného Kubína 400 Eur;
b) cestovné náklady
na korčuľovanie na zimný
štadión Altis 450 Eur;
c) príspevok na MDD
161 Eur;
d) príspevok na Mikuláša 161 Eur.
9.5 Žiadosť Jána Červeňa,
bytom Klin č. 367 na výstavbu RD na parcele č. C-KN
1298/46 podľa predloženého návrhu budúceho GP s navrhovaným riešením miestnej komunikácie o šírke 7 m
s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie pozemku pod miestnu komunikáciu z parciel CKN 1298/46
a 1298/41 zapísané na LV 2984
vo vlastníctve Ján Červeň
a manž. Katarína v 1/1, ďalej
z parciel CKN č. 754/4 a 754/3
vo vlastníctve Turac Marek
a manž. Dagmara v 1/1 účasti...
9.6 Žiadosť Stanislava Košúta a manželky Lucie Košútovej, bytom Klin č.317 o výstavbu RD na parcele č. C-KN
1040.
9.7 Žiadosť Miroslava Jadrňáka a manž. Zuzany, bytom Klin č. 66 o výstavbu RD
na parc. CKN. 1032/3, 1033/5
a 1033/1 tak, ako je to zakreslené v GP č. 348/2011 zo dňa
16. 12. 2011.
9.8 Žiadosť Miroslava Jadrňáka a manž. Zuzany Jadrňá-

foto: štefan peňák

kovej, bytom Klin č. 66 o vysporiadanie pozemkov z dôvodu výstavby rod. domu formou zámennej zmluvy s obcou Klin, parc. CKN 1395/2
o výmere 43 m2 zapísaný na LV
2069 na meno Anton Svetlošák, Klin č. 327 v 1/1 účasti za časť parcely 5673/5 o výmere 98 m2 vo vlastníctve obce Klin zapísanej na LV č. 2102
z dôvodu osobitného zreteľa
a vysporiadania pod miestnu
komunikáciu.
9.9 Schvaľuje otváracie hodiny v predajni textilu prevádzkovanej v budove 147 Štefániou Jančovou bytom Klin
č. 541.
B. berie na vedomie:
a) Programový rozpočet
obce na rok 2013 a 2014.
C. ukladá:
Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo
prejednať
s vlastníkmi pozemkov uvedených podľa právneho stavu
v GP č. 41962249-45/2011 odkúpenie pozemkov za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie z parcely CKN 1328/1 tak,
aby miestna komunikácia dosahovala šírku minimálne 8 m.
D. neschvaľuje:
Žiadosť Urbáru – pozemkové spoločenstvo obce Klin
o uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy za kancelárske priestory a ostatné plochy za cenu
1 eura za kalendárny rok.
E. splnomocňuje:
Starostu obce

pripraviť

podmienky k prevodu majetku budovy bývalej šk. družiny
súp. číslo 136 formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona o majetku obcí.
F. ruší:
Uznesenie 39/B/1/2011
a) predloženie
žiadosti
o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor Klin“.
b) výšku celkových výdavkov na projekt: 622 653,87 €.
c) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt:
622 653,87 €.
d) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 31 132,70 €.
e) spôsob financovania
projektu vlastné zdroje.
UZNESENIe
zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Klin,
z 13. 1. 2012.
Obecné zastupiteľstvo
v Kline
schvaľuje:
1.Predloženie žiadosti o NFP
za účelom realizácie projektu:
a) názov projektu: „Povodňová ochrana obce Klin“
b) výška celkových výdavkov na projekt: 1 569 387,87
c) výška spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa 5 %.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Nakladanie s komunálnym odpadom od r. 2002 – 2011
Názov položky

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Množstvo zmesového a objemového kom. odpadu v tonách 235,00 234,30 266,16 288,54 259,26 302,38 338,38 292,79 311,96 306,64
Náklady na vývoz a uloženie

384 284 379 052 421 195 464 998 438 492 513 398 60 5748 24 554 23 116 25 528

Platby od poplatníkov

420 000 435 360 409 129 398 205 493 479 494 554 466 777 17 772 21 059 21 962

Náklady obce

77 508 23 805

2 801 10 618 68 152 18 844 138 971

6 782

2 057

3 566

83,86

76,88

83,25

Priemerný náklad na 1 tonu KO

1 623

1 618

1 593

1 611

Počet vyvezených smetných nádob

7 166

8 757

9 402

9 707 10 157 10 336 10 932 11 209 11 083 11 074

Vyseparovaný odpad spolu v tonách

–

–

Náklady obce na separovanie odpadu

–

–

Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov

–

–

Počet obyvateľov k 1. 1.

1 980

1 987

6,11

15,17

1 690

21,95

1 696

36,41

1 816

33,39

52,88

53,01

69,74

48 264 49 032 49 800 51 072 51 264

1 803

1 818

1 832

12

13

23

28

40

21

23

28

2 011

2 043

2 075

2 128

2 136

2 146

2 164

2 181

Náklady v riadku 2, 3, 4, 5, 8 sú od roku 2002 až 2008 uvedené v slovenských korunách. V rokoch 2009 až 2011 v eurách

Prehľad o zbere komunálneho a separovaného
odpadu od r. 2002 – 2011
Názov odpadu

2002

Zmesový kom. odpad – 110 l nádoby KUKA

235,00 234,30 225,30 229,70 213,54 242,74 247,52 248,16 269,46 258,26

Objemový odpad 1100 l kontajnery – VOK
Celkom komunálny odpad

–

2003

–

2004

40,86

2005

58,84

2006

45,72

2007

59,64

2008

90,86

2009

44,63

2010

42,50

2011

48,38

235,00 234,30 266,16 288,54 259,26 302,38 338,38 292,79 311,96 306,04

Tetrapak

–

–

–

–

–

Sklo

–

–

1,00

9,91

14,67

Plasty

–

–

0,47

1,79

5,62

Kovové obaly

–

–

–

–

–

–

–

Elektroodpad

–

–

4,60

3,29

1,66

3,17

5,27

Papier

–

–

–

–

–

6,10

Pneumatiky

–

–

–

–

–

–

1,33

Textílie

–

–

0,04

0,18

–

–

–

Celkom separovaný odpad

–

–

6,11

15,17

21,95

–

0,48

0,81

1,32

1,51

13,45

18,99

25,94

27,18

31,23

13,69

7,80

9,19

10,45

11,28

5,0

0,04

–

3,07

4,16

7,69

4,17

5,96

8,05

2,00

–

8,48

36,41

–

33,39

2,7

3,9

1,5

52,88

53,01

69,74
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Čo sa v K line u robilo v roku 2 011
1. Obec v mesiaci apríl
2011 začala s realizáciou projektu „Revitalizácia centra obce Klin“ so záväzným
ukončením projektu v mesiaci júl 2012.
2. V období roka 2011
od mája do augusta bol zrealizovaný projekt „Klin – Pod
Grapou, zahustenie siete VN,
výstavba trafostanice a rozvodov v NN „s predpokladom
rozvoja individuálnej bytovej výstavby podľa projektovej dokumentácie a územného plánu pre 96 rodinných
domov.
3. V priebehu mesiacov
september až november boli zrealizované práce na pro-

jekte „Klin, Gromadova ulica
– rozšírenie vodovodu a zemné práce na úprave miestnej
komunikácie od Kozlovského
R. po Triebeľa P.
4. Boli vykonané preventívne opatrenia v rámci projektu „Protipovodňové práce na vodnom toku Kliňanka“ za účelom odstránenia
nánosov pod mostami, čistenie priepustov, vypílenie
nežiaducich drevín a krovia, vyčistenie koryta vodného toku od komunálneho
odpadu.
5. Stavebná úprava podkrovných priestorov v MŠ s.č.
325 z dôvodu rozšírenia kapacity o 1 triedu.

Projekty na rok 2012
Vypracovanie projektov
nie je samozrejmé pre každú obec ale starosta Štefan
Peňák sa snaží touto formou
získať pre obce peniaze, hoci
to stojí nemálo času a úsilia
i riskovania, že projekt nemusí byť schválený.
Na rok 2012 čakajú
tieto úlohy:
1. Vypracoval sa projekt
a bola podaná žiadosť a poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Zberný dvor Klin“ na podporu
aktivít v oblasti separovaného zberu. V prípade schválenia žiadosti je začiatok reali-

zácie stanovený na jeseň roku 2012.
2. Ďalší projekt „Povodňová
ochrana obce Klin“ a následné
podanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov naň
by mohlo pomôcť k ochrane
pred povodňami na vodnom
toku Kliňanka.
V prípade schválenia žiadosti sa plánuje so začatím
prác v roku 2013.
Pripravuje sa:
1. Po schválení VZN sa
chystá pomenovanie ulíc
a prečíslovanie RD.
2. V mesiaci október 2012
budú oslavy 50. výročia otvo-redrenia ZŠ v Kline.

Separovaním odpadu znižuješ náklady a chrániš
životné prostredie
Zber a triedenie komunálneho odpadu najviac leží na pleciach obcí a miest.
Skládkovanie komunálneho odpadu je najpoužívanejším a pritom najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom. Na Slovensku smeruje na skládky až
80 % komunálneho odpadu.
Do povedomia verejnosti začína vstupovať separovanie odpadu, čo znamená triedenie odpadu, ktorý
je možné druhotne spracovať a ďalej využiť (pre zaujímavosť – slovenský občan
za rok vyseparuje v priemere 26 kg odpadu).
V našom regióne Bielej Oravy sa do separovaného zberu zapojili všetky obce
okresu Námestovo. To má pozitívny vplyv na životné prostredie, aj keď z ekonomického hľadiska separovaný zber
nie je pre obce ziskový. Naše Združenie Biela Orava má
vlastné vozidlo, ktoré zabezpečuje okrem zvozu separovaných zložiek odpadu (sklo,
plasty, kovové obaly, tetrapaky, papier) aj ich triedenie na triediacej linke v Breze. Nie všetci občania venujú dostatočnú pozornosť se-

parovaniu odpadu, preto sa
odpad musí dotrieďovať tak,
aby bol pripravený pre odberateľa na ďalšie spracovanie.
Zber elektroodpadu, pneumatík a textílií zabezpečujú
iné firmy, ktoré majú oprávnenie nakladať s týmito zložkami odpadu.
Od roku 2004 až 2008 obce platili z obecného rozpočtu do združenia poplatok za separovaný odpad 2 Sk
na obyvateľa ročne. Od roku
2009 je tento poplatok vo výške 0,07 € na obyvateľa ročne. Aj napriek rôznym problémom s odberom vyseparovaných zložiek, má separovanie odpadu od roku 2004 stúpajúci trend. V našej obci bolo za rok 2011 vyseparovaných
32 kg na 1 osobu. V prípade
neseparovania by to stálo našu obec v roku 2011 o 5 520 €
viac.
Musíme si uvedomiť, že
komunálny odpad sa vyváža
na skládku odpadu do Zubrohlavy, kde bola vybudovaná v roku 2009 nová kazeta na uloženie zmesového komunálneho odpadu a stará naplnená bola zakonzervovaná.
To spôsobilo aj zvýšenie nákladov na zber komunálneho
odpadu. Kapacitne je prob-

lém vyriešený na pár rokov,
možno do roku 2015. Tu však
vyvstáva otázka, čo ďalej. Poplatok za zber komunálneho
odpadu závisí od nákladov
za dopravu, zneškodnenie
odpadu, jeho uloženie a vytvorenie finančnej rezervy
na zakonzervovanie skládky
v zmysle zákona č. 223/2001.
Platiteľom poplatku sú fyzické
a právnické osoby.
V našom regióne je zavedený systém zberu, kde občan platí paušálny poplatok,
čo sa niekomu zdá nespravodlivé. Avšak zavedenie množstvového zberu by vyžadovalo značné finančné prostriedky a množstvo odvezeného zmesového a veľkoobjemového komunálneho odpadu by sa neznížilo. Náklady na vývoz a uloženie odpadu majú stále stúpajúci trend.
Kým v rokoch 2002 – 2003
boli náklady na vývoz a uloženie nižšie ako platby od poplatníkov, v ďalších rokoch už
obec musela zvýšené náklady
dotovať z obecného rozpočtu. V rokoch 2002 – 2003 výšku nákladov na zber ovplyvnila skutočnosť, že nie všetky domácnosti mali smetnú
nádobu, ale poplatok platili. Dokonca odpad odvážala

obec vo vlastnej réžii. Takto
vytvorená rezerva sa preniesla do ďalšieho roka a preto sa
poplatok nemusel zvyšovať.
Do týchto nákladov neboli
započítané náklady za likvidáciu nelegálnych skládok.
Ak sa nezvýši podiel triedených odpadov, hrozí ďalej navýšenie poplatkov za uloženie a skládkovanie odpadu.
Aj keď separovaný zber komunálneho odpadu sa v našej
obci ujal, je ešte príliš mnoho
občanov, ktorí k separovaniu
pristupujú nezodpovedne, ba
priam ľahostajne.
Poslanci na zasadaní obecného zastupiteľstva v decembri 2011 veľmi citlivo zvažovali výšku navýšenia poplatku za komunálny odpad, aby
poplatok odzrkadľoval naozaj
len skutočné náklady na vývoz a uloženie odpadu. Aj napriek všetkým snahám o vyrovnanie nákladov a príjmov
za komunálny odpad sa naša obec nevyhne čiastočnému
dotovaniu zberu komunálneho odpadu.
Je teda na nás, ako sa k tomuto problému postavíme.
Verím, že to bude cesta zodpovednosti za seba i iných.
Štefan Peňák, starosta obce
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Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad na rok 2012
ného, stavebného zariadenia, dárny rok. Takto vyrubený
VZN č. 2/2011 a VZN č.
3/2011 o miestnych daniach
a o miestneho poplatku
za komunálne odpady upravuje podrobné podmienky ukladania miestnych daní a poplatku na území obce
Klin.
Daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti je povinný podať každý do 31. 1. 2012 u koho v priebehu roka 2011 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľností, t.j. nadobudli majetok alebo im z majetku
ubudlo. Za zmeny sa považuje aj vydanie stavebného alebo
kolaudačného rozhodnutia,
vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, darovanie, kúpa, predaj, dedenie, vydraženie a pod. Rozhodujúci
je stav k 1. januáru roku 2012.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
Tabuľka na výpočet dane
z nehnuteľností
Predmet dane:
Daň z nehnuteľností:
1) Pozemky v členení
Hodnota pozemku Eur/m2
Sadzba
a) Orná pôda 0,2234 0,25%
b) Trvalé trávnaté pozemky...
0,0448 0,50%
c) Záhrady ......... 1,85 0,35%
d) Lesné pozemky
...................... 0,1000 0,25%
e) Hosp. využív. vodné plochy ................. 0,1000 0,25%
f) Zast. pl. a nádv..1,85 0,35%
g) Stav. pozemky .18,58 0,25%
h) Ostatné plochy ... 1,85 0,25%
2) Stavby v členení Sadzba
dane Eur/m2 Prípl. za podlažie Eur/m2
a) Stavby na bývanie a drobné stavby ............. 0,080 0,02
b) Stavby na pôdohospod.
produkciu .......... 0,080 0,02
c) Rekreač. chaty a domčeky .
0,170 0,02
d) Sam. stojace garáže alebo stavby využ. na tieto účely
mimo byt. domov 0,170 0,02

e) Priem. stavby.. 0,170 0,02
f) Stavby na ost. podnikanie
a na inú zárobkovú činnosť
............................. 0,330 0,10
g) Ostat. stavby .0,080 0,02
3) Byty Sadzba dane Eur/m2
a) Bytové priestory 0,117
b) Nebytové priestory 0,117
Správca
dane
znižuje od dane zo stavieb stavby na bývanie vo vlastníctve občanov, ktorí v bežnom
zdaňovacom období /v roku 2012/ dovŕšia vek 70 rokov alebo vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi ako
aj úplne alebo prevažne bezvládnych občanov a ak táto stavba slúži na ich trvalé bývanie vo výške 50 %.
Zníženie sa poskytne iba zo
spoluvlastníckeho podielu
a za podmienky, že daňovník predloží v stanovenom
termíne doklady preukazujúce tieto skutočnosti. Správca dane ustanovuje, že daň
do 2 EUR sa nebude vyberať.
Daň za psa
Predmetom dane za psa
je pes starší ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov. Ročná sadzba dane je 4 Eur. za jedného psa.
Správca dane ustanovuje
zníženie dane za psa v časti
obce Ťaskovka o 100 %. Daňovník je povinný oznámiť
správcovi dane nadobudnutie, t.j. vznik a zánik daňovej povinnosti týkajúcej sa
dane za psa do 30 dní. Daň
za psa je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia
bez vyrúbenia platobným
výmerom.
Daň za užívanie verejného
priestranstva
Verejným priestranstvom
sú všetky cesty a miestne komunikácie, priestranstvo pred
OcÚ, na vyšnom konci tzv.
otáčka a pri dolnej MŠ, ktoré sa užívajú na osobitný účel.
Osobitným účelom je užívanie uvedených priestranstiev
na umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie predaj-

zariadenia cirkusu a iných
atrakcií, umiestnenie skládky a pod. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
je 0,35 eur za každý aj začatý m2 a deň. Daňovník je povinný ohlásiť takého užívanie
verejného priestranstva 3 dni
vopred a taktiež aj ukončenie
užívania takéhoto priestranstva. Správca dane vyrubí daň
platobným výmerom.

Daň za nevýherné hracie
prístroje
Základom je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane 30 eur za jeden
nevýherný hrací prístroj. Daňovník je povinný písomne
ohlásiť správcovi dane počet, druh, typ a miesto prevádzkovania do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom.
Poplatok za komunálne
odpady
Obec ustanovila a zaviedla
pre fyzické osoby paušálny poplatok vo výške 0,032 na osobu a deň. Poplatok so sadzbou
0,032 eur sa vyberá najviac
na 5 osôb v domácnosti. Ďalšie osoby, ktoré sú prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt platia 20 % z uvedenej sadzby. Poplatok vyrubí
správca poplatku platobným
výmerom na príslušný kalen-

poplatok je splatný do 15 dní
od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Poplatok, ktorý nebude zaplatený do termínu splatnosti, bude uhrádzaný formou SIPA
v nasledovných splátkach: 1.
splátka 30. 5. 2012, 2. splátka
30. 7. 2012 a tretia splátka 30.
10. 2012. Správca dane vyrubí
poplatok podľa jemu známych
údajov v čase vydania platobného výmeru.

Správca dane odpustí ale
zníži poplatok na základe
žiadosti a dokladov za osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí (dlhodobo sa považuje obdobie dlhšie ako 6
mesiacov), študentom študujúcim mimo obce (netýka
sa študentov dochádzajúcich
domov denne) o 50 % sadzby
za osoby hospitalizované
dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní, osoby v nápravnovýchovných zariadeniach
a pod. Takúto skutočnosť je
potrebné ohlásiť správcovi poplatku najneskôr do jedného
mesiaca. Žiadosť o poskytnutie celoročnej úľavy s preukázateľnými dokladmi je možné
podať na OcÚ najneskôr do
31. januára príslušného roka
poprípade požiadať o vrátenie
preplatku po predložení dokladov do konca príslušného
-OcÚkalendárneho roka.

SNEHOVÁ KALAMITA
Aj nás postihla snehová kalamita a 16. 2. 2012 aj naša obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Táto situácia si vyžiadala mimoriadne úsilie, kde obec okrem vlastných mechanizmov bola nútená požiadať aj o ďalšie machanizmy pri odhrňaní snehu z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. foto: štefan peňák
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Rozpočet na rok 2012
– príjmy
Bežné príjmy Rozpočet 2012 v EUR
100 Daňové príjmy................................................... 501 530
110 Daň z príjmov FO............................................. 460 000
111 Daň z príjmov FO ............................................ 460 000
11103 Výnos dane z príjm. poukáz. úz. samospráve. 460000
120 Dane z majetku ....................................................17 030
121 001 Daň z pozemkov...............................................7710
121002 Daň zo stavieb ..................................................9300
121003 Daň z bytov .......................................................... 20
130 Dane za špecifické služby.................................... 24 500
133001 Za psa .............................................................. 1000
133 012 Za úžívanie verejného priestranstva................... 200
133 013 Za kom. odpady a drobné stav. odpady.......... 23300
210 Nedaň. príjmy – príjmy z podn. a z vlastn. maj. .. 12 000
210 Nedaň. príjmy – príjmy z podn. a z vlast. maj. .... 12 000
212 Príjmy z vlastníctva............................................... 12000
212 003 Z pren. budov, KD. priestorov a objektov...... 12000
212004 Z prenájmu strojov a zar.
220 Administratívne a iné poplatky a platby.............. 15 600
221 Administratívne poplatky...................................... 4600
221004 Správne popl./over. podpisu, listiny, registre, SOcU
– pov., osvedč., reg., ................................................... 4600
223 Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb.11 000
223 001 Teplo (ZŠ, oznamy, prefotenie, cint. poplatky,
popl. za opatr. službu, predaj...................................... 11000
240 Úroky z účtov finančného hospodárenia................... 30
243 Úroky z účtov finančného hospodárenia.................... 30
243 Úroky z účtov finančného hospodárenia.................... 30
300 Granty a transfery............................................... 411875
310 Tuzemské bežné granty a transfery.......................411875
312 Tuzemské dotácie a transfery............................... 411875
312001 Dotácia zo ŠR/Cestné hospodárstvo................... 113
312 001 Dotácia zo ŠR/Školstvo – prenes. kompet... 391920
312 001 Dotácia zo ŠR/Školstvo – vzdel. poukazy........ 8652
312 001 Dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ 5928
312 001 Dotácia/REGOB – reg.evidencie obyvateľov 715
312 001 Hmotná núdza Strava 3470
312 001 Hmotná núdza – Školské pomôcky 830
312 001 Dotácia zo ŠR /Životné prostredie/ 247
311
Bežné príjmy spolu: ....................................................941035
Kapitálové príjmy Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 . ...v EUR
233001 Príjem z predaja pozemkov ........................... 2500 0
322 001 Kapitálový transfer/ZŠ s MŠ ..............................0 0
Kapitálové príjmy spolu: . .......................................... 2500 0
Finančné operácie – príjmy Rozpočet 2012 Rozpočet 2013
.......................................................................................v EUR
454002 Prevod z ostatných fondov obce .........................0 0
Finančné operácie – príjmové spolu: .............................. 0 0
PRÍJMY CELKOM . .................................................... 943535
PRÍJMY SPOLU ...................................................... 943535 0
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli 17. 12. 2011
V Kline dňa 17. 12. 2011

Privítanie nového roka 2012
Už tradične sme Nový rok privítali aj pri vianočnom
foto: martin peňák
stromčeku pod kostolom

Rozpočet na rok 2012
– výdavky
Bežné výdavky Rozpočet 2012 v EUR
01.1.1.6 Obce ....................................................... 141521
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost.osobné vyrovnania .65 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní .................... 24 861
630 Tovary a služby ............................................. 50 000
641 Príspevok SOcU .............................................. 1 660
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ....................... 1 500
637 Služby-audítorské, poplatky banke .................. 1 500
01.3.3 Iné všeobecné služby/matrika
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu ........................... 8 000
650 Služby/Splátka úrokov ................................... 8 000
03.2.0 Požiarna ochrana .......................................... 500
630 Tovary a služby ................................................. 500
640 Bežné transfery
04.3.6 Výroba tepla/KOTOLŇA
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
04.5.1.3 Správa a údržba ciest ............................... 15 000
630 Tovary a služby ............................................. 15 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi ................................ 31 832
630 Tovary a služby ............................................ 30 000
640 Bežné transfery/Príspevok na separovaný zber . 1 832
06.1.0 Rozvoj bývania/10 BJ + byty Drobná prevádzka .0
630 Tovary a služby
06.2.0 Rozvoj obce/Aktivačná činnosť .................. 27 569
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost. Vyrovnania ........... 18 732
620 Poistné a príspevok do poisťovní ...................... 7 037
630 Tovary a služby ............................................... 1 800
06.4.0 Verejné osvetlenie ...................................... 4 000
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost. vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby .............................................. 4 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby/TJ+TELOCV.mzdy+odvody ....................................................... 7 800
630 Tovary a služby ................................................. 300
640 Príspevok/TJ .................................................. 7 500
08.2.0 Kultúrne služby/Kultúrny dom ................... 9 470
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Dedina sa rozrastá
V poslednú advetnú nedeľu do sály kultúrneho domu boli pozvané deti narodené v roku 2011 aj so svojimi rodičmi na spoločenskú
slávnosť Vzdanie úcty životu. Kým v roku 2002 v našej
obci žilo 1980 obyvateľov,
začiatkom minulého roka sa
počet zvýšil na 2181. Prvého
januára tohto roku sme mali
už o 36 obyvateľov viac. Vlani sa v obci narodilo až 44
detí, najviac od roku 2005.
Malú slávnosť uvítania
do života zorganizoval obec-

ný úrad posledný týždeň pred
Vianocami. „Hodilo sa to, práve vtedy sa predsa všetci tešíme na príchod betlehemského
dieťaťa,“ povedal starosta Štefan Peňák. Rodičom na oslave
spojenej s krátkym kultúrnym
programom a občerstvením
zaželal všetko dobré a okrem
kytice pre mamy a podpisu
do obecnej kroniky si rodičia
prevzali aj 35-eurový príspevok. Ten dostáva od obce, aspoň na čiastočné pokrytie prvotných nákladov, každé novonarodené dieťa.
-OcÚ-

foto: ing. peter jendroľ

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nar. dievčatá 18
20
27
17
23
19
18
13
14
18
19
18
Nar. chlapci
Sobáše
15
23
14
20
31
22

2011
21
21
17

Demografický vývoj obce Klin od r. 2002 – 2012. Počet obyvateľov v našej obci má stále stúpajúci trend.
Počet obyv.
k 1. 1.

r. 2002
1980

r. 2003
1987

r. 2004
2011

r. 2005
2043

r. 2006
2075

Rozpočet na rok 2012
– výdavky
620 Poistné a príspevok do poisťovní ........................... 0
630 Tovary a služby ............................................... 7 870
640 Bežné transf. ČK,Holub,Poĺov. Párač, MDD, Plav., .1 600
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby/Zlaté sv.,pos. s dôch.,
narod. dieť.
630 Tovary a služby
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby/Miestny rozhlas .100
610 Mzdy, platy, sl. Príjmy a ost. Osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby ................................................. 100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ......... 2 300
Bežné výdavky Rozpočet ........................................ 2 012
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby ................................................. 300
640 Bežné transfery/Členské – ZMOS, ZMOBO.... 2 000
09.1.2.1 Školstvo/ZŠ ................................................ 700
630 Tovary a služby ................................................. 700
09.8.0 Vzdelávanie/Školenia .................................. 1 500
630 Tovary a služby ............................................... 1 500
10.1.2.1 Jednorazová dávka/Rodina ..........................640
10.2.0.1 Opatrovateľská služba ............................... 3 300
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania .......... 2 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní ....................... 800
630 Stretnutie dôchodcov ........................................ 200
Bežné výdavky spolu: ......................................... 255 092
09.1...Školstvo RO s právnou subjekt. – ZŠ s MŠ.. 143 086
Prenes. kompetencie/Aj vzdel. poukazy+ost. výdavky
Originálne kompetencie ..................................... 143 086
Bežné výdavky spolu: ......................................... 398 178
Kapitálové výdavky Rozpočet 2012 v EUR
06.2... 717 Revitalizácia centra obce Klin ................. 2 750
05.1... 717 Zberný dvor .......................................... 15 400

r. 2007
2128

r. 2008
2136

r. 2009
2146

r. 2010
2164

r. 2011
2181

r. 2012
2217

04. 717 Protipovodňové opatrenia .......................... 8 907
04. 717 Gromadová ulica ...................................... 36 800
04. 717 Ulica Karol Revaj ...................................... 35 900
Kapitálové výdavky spolu: .................................... 99 757
Výdavkové finančné operácie Rozpočet 2012 v EUR
01.7.0 Transakcie verejného dlhu .......................... 34 800
82107 Splátka úveru ............................................. 34 800
Výdavkové finančné operácie ............................... 34 800
Bežné výdavky .................................................... 398 028
Kapitálové výdavky ............................................... 99 757
Výdavkové finančné operácie ............................... 34 800
VÝDAVKY SPOLU ............................................... 532 735
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli 17. 12. 2011
V Kline 17. 12. 2011

Poďakovanie za tvorbu
Echo Klina
Obec Klin dostala pamätný list za účasť 3. ročníku celoslovenskej súťaže
MIESTNE NOVINY 2011
o najlepšie obecné, mestské, regionálne, kultúrnoinformačné a kultúrno-turistické noviny a časopisy
v súťažnej kategórii NOVINY, ČASOPIS OBCE NAD
1 000 OBYVATEĽOV.
Slávnostné vyhlásenie
výsledkov sa uskutočnilo
v piatok 4. novembra 2011

v budove Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave.
Echo Klina súťažilo v kategórii noviny, časopis obce nad tisíc obyvateľov.
Prvé miesto získal opäť Rab
čiansky chýrnik.
Týmto sa chcem poďakovať
šéfredaktorke, redakčnej rade a všetkým prispievateľom
za peknú tvorbu Echo Klina.

Štefan Peňák, starosta
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Páralo sa, páralo ...
Posledný fašiangový piatok
2012 pozvali členky MS ČK
v Kline všetkých, ktorí radi spomínajú na minulosť
našich mám do kultúrneho
domu na posedenie i prácu. Naše mamky a babky
totiž vždy v zime počas dlhých zimných večerov párali perie.
O 18 30 hod. v kultúrnom
dome sa zišli zručné a pracovité ženy. Do misiek, krabičiek párali perie do neskorej noci. Na začiatku ich privítali hneď vo dverách pohárikom hriateho a teplým
čajom, aby mali chuť a silu párať perie. Prišli babky,
mamky aj so svojimi deťmi.
Deti sa prizerali, aj si páranie
vyskúšali i pomáhali.
Všetky páračky privítala
p. Eva Katráková a popriala im veľa chuti do párania.
Na spríjemnenie večera zahrali a zaspievali súrodenci
Triebeľovi a na flautách nám
zahrali M. Mikundová a D.
Klinovský. Na gajdách svoje
umenie predviedol F. Skurčák aj so speváčkou M. Kurjakovou z Or. Polhory. Z Brezy nám prišli zahrať harmonikári Bakošovci a samozrejme, že nechýbal náš rodák
harmonikár Ľ. Svetlošák.
Počas párania všetkých
prekvapil náš chrámový
zbor pod vedením M. Klinovského, ktorí si na túto
príležitosť nacvičili 4-hlasné
pesničky Prší, prší a Okolo

Hradišča a rozospievali celý kultúrny dom. Pesničky sa
ozývali dlho do noci.
Pozvanie na páračky prijal aj drevorezbár R. Veselý z Podbiela, ktorý vystavil
svoje výrobky, ľudia si mohli
aj kúpiť a priamo v sále celý
večer vyrezával a pozorovali
sme jeho šikovné ruky pri práci. Taktiež boli vystavené rôzne predmety z minulosti, ktoré používali naše babky a prababky. Obdivovať sme mohli
aj rôzne výšivky, veľkonočné vajíčka, atď. Chlapov najviac zaujímali staré predmety,
ktoré naši dedovia využívali
na gazdovstve. V strede miestnosti bol voz plný sena, ktoré
rozvoniavalo po celej sále.
Chýr o našich už každoročných páračkách sa dostal
až do TV Markíza, z ktorej
nás navštívili s kamerou. Pri
odvysielaní páračiek na Markíze si veľa ľudí zaspomína
na časy minulé, ktoré mali
čaro radosti, práce, spevu,
čaro takej obyčajnej spolupatričnosti, ktoré sa vytvorí,
keď sa ľudia stretnú, pomôžu, porozprávajú a s chuťou
si zaspievajú.
Členky MS SČK aj s pomocou našich dôchodkýň
pripravili už tradičné dobroty, ktoré ku každým páračkám patria.
DOVIDENIA NA PÁRAČ
KÁCH v roku 2013.
- Text Elena Kosmeľová,
autor foto: Ing. Peter Jendroľ -
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Kristína Nešťáková tretia sprava na rokovaní

Ako sa plnia sny
Vidieť svet z rokovania OSN
Keď nám starší študenti
na katedre minulý rok prezentovali projekt modelového zasadnutia OSN, čiže
NMUN, ktoré sa každoročne
koná v New Yorku aj v Európe, povedala som si: „Waw,
dostať sa tam, to by bola senzácia!“
Keďže polovica ich delegácie boli v tom čase piataci, potrebovali nové posily
z radov mladších študentov.
Ako takmer nováčik na vysokej tušila som, že nemám
veľké šance, keďže potrebovali výrazné individuality
schopné zaujať, s dobrým
prejavom, ako aj výbornou
znalosťou angličtiny. Vedela
som, že mať len dobré známky zo skúšok nestačí, chcela
som sa realizovať, no nevedela som, akým spôsobom,
a ani kde.
A potom, ani neviem ako,
sa to všetko rozbehlo. Europoslankyňa Neveďalová
pred rokom v apríli pozvala
na výlet do Bruselu 8 najlepších študentov z našej
katedry a bola som medzi
nimi. V máji minulého roku
sa konal vedomostný kvíz
o Európskej únii pod záštitou Informačnej kancelárie

Európskeho
parlamentu.
Do tímu 3 ľudí im chýbal
jeden človek, a tak som sa
prihlásila. Kvíz sme vyhrali
a za odmenu sme dostali seminár do Bruselu. Tam som
sa zoznámila s ďalšími ľuďmi z našej katedry, ktorí ma
oslovili, aby som viedla Diskusný klub. No a po týchto
pár aktivitách prišlo výberové konanie do spomínaného
NMUN. Vedela som, že to
bude náročné, že to zaberie
veľa času a prípravy, no bol
to môj sen, tak som do toho
šla. Dvaja starší, ktorí boli
na tejto prestížnej konferencii minulý rok v Olomouci
a v New Yorku, si záujemcov prekukli zo všetkých
strán a ešte pred záverečným
verdiktom sme absolvovali
školenie v Olomouci na Palackého Univerzite, kde sme
si prešli celý priebeh konferencie: pravidlá hlasovania,
prejavy, stanoviská vybraného štátu k danej téme až
po písanie rezolúcií. Po návrate späť padlo definitívne
stanovisko: naša delegácia
bude 7-členná a ja budem
jej súčasťou. Nemohla som
tomu uveriť. Veď tento Národný model Organizácie
Spojených národov je ak-

tívnym partnerom reálnej
OSN a tento projekt formou
simulácie rokovaní OSN
vychováva mladých diplomatov a budúcich svetových
vodcov! Po prvotnom ošiali
a radosti sme sa dozvedeli,
že nám pridelili Nemecko
a rozdelili sme sa do 4 komisií. Ja ako študentka európskych štúdií, som si vybrala
EU-LAC, čiže samit Európskej únie a štátov Karibiku
a Latinskej Ameriky. Našou
agendou boli témy posilňovania biregionálnych dohôd
a dialógu o životnom prostredí, zmene klímy, udržateľnom rozvoji a energii a takisto o migrácii z krajín LAC
do EU, ako aj implementácia
odporúčaní a spoločného
koordinačného mechanizmu o drogách. Všetko sú to
otázky, ktorými sa na samitoch pravidelne zaoberajú
najväčšie politické osobnosti
ako aj experti z celého sveta,
a preto mi bolo cťou prijať
takúto výzvu.
V decembri sme spolu
s mojou kolegyňou z komisie po naštudovaní hromady
materiálov museli vypracovať dokument so stanoviskami a odporúčaniami
k daným témam z pozície
Nemecka. Po zvládnutí všetkých skúšok zimného semestra sme sa teda konečne vybrali do francúzskeho Lille,
kde sa konferencia v dňoch

1. – 5. februára konala. Po registrácii a otváracom ceremoniáli, ktorého hlavným
hosťom bol americký diplomat David Bame, sme boli
pripravení vydať zo seba to
najlepšie. Bolo skutočne ťažké presadiť sa medzi sebaistými Američanmi, Kanaďanmi, Britmi či Nemcami, no
nenechali sme sa zahanbiť.
Aj napriek ich skvelej materinskej angličtine a u mnohých aj opakovanej skúsenosti na tomto podujatí,
sme odviedli skvelú prácu,
rozvinuli naše vyjednávacie
schopnosti, boli súčasťou
formálnych aj neformálnych
rokovaní, rezolúcií a jedna
z našich komisií si dokonca
odniesla aj cenu. Po 4 dňoch
tvrdej práce sme toto mesto
opúšťali obohatení o poznanie fungovania OSN,
o diplomatickú skúsenosť,
neskutočné zážitky, nové
medzinárodné priateľstvá,
nádejných mladých diplomatov z celého sveta, ako
aj fakt, že sme právom hrdí
na to, že sa tohto prestížneho medzinárodného podujatia zúčastňujeme ako jediní
na Slovensku.
Na záver chcem povedať,
že nezáleží na tom, z akého
veľkého štátu človek pochádza, ale ako je schopný na sebe pracovať a veriť svojim
snom.
-Kristína Nešťáková-
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Ako dnes funguje farnosť v Kline
Od vzniku hospodárskej
farskej rady (ďalej len HFR)
v Kline už prebehlo niekoľko jej stretnutí a ich výsledkom je pomoc pri spravovaní administratívnych vecí vo farnosti, konkrétna viditeľná materiálna pomoc
i vízie do budúcnosti.
Chceme aj touto formou,
i skrze kňaza informovať farníkov o využití finančných
prostriedkov našej farnosti.
Mrzí nás, že idú chýry, ako
ubližujeme nášmu kňazovi
a berieme mu jeho peniaze,
... Preto by sme radi na tomto mieste uviedli všetko, čo
sa ohľadom HFR deje.
V prvom rade je potrebné spomenúť, že príjmy farnosti pochádzajú zo „zvončekov“ a pokladničiek (milodarov). Iný zdroj príjmov
v našej farnosti nie je! Príjmy z ofier (krstov, svadieb,
pohrebov) idú do rúk kňaza, ktorý sám uzná za vhodné, ako s nimi naloží. Nikto
z nás nesiaha, ani nikdy nemal záujem siahať, na kňazove peniaze, t.j. na jeho plat
od štátu, jeho príjem za učenie náboženstva v škole, poplatok za odslúženie sv. omše, ani nerozhodujeme o naložení s oferami. Naším cieľom je nájsť rozumný spôsob, ako vyjsť s financiami,
ktoré farnosť má zo „zvončekov“ a milodarov.

Už bolo aj v kostole spomenuté, že na fare je elektrické kúrenie, za ktoré sa
platí mesačne 662 eur, čo je
naozaj veľmi vysoká položka
aj na niekoľkočlennú rodinu, nieto na faru. Preto bolo
nutné vedieť, ako si financie
rozložiť tak, aby sme mohli
niečo urobiť so zmenou kúrenia na fare. Z účtovníctva
za rok 2011 vyplýva, že priemerné náklady na fungovanie kostola a fary v roku 2011
boli 1 670 eur/mesiac. Použitím zvončekov a novovyhlásených zbierok na účely kostola sa vyplatilo za prvé dva
mesiace tohto roka už 4 760
eur. V tom je zahrnutý nedoplatok za elektrickú energiu
v kostole za rok 2011 vo výške 1 200 eur. Posledné dve
zbierky na účely kostola boli cca 2 100 eur. „Zvonček“
u nás predstavuje v priemere
320 eur/týždeň. Na účte je
cca 1 400 eur, v pokladni 250
eur, osobné milodary za posledných 5 rokov neboli vyúčtované žiadne.
Po dlhom zvažovaní
a preskúmavaní možností sme sa zhodli v názore,
že bude dobré, čo sa týka financií i manipulácie, vymeniť elektrické kúrenie na fare za pec na peletky (s možnosťou použitia dreva i uhlia). Samotná zmena bude
stáť nemálo peňazí, ale vyrátali sme, že sa farnosti táto

investícia čoskoro vráti. Teraz hľadáme nejakých ľudí,
ktorí by boli ochotní požičať
peniaze na tento účel na niekoľko mesiacov, kým budeme schopní tých približne
6 000 eur vyplatiť z mesačných zbierok.
Popri tejto investícii sa
týmto kúrením vyrieši aj vykurovanie knižnice pod kostolom, ktorá sa bude môcť
viac a účelnejšie využívať.
Prestavbu kúrenia už uskutočňuje firma, ktorá vo výberovom konaní, ktoré sme
uskutočnili, dala najvýhodnejšiu ponuku a mala najlepšie referencie zo všetkých 4
ponúk.
Nutnosť vymaľovania kostola, opravy na kostole a fare a stále sa zvyšujúca cena za energie nás prinútili
k hľadaniu riešenia. Ako vidno, príjmy farnosti už nepostačujú na pokrytie bežných
výdavkov, keďže za elektrinu na fare platíme 662 eur
mesačne, plus za kostol 422
eur mesačne. Do výdavkov
na farnosť pripadá ďalej ešte 60 eur vyplácaných kňazovi na benzín a bežné náklady na bohoslužby, fungovanie fary a kostola (voda, víno, hostie, čistiace prostriedky, telefón-pevná linka fary, ...) sú v hodnote cca
300 eur mesačne.
Po rozhovore s kňazom
o tejto finančnej situácii sme
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došli k dohode, že sa aj on
chce zo svojho príjmu podieľať na nákladoch na kúrenie vo výške 200 eur mesačne a ostatné výdavky na elektrinu a vodu sa pokryjú z peňazí farnosti.
Postupne sa začali opravy
najnutnejších závad a zlepšení – nainštalovali sme samozatvárače dverí, kvôli prievanu v kostole, aj závetrie
na prízemí fary je už hotové.
Pomohli sme k vráteniu
„stratenej“ kazateľnice. Žiaľ,
už nie je v takom stave, ako
bola a aj tá bude potrebovať financie na svoju obnovu. Oslovili sme odborníkov
na sakrálne umenie o radu,
ako a kde by sa mohla položiť.
Máme už aj konkrétne mimoriadne výdavky – preborená strieška na kostole
od padajúceho snehu i ďalšie
urgentné veci, keďže za posledných 6 rokov neboli robené žiadne opravy na kostole a fare. Chystáme sa ďalej
osloviť firmy aj ohľadom vykurovania kostola a zároveň
pripravujeme výberové konanie na jeho maľovanie. Časom plánujeme už dlhoočakávané prekrytie časti schodiska ku kostolu a ďalšie konkrétne potreby kostola a fary.
Veríme, že naši farníci správne pochopili fungovanie HFR a podporia nás
modlitbami, povzbudením
do práce, nápadmi i vyššími „zvončekmi“ na účely našej farnosti.
-Marek Klinovský-

Všímať si starších
V mesiaci október sme vzdali aj úctu starším. Je pekné
spríjemniť chvíle „oddychu“
ľuďom na dôchodku. V našej
obci je to už každoročná tradícia.
Aj tento rok pripravili zamestnanci obecného úradu
na čele s p. starostom Š. Peňákom pekné posedenie pre našich dôchodcov. Svoj deň začali vo štvrtok o 15:00 hodine
svätou omšou. Po nej sa presunuli do kultúrneho domu.
Tam im predviedli deti z MŠ
a ZŠ pekný kultúrny program.

Po chutnej večeri sa predviedli aj sami dôchodcovia peknou
scénkou a úžasnými pesničkami, pri ktorých ich na harmonike doprevádzal p. Očkaják.
Po tomto všetkom ich čakali
pekné tomboly, ktoré im pripravili členky MS SČK. Snáď
najväčšiu radosť mali z dychovej hudby KYČERA z Lokce,
pri ktorej sa zabávali a tancovali do neskorých večerných
hodín. Je pekné mať dobrý
pocit z toho, keď vidíme, ako
sa zvlášť starší ľudia tešia z takýchto príjemne prežitých
chvíľ.
- Marta Klozíková -

„Vek znamená životnú múdrosť, ktorú netreba podceňovať,
ale z nej čerpať,“ vyjadril sa s úctou v príhovore na stretnutí dôchodcov starosta obce Š. Peňák
foto: ing. peter jendroľ
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„Na prach sa obrátiš!“
Fašiangami sa končí obdobie veselíc, zábav, plesov
a karnevalov. Začína veľký pôst. Na Popolcovú stredu, štyridsať dní pred veľkonočnými sviatkami, ľudia z kostola vychádzajú so
znakom na čele. Znak pokánia. „Prach si a na prach sa
obrátiš!“ „Kajajte sa a verte
Evanjeliu.“ V niektorých regiónoch Slovenska nazývajú Popolcovú stredu aj Krivou, inde tiež Škaredou.
Na strednej škole nás učili, že
popol na čele je nielen znakom
odhodlania postiť sa, ale aj istým spôsobom vyjadrením svojej viery. A roznieslo sa – áno, aj
kresťania žijú medzi nami. Čo
môže dnes popol na čele povedať
ľuďom, ktorí už na čelách nosia
všeličo – červenú bodku, piercing, tetovanie, hviezdičku či reklamu? Dnes si možno viac, ako
inokedy človek potrebuje sadnúť
do popola celou bytosťou. Sadnúť
si do popola znamená uznať svoju krehkosť, malosť, bezmocnosť,
pokoru a závislosť na Bohu. Bez
Božieho požehnania márne sú
naše namáhania. Jednorazové
označenie popolom na čele je iba
začiatkom dlhodobého procesu –
cesty, počas ktorej sa Evanjelium
potrebuje z hlavy dostať do srdca, a tým prepojiť svoju vzájomnú činnosť. Hlava bez srdca dokáže všetko ospravedlniť a aj
z Biblie si urobiť slúžku vlastného smerovania. Srdce bez hlavy
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sa zase môže utopiť v prázdnom
emotivizme. Spojením oboch sa
človek stáva komplexným. Aj
v otázke lásky a odpustenia, čo
je cieľom pôstu.
Je teda pôst aktuálny a potrebný aj dnes?
Všetko má svoj čas a priestor.
Han Fortmann vyjadruje nádej, že pôst bude opäť rehabilitovaný ako výraz náboženského
hladu. O pôste vie naozaj najviac ten, kto má hlad. Nielen
o pôste, ale aj o túžbe. Naozajstný pôst je túžba. Niekto sa postí, pretože túži po lepšej postave,
iný po vyčistení hlavy a iný preto, aby sa mohol „najesť Boha“.
Aj napriek stavu hladu má človek radosť z toho, čo príde. Skutočný pôst preto v konečnom dôsledku nie je smutný.
Môžu to však pochmúrni farizeji vôbec pochopiť?
Kým farizeji ho chápali ako
asketický výkon, Ježiš ho vnímal ako životný krok, ktorý sa
v živote objaví, ale vždy hovorí
o hľadaní vyššieho.
Preto naozajstný pôst zažijú
rodičia, ktorých dieťa leží v kóme, alebo partneri po rozchode
alebo človek pri hľadaní ďalšieho
kroku. Potom je tu pôst ako spôsob oslobodenia od niečoho. Ježišov pôst bol slobodný, nefalšovaný a nepredstieraný a v skrytosti. Preto počas pôstu netreba pozerať na to, či a ako sa postia iní.
Každý má dosť svojich možnos-

Nová hospodárska
farská rada
Od minulého roka máme
v našej farnosti fungujúcu
novú hospodársku farskú
radu (ďalej len HFR). Tieto rady existujú na väčšine
farností už roky a ich vznik
vychádza z Prolungačného
Dekrétu Stanov Hospodárskej Rady Spišskej diecézy
vydaním vtedajším diecéznym biskupom Františkom
Tondrom (dnes emeritným
biskupom) z roku 1999
v súlade s Kánonickým právom z roku 1983, konkrétne
kanónom č. 537.
Samotnú HFR v Kline tvoria 4 volení členovia, ďalej
dvaja kňazom menovaní členovia a samotný kňaz. Konečné číslo členov má byť nepárne, aby nenastala rovnosť
hlasov pri hlasovaní.
Voľby do HFR v Kline prebehli týždeň pred nedeľou
Krista Kráľa na konci minulého cirkevného roka. Pán farár Ďubek ich predĺžil ešte
o jeden týždeň s tým, že volení ľudia z farnosti nemusia
tí i starostí. Náš rodný brat Kain by nám o tom vedel rozprávať
celé hodiny. Hnevať sa na svojho brata znamená bratovražda.
Milovať a odpúšťať je najkrajší
dar života. Želajme si, aby sme
po 40-tich dňoch mali nové srd-

byť len tí, čo verejne prejavili
záujem pracovať v HFR, ale aj
tí, ktorých si ľudia sami zvolia.
Po sčítaní hlasovacích lístkov sa
medzi štyroch zvolených s najvyšším počtom hlasov dostali: Aška Jadroňová, Marek Klinovský, Anton Jadroň, st. a Peter Ptačin, st. Volení kandidáti dostali od 187 až po 328 hlasov. Pre zaujímavosť: ľudia si
vyberali až zo 101 ľudí. Menovaní členovia kňazom sú: Miloš
Bahleda a František Jendroľ.
Prečo vlastne vznikla potreba vytvoriť HFR v Kline?
Najskôr tu bola potreba vedieť, ako si finančne farnosť
počína a v neposlednom rade sa začať rozprávať, čo by
sa dalo v našej farnosti, na fare a v kostole vylepšiť, obnoviť, kde by sa možno dali ušetriť nejaké finančné prostriedky a ako ich použiť na niečo
konkrétne, tak aby to všetkým
bolo na úžitok, plus zanechať
veci v dobrom stave pre ďalšie
generácie Kliňanov.
-Marek Klinovský-

ce i myslenie. Metanoie. Vrátiť
sa z nesprávnej cesty na správnu. A v tom nech nám Pán Boh
pomáha.
Amen.

Eugen Ďubek,
správca farnosti

Jednota dôchodcov
v Kline volila

Mikuláš v seniorskom
duchu

Dňa 19. februára 2012
prebehla výročná členská schôdza jednoty dôchodcov v Kline, kde členovia okrem svojich plánovaných aktivít na rok
2012, vykonali voľbu výboru jednoty dôchodcov
v Kline.

Stalo sa už tradíciou, že Jednota dôchodcov na Slovensku námestovského okresu navštevuje v predvianočnom čase domovy dôchodcov v okrese.

Do výboru boli zvolení
nasledovní členovia:
Františka Jendroľová, Anna Červeňová, Anna Klinovská, Janka Laššáková, Oľ-

ga Prísažná, Margita Feniková, Rudolf Balek, Florián
Kosmeľ, Ľudmila Gonšenicová.
Výbor si na svojom zasadnutí zároveň zvolil za predsedníčku Františku Jendroľovú, za podpredsedníčku Annu Klinovskú a za pokladníčku Janku Laššákovú.
Na schôdzi boli prítomní aj
zástupcovia jednoty dôchodcov zo Zubrohlavy a Bobrova a starosta obce.
-mj-

Seniori z Klina, Zákamenného a Bobrova sa 8.
decembra 2011 preobliekli
za Mikuláša, anjelov a čertov a vydali sa na cestu.
Navštívili Domovy dôchodcov v Oravskej Lesnej, Zákamennom, No-

voti a Zubrohlave. Okrem
sladkostí priniesli aj dobrú
náladu, milé rozprávanie
a spomienky. Pravidelne
berú so sebou harmonikára,
ktorý doprevádza vianočné
aj ľudové pesničky, ktoré
oblažia dušu. Na toto milé
stretnutie sa už pravidelne
tešia všetci, veď je dobré
stretnúť „starých známych“
a povzbudiť tých, ktorí nemajú také šťastie, aby mohli
byť v kruhu svojich blízkych
-mjdoma.
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Vianočný koncert 2011
v našom kostole
Rok sa s rokom stretol a práve na Vianoce sme sa opäť
mohli stretnúť na našom už
druhom vianočnom koncerte našich zborov.
V príjemnej vianočnej atmosfére sme sa mali možnosť
započúvať do vianočných
piesní, kolied našich dvoch
zborov vokálneho a muzikálneho, spolu 17 vianočných piesní. Tentokrát už
v prítmí Svätoštefanského
podvečera a za slabého jasu vianočných stromčekov
a sviečok.
Svojím vystúpením nás
poctili aj naši kliňanskí betlehemci, ktorí vystúpili so svojí m vianočným programom,
kostolom sa ozýval hromový
spev za podpory pekne znejúcich akordeónov a všetko
len na chválu novonarodeného Ježiška.
Ďalším prekvapením bolo vystúpenie našich detí,
ktoré si pripravili jednu vianočnú, zatiaľ celkom nezná-

mu pesničku: V jasliach dieťa
spinká. Vystúpilo ich hádam
20, vystúpili sólo, v duetách,
kvartetách a mali takisto silnú podporu vo svojich rovesníkoch – muzikantoch, ktorí
hrali na všakovakých hudobných nástrojoch: husle, flauty, akordeón, klavír.
Deťom sa to veľmi páčilo a dúfam, že aj vy ste mali
z toho pekný zážitok. Veď je
to koncert určený práve vám,
milí veriaci. Chceme, aby sa
z toho stala milá tradícia a také pekné vianočné stretnutie
v pokojnej atmosfére.
Takisto chceme, aby sa
do programu zapojil čo najširší okruh muzikantov
a spevákov z Klina, aby bolo
na prvý pohľad jasné, že Klin
je spevavá dedina s množstvom nadaných spevákov
a hudobníkov.
Na záver sme si zaspievali
všetci spolu Tichú noc a tak,
ako minule, aj teraz bolo pre
všetkých pripravené vianočné pohostenie v sále pod kos-

foto: ing. peter jendroľ

Jasličková pobožnosť
Vyobraziť narodenie malého Ježiška sa dá mnohorakými spôsobmi. Deti pod
vedením sestričky Imakuláty a animátorov každoročne pripravujú jasličkovú pobožnosť a vždy je iná
– nová.
Tento rok pripravili divadielko Štvrtý kráľ. Herci v nápaditých kostýmoch, speváci a hudob-

níci predviedli svoj talent. V takýchto prípadoch platí staré príslovie:
„Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“ Všetci išli domov pookriati, nádherne
sviatočne naladení a k tomu s dobrým pocitom, že
dobrovoľné vstupné, ktoré sa vyzbieralo, je pravidelne odoslané na misijné
diela sestier de Notre Dame do Kazachstanu. -mj-

tolom, kde sme sa mali možnosť ešte porozprávať a spo-

ločne si užiť vianočnej atmo-Marek Klinovskýsféry.

ledy sprevádzané harmonikou vystriedali básničky,
pesničky, vinšovačky a veselé scénky dokonca aj v anglickom jazyku. Samozrejme nechýbal ani moderný
tanec.

potešili prítomných, a aby
im tak pred vianočnými
sviatkami spríjemnili dni plné zhonu.

Snažili sa všetci, od tých
najmladších po tých najstarších, aby svojimi výkonmi

Mimoriadne poďakovanie
patrí pedagógom Základnej
školy Klin, ktorí sa podieľali na jej príprave.
-Mgr. Miroslav Tarčák-

foto: ing. peter jendroľ

Vianočná besiedka
Vianočná besiedka je na našej škole už niekoľkoročnou tradíciou. Nebolo tomu inak ani pred Vianocami 2011.
Stretli sme sa vo vyzdobenom kultúrnom dome 19.

decembra, aby sme si pripomenuli najkrajšie sviatky
v roku. Mnohí rodičia a starí rodičia si nenechali ujsť
túto slávnosť a prišli sa pozrieť na svoje ratolesti.
Program bol pestrý. Ko-

foto: ing. peter jendroľ
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Vokálny zbor
Pojem „vokálny zbor“ je
vďaka Marekovi Klinovskému už v Kline známy. Pripomenieme si však jeho slovami začiatky tohto speváckeho telesa.
Jeho zakladateľ, Marek
Klinovský vníma toto spevácke teleso takto: „Vznikli
sme v októbri 2010, po návrate z Belgicka, keď sme
s manželkou mali potrebu
pokračovať v tom, čo sme
tam museli ukončiť. Oslovili
sme bývalých spevákov mládežníckeho zboru, z ktorých
každý jeden pozvanie prijal.
Oslovili sme iba neaktívnych
členov, pretože jeden zbor
v Kline ešte stále funguje
a nechceli sme oslabovať silu druhého zboru. Aj keď to
boli ľudia, ktorí dlhšie nespievali, k nácvikom pristupujú poctivo a zodpovedne.
Nie sme profesionálne te-

foto: ing. peter jendroľ

leso a nemám ambíciu, aby
sme ním aj boli, ale určite sa
snažíme, aby naše vystúpenia boli čím ďalej lepšie, ale
len do momentu, aby sme
sa spevom bavili. Ak by to
malo byť profesionálne, ale
nasilu, už by to nebolo ono.
Chcem, aby to bola radosť
a pohoda pre všetkých.“
Pekne sa o svojich pohnútkach stať sa členkou
vokálneho zboru v Kline

vyjadrila Katka Verníčková
rod. Jadroňová – rodáčka
z Klina, dlhoročná organistka v našom kostole, ktorá
na každú skúšku vokálneho
zboru dochádza z Lokce:
„S myšlienkou, byť súčasťou speváckeho zboru v Kline, som sa začala pohrávať
po krásnom, až dojímavom
zážitku z minuloročného
vianočného koncertu vokálneho zboru. Moje rozhod-

nutie dozrelo v priebehu
minulého roka, kedy som sa
pridala k tomuto „spoločenstvu“. Povzbudili ma predovšetkým spomienky na ľudí,
s ktorými som prežila v detstve veselé a nezabudnuteľné momenty spojené s hudbou a spevom. Nadchla ma
aj prirodzenosť a úprimnosť
členov zboru vytvoriť spoločne súzvuk nádherných
melódií pre potešenie a oslavu „Toho“, ktorý nás obdaroval radostným vnímaním
hudby. Kvalita spevu tohto
zboru je na vysokej úrovni.
Prispievajú k tomu nielen
hudobne vzdelaní členovia,
ale najmä speváci, ktorých
hlasový potenciál, aj napriek
tomu, že nemali možnosť
hudbu študovať, považujem
za obrovský talent, ktorý sa
v zbore ďalej rozvíja. Je pre
mňa poctou a potešením byť
súčasťou tohto spoločenstva. Sme jedna veľká zohratá rodina!“
-mj-

Koncert malého komorného
orchestra
Prvý koncert malého komorného orchestra, pôsobiaceho pri Farskom úrade v Námestove, zaznel minuloročné vianočné obdobie v rím.-kat. kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Záujem
o klasickú hudbu v orchestrálnom podaní bol prekvapivo veľký. Obrovský aplauz
bol motiváciou pre pokračovanie usilovného nacvičovania nových skladieb a pripravovania sa na ďalšie koncerty.

Podnetom zorganizovania
koncertu v Kline, bol návrh
členov orchestra pochádzajúcich z Klina, ktorými sú: Klaudia Kosmeľová (klavír, korepetície), Eva Kosmeľová (husle),
Rebeka Klinovská (husle), Mária Králiková (husle), Patrícia
Kurtulíková (husle) a Monika
Adamčíková (klavír).

Snaha rozšíriť repertoár nebola zbytočná, pretože s krásnou hudbou sa tento malý komorný orchester podelil
na troch koncertoch, ktoré zazneli v kostoloch.
Nádherný zvuk huslí, violončela, kontrabasu, fláut, klarinetu, klavíra, ba dokonca
krásneho spevu sme mali možnosť si vypočuť v rím.–kat.
kostole v Kline dňa 5. 1. 2012
o 18 00. Aj napriek nepriaznivému počasiu a silnému vetru
bola účasť pomerne veľká.

1. Ako vznikla myšlienka
založenia orchestra?
Nápad bol môj, pretože
viem, že klasická komorná
hudba je v iných mestách bežnou záležitosťou a v okolí Námestova je veľa šikovných muzikantov, tak som sa rozhodol
o vznik tohto zatiaľ (malého)
komorného orchestra.
2. Kto Ti pomáhal pri vzniku malého komorného orchestra?
Pri vzniku nášho orchestra
sa podieľali Lenka Horňáko-

Rozhovor s dirigentom malého komorného orchestra
Mgr. Karolom Kurtulíkom:

foto: ing. peter jendroľ

vá, ktorá učí hru na husle a hru
na violončelo na Základnej
umeleckej škole Ignáca Kolčáka
v Námestove a Ľubomíra Kurtulíková, ktorá učí hru na husle
na Súkromnej základnej umeleckej škole v Námestove. Bez
ich pomoci by tento orchester
nefungoval, pretože oni sa venovali deťom, s ktorými naštudovali jednotlivé party. S nacvičovaním partov so žiakmi
neskôr pomohol aj Adrián Malovánik, ktorí pôsobí ako učiteľ hry na husle na Súkromnej
ZUŠ v Námestove.
3. V ktorom roku vznikol
orchester?

Vznik nášho orchestra začal prvou spoločnou skúškou,
ktorá bola v októbri 2010.
4. Koľko členov tvoril orchester na jeho začiatku
a koľko tvorí teraz?
Na začiatku nášho vzniku
nás bolo cca 14, náš orchester sa rozšíril a na poslednom
koncerte nás bolo cca 30 členov.
5. Kto môže hrať v tomto
orchestri?
Veľmi radi uvítame každého, kto nemá problém
s čítaním nôt, má minimálny vzťah ku klasickej hudbe
a vlastní hudobný nástroj,
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Čo tak ťahá Kliňanov
k spevu
Keď človek vidí toľko mladých, starších ľudí z Klina
spievať, nevdojak človeka napadne otázka, prečo toľko ľudí rado spieva.
V prvom rade tu ide o fenomén
daru hudbu vnímať, mať z nej
radosť a v neposlednom rade daru – „vedieť spievať“, ktoré sa tu
dedia z generácie na generáciu.
K tomuto faktu ďalej prispieva

ochota mnohých nadšencov spevu,
ktorí prípravu na spevácke vystúpenie vedú. A ako ukazujú ich výsledky, jednoznačne to vedia!
Ďakujeme touto cestou
všetkým spevákom a speváčkam, hráčom na hudobných
nástrojoch a vedúcim zborov,
vďaka ktorým máme nádherné zážitky povznášajúce ducha.
-mj-

Mládežnícky zbor
V súčastnosti je vedúcou
mládežníckeho zboru Mária Klinovská, ktorá bola
spolu s jej manželom Vladom Klinovským zakladateľom prvého speváckeho
zboru v Kline.
Ich začiatky, ale aj súčastnosť zboru predstavila
takto: „Ak by sme mali hovoriť o histórii tohto zboru,
o všetkých zážitkoch z nácvikov, adorácií, pobožností, pútí a odpustov, ale
aj z chát, džúsových zábav,
narodeninových osláv (pretože aj o tomto bol a je tento zbor) bol by to veľmi dlhý článok. Stručne povedané, pred takmer 25 rokmi
sa stretla skupinka nadšen-

cov s chuťou spievať a povedala si: „Založme zbor.“ Postupne sa k nim pridávali ďalší a ďalší mladí ľudia a dnes
už ťažko povedať, či existuje v Kline vôbec rodina, ktorej člen, alebo známy nespieval v zbore aspoň krátkodobo. Nakoľko zbor začínal ešte v časoch socializmu, motiváciou k stretávaniu sa bola aj určitá príchuť zakázaného. Dnes je motiváciou k jeho existencii to, aby mladí
ľudia netrávili čas pri počítačoch vo virtuálnom svete, pri
televízoroch, niekde v baroch, ale aby sa reálne stretli,
vytvorili dobrú partiu, ktorá
si vie spolu zaspievať, zabaviť
sa, zasmiať sa, zatancovať si,
čiže aktívne tráviť voľný čas.

Sestry Eva a Klaudia Kosmeľové

foto: ing. peter jendroľ

ktorý zvykne hrávať v klasickom orchestri. Okrem týchto požiadaviek by mal každý
jednotlivec disponovať nielen schopnosťami hrať na da-

ný hudobný nástroj, ale aj
dávkou trpezlivosti, pretože
skúšky zvyknú byť dlhé.
6. Aké nástrojové obsadenie
tvorí orchester?

Aj naši dôchodcovia sa radi zabávajú spevom
V tomto zbore sa vystriedalo
viacero tzv. „šéfov“. Či už to
bola Maja Klinovská, Ivetka
Trnčáková, Františka Ličeníková, Marika Bečárová. Každý dal zboru určitú svoju pečať. Súčasťou zboru boli a sú
aj hudobníci. Boli obdobia,
keď sa spievalo iba s gitarami
– výborní gitaristi boli Peťo
Červeň, Peťo Hušľa, bol a je
ešte stále Vlado Klinovský,
Roman Romaňák, Dominik
Romaňák. Boli a sú obdobia s klávesami, na ktorých
hrala Kaťa Verníčková a hrá
Klaudia Kosmeľová a dokonca jedno obdobie zboru pomáhala celá kapela Bystríka
Baculáka aj s bubnami. Rovnako dôležití sú samozrejme
všetci speváci. Či už sa hralo a spievalo tak, alebo tak,
najdôležitejšie bolo a je, že
tu bola a stále ešte pretrváva
Tento malý komorný orchester tvoria sláčikové sekcie (husle, violončelo, kontrabas) bez viol, ktoré nahrádzame tretími husľami, flauty, klarinet a klavír.
7. Aké nástrojové obsadenia
by ste uvítali v orchestri?
Uvítali by sme viac dychových hudobných nástrojov, čo je veľmi ťažké, pretože na Orave je málo hudobníkov, ktorí sa venujú hre
na dychový nástroj.
8. Prečo ste sa rozhodli
uskutočniť koncert v Kline?
Návrh bol zo strany členov orchestra pochádzajúcich z vašej obce.
9. Ako si bol spokojný s organizáciou koncertu v Kline?

foto: ing. peter jendroľ

chuť stretnúť sa, sedieť a mrznúť na skúškach a zaspievať
si pre svoje potešenie, aj pre
potešenie iných a to všetko
na česť a chválu Boha a obohatenie svätých omší. Vždy
sme sa snažili a snažíme sa
vyberať piesne s hlbokým
obsahom, ktorý osloví určite každého, kto trošku počúva. My, starší členovia zboru, sa tešíme, že sa už pekne
profilujú mladí, ktorí v rámci svojho malého zboru obohacujú sväté omše hlavne cez
týždeň.
Touto cestou by som
do zboru chcela pozvať všetkých mladých. Vôbec nemusia mať úžasný hlas, stačí chuť prísť medzi nás ostatných, sadnúť a spievať. Vítaní ste úplne všetci.“

- Mária Klinovská -

Organizácia bola veľmi
dobrá a zaujímavá bola aj spolupráca s chrámovým zborom.
10. Ako sa vám hralo v kostole Klin?
Z akustického hľadiska som bol spokojný. Museli sme sa vysporiadať so zimou v kostole, ktorá spôsobila rozladenie nástrojov počas akustickej skúšky.
11. Ak budete organizovať
ďalšie série koncertov, prídete aj do Klina?
Pokiaľ bude záujem, nevidím v tom problém a budem
veľmi rád, ak budeme môcť
opäť spolupracovať s chrámovým zborom.
- Monika Adamčíková -

18   Echo KLINa č. 1

Marec 2012

takto si tu žijeme

Srdce v rukách
– dobrovoľník
2011
Rada mládeže Žilinského kraja usporiadala
prvý ročník oceňovania
„Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“. Ocenených
bolo 26 dobrovoľníkov
zo Žilinského kraja, ktorí pracujú vo svete mladých ľudí.
foto: ing. peter jendroľ

Víly, vodníci a iné tvory
V nedeľu 19. 2. 2012 sa v poobedňajších hodinách začali
v priestoroch základnej školy schádzať princezné, víly,
vodníci, šašovia, rôzne zvieratká a iné postavičky z rozprávok, na detský karneval.
V úvodnom kole sprevádzanom známymi detskými
pesničkami, sa nám masky
predstavili, aby mohla rodičovská porota vybrať 15 naj...
masiek. Moderátor Števo zabával masky rôznymi hrami, dokonca si mohli zasúťažiť aj rodičia v preťahovaní lanom.
Po vyhodnotení, v ktorom
boli ocenené nielen najkrajšie
masky, ale všetky zúčastnené
masky omaľovánkami, pastelkami, plyšiačikmi a lízatkami,
nasledovala voľná zábava.

Jedno tanečné kolo striedalo druhé. Nechýbali zábavné hry a tance, napríklad
egyptský, slepačí, waka-waka a iné.
Poďakovanie za toto vydarené podujatie patrí všetkým

Predstavili pomery z minulosti, kedy majetky a klebety prevyšovali úprimnú lásku. Niekoľko hercov

Už teraz sa tešíme na ten
budúcoročný.
- Katarína Večerková -

foto: ing. peter jendroľ

Ženský zákon
„Na piaty raz sa to predsa len
podarilo!“ takto privítal pán
starosta Štefan Peňák 30.
októbra 2011 Farský ochotnícky súbor z Trstenej. Mladí herci pod vedením Renáty Janoviakovej a miestneho duchovného pána Chovanca predviedli hru Jozefa
Gregora Tajovského Ženský
zákon.

pani učiteľkám, ktoré pomohli s organizáciou karnevalu, DJ-ovi Tomášovi, moderátorovi Števovi, a samozrejme všetkým maskám, osobitne tým rodinným, bez účasti
ktorých by karneval nebol.

skvele zahralo vo vymenených úloha. Vedúca súboru sa predstavila v úlohe Jana Maleckého rozvážneho
a tolerantného človeka a aj
niektorí muži ukázali, že
im nerobí problém zahrať
hašterivé, intrigánske a klebetné ženy.
Vedúca súboru uviedla,
že majú naštudovanú ešte
jednu vianočnú hru. Preto sa na hercov z Trstenej
môžeme tešiť aj v budúcnosti.
-mj-

Boli sme
pozvaní na
Rande
„Rande“ bol názov hry Ferka Urbánka, ktoré sme mohli
vidieť na „doskách“ nášho
kultúrneho domu 11. 2. 2012.
Túto divadelnú hru zahral
divadelný ochotnícky súbor
zo Zubrohlavy – išlo o komediálne spracovanie obdobia na začiatku vysielania televízie.
Naši diváci už poznajú
ochotníkov z susednej dediny
a radi prichádzajú pozrieť ich
výkony v nových dielach. -red-

Medzi ocenenými boli
dve dobrovoľníčky z Klina – Veronika Muroňová a Eva Kosmeľová. Obe
dievčatá nominovalo občianske združenie NODAM za prácu s deťmi počas „stretiek“, letných táborov a mnohých ďaľších
aktivít, ktoré pre deti pripravujú.
Ocenenie im bolo odovzdané v stredu 7. decembra 2011 v budove historickej Radnice mesta Žiliny, kde sa konalo slávnostné udeľovanie cien
„Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“. “Je to pre
mňa duševné povzbudenie, keď sa deti zmenia,
alebo nadchnú pre duchovné dobro,“ povedala Veronika po ocenení
„za rôznorodý rozvoj detí a mládeže“ Eva Kosmeľová cenu za kultúrny rozvoj detí a mládeže a svoje pocity vyjadrila slovami: “Zo začiatku mi bolo
zvláštne, prečo som bola vybratá aj ja, ale počas
udeľovania cien, hlavne
starším oceneným, som
si uvedomila, že my mladí dobrovoľníci sme boli ocenení spolu s ľuďmi,
ktorí už majú čo to za sebou aj kvôli vzoru a motivácii do budúcna. Videla
som, že to prináša šťastie
nielen im ale aj ľuďom
okolo nich. Je to ocenenie
práce všetkých animátorov v Kline.“
Sme na dievčatá hrdé
a vieme, že ich práca pomáha ukazovať našim deťom, akým smerom sa
v živote uberať.

-mj-
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Prvé snowboardové preteky
Prvé preteky v zjazde
na snowboarde a lyžiach
usporiadala 4. 3. 2012 ZŠ
v spolupráci s prevádzkovateľmi lyžiarského vleku,
p. Antonom Katrákom a p.
Jánom Prísažným. Za slnečného a mrazivého počasia sa
pretekov zúčastnila tridsiatka pretekárov.
Mladší žiaci – zjazdové lyže:
1. Šimon Štepunek, 2. Tomáš
Lajda, 3. Lea Jendroľová;

Mladší žiaci – snowboard:
1. Jakub Luka, 2. Andrej Romaňák, 3. Alex Triebeľ;
Starší žiaci – zjazdové lyže:
1. Silvester Kosmeľ, 2. Kristián Kazík, 3. Samuel Gura;
Starší žiaci – snowboard:
1. Dávid Klinovský, 2. Martin
Lajda, 3. Radovan Galčík;
Dorast – snowboard:
Peter Štepunek, Martin Jad-

foto: štefan peňák

roň, Jozef Galgaňák;

1. Mikuláš Mikunda, 2. Jessica Triebeľová.

Open kategória:

- Branislav Podhájsky -

OZNAM

Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Kline oznamuje,
že
14. marca 2012 (t.j. v stredu) o 17 00 hod.
sa bude konať Výročné zhromaždenie
členov
v Kultúrnom dome v Kline.
foto: štefan peňák

Karneval na snehu
Vonku mráz okolo -12°C.
Snehu je skoro do výšky jeden meter. Vlek je v prevádzke.
Členky MS SČK v Kline sú
dňa 5. 2. 2012 o 13 00 prichystané a vítajú prvé masky,
ktoré prichádzajú na vlek.
Hudba vyhráva, bufet je
otvorený.
Všetko bolo tak, ako na karnevale má byť. Masiek pribúdalo, až sa zaplnil celý svah.
Na lyžiach sa spúšťali strašidlá,
čertice a čerti, šašo, mušketieri, indiánka, futbalisti atď. .
Medzi najmenšími deťmi, ktoré sa spúšťali a súťažili na vreciach, na bobách, sme
mohli vidieť medvedíka, myšku, Indiána, strašiaka, princa a iné.
Masky boli krásne vymaľované a pri tej ozajstnej oravskej
zime, aj tí, ktorí sa nenamaľovali, mali líca vyštípané mrazom. Zima každého donútila, aby sa hýbal, poskakoval

Pri prezentácii
vám budú odovzdané členské známky (1 €).

Zájazd do Wieliczky
MS SČK v Kline, organizuje pre svojich členov i nečlenov, 28. 4. 2012, t.j. sobotu, zájazd do soľnej bane v Poľskej Wieliczke. Predpokladaný odchod z Klina
je o 7 30 hod. Cena je 15 eur na osobu. Ďalší program
a bližšie informácie o zájazde budú upresnené na Výročnej členskej schôdzi MS SČK v Kline.

Vpredu víťazná maska
v kategórii dospelých
alebo tancoval a tak sa zahrieval. Všetci sa mohli občerstviť
a zohriať horúcim čajom.
Deti boli odmenené krásnou medailou na zjedenie,
lebo členky červeného kríža ako medailu dávali „Fidorku“ na stužke. Za medaily môžeme poďakovať sponzorom: p. Albínovi Brišovi
a p. Petrovi Srokovi. Na os-

foto: ing. peter jendroľ

tatné prispeli: p.Martin Lajda, Dozorný výbor Jednota Námestovo, Klinstav-Michal Kosmeľ, Katmond-Ján

Katrák, Natural-Door Martin Svetlošák, Anton Katrák,
Jozef Sroka a obec.
Pokračovanie na str. 20
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Stolný tenis
– 8. liga
skupina A

Kliňania si vyboxovali prvé priečky
BC Klin sa začína objavovať
na výsledkových listinách
a má ambíciu čoskoro vstúpiť do povedomia uznávaných boxerských stredísk.

Tabuľka

Úvodné kolo boxerskej
ligy zvládli pretekári z BC
Triebel Klin výborne.
DUBNICA NAD VÁHOM.
Medzi staršími žiakmi vo váhovej kategórii do 57 kg Silvester Sunega zvíťazil. Boxer
BC Triebel vyhral nad Ericom Vargom z Galanty 3:0

Víťazný Silvester Sunega
na body. U mladších dorastencov do 75 kg si Patrik Pav-

lík poradil so Žilinčanom
Pavlom Trzubom podobne
ako Sunega – 3:0 na body.
Starší dorastenec do 75 kg
Dávid Sunega len tesne zdolal Matúša Tománka z Lednických Rovní. Výsledok 3:2
na body vyznieval lepšie pre
Kliňana.
V najstaršej mužskej kategórii Marek Gnidiak v kategórii do 91 kg napokon
proti Nikolasovi Vezpremimu z Komárna neboxoval.
Obom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Dávid Sunega zvíťazil

-red-

foto: ing. peter jendroľ

Karneval na snehu

Dokončenie zo str. 19
Ako som na začiatku napísala, všetko bolo tak, ako
na karnevale má byť. Keď bola
nálada super, prekvapil všetkých svadobný sprievod na saniach aj s ozajstným koňom.
Na saniach boli svadobčania,
harmonikári a svojím spevom
upútali pozornosť všetkých.
Na pohostenie priniesli buchty, šišky a hriatô, ktoré dávno
na svadbách v zime nemohlo

chýbať. A túto parádu nám
predviedli naši dôchodcovia. Bol to ozaj krásny pohľad
na nich a tie spevy, len sa tak
hory ozývali...
Všetci, ktorí prišli stráviť nedeľné popoludnie k lyžiarskemu vleku určite neoľutovali,
lebo mali možnosť vidieť rozžiarené detské očká, čo je ten
najkrajší pohľad.
Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami. Bo-

li udelené aj 3 mimoriadne ceny, ktoré vyhrali: zelená rodinka – bola to zamaskovaná celá
6-členná rodina, vreštiak a strašiak, ktorí sa nám museli odmaskovať, lebo sme nevedeli,
kto sa pod maskou skrýva.
Dovidenia na budúcom
karnevale na snehu v Kline
a na záver patrí aj poďakovanie MS ČK v Kline, Jednote
dôchodcov, kolektívu na vleku, ktorí sa podieľali na príprave tohto pekného podujatia.
- Elena Kosmeľová -

1. Ťapešovo A
2. Mútne C
3. Breza B
4. Babín A
5. Novoť B
6. Krušetnica C
7. Sihelné A
8. Lokca E
9. Klin A

13 12 1 0
13 11 1 1
13 7 3 3
13 7 1 5
14 7 0 7
13 7 1 5
14 3 1 9
14 1 112
13 0 112

0171:63 38
0150:84 36
0134:100 30
0142:92 28
0135:117 28
0123:111 28
194:158 20
093:159 17
038:196 14

Zápasy
Kolo Dátum Mužstvá
Výsledok Rozhodca
1. Pá 30. 9. 2011 18 00 Sihelné A: Klin A 9:9 Jozef
Chudják
2. Ne 9. 10. 2011 10 00 Klin A
3. Pá 14. 10. 2011 18 00 Klin
A: Babín A 5:13 Miloš Bahleda
4. Pá 21. 10. 2011 17 00 Ťapešovo A: Klin A 17:1 Jozef Socha
5. Pá 28. 10. 2011 18 00 Klin
A: Novoť B 0:18 Miloš Bahleda
6. Ne 6. 11. 2011 10 00 Breza
B: Klin A 14:4 Ladislav Hladek
7. Pá 11. 11. 2011 18 00 Klin
A Mútne C 2:16 Miloš Bahleda
8. Ne 20. 11. 2011 13 00 Krušetnica C: Klin A 17:1 Igor
Janckulík
9. Pá 25. 11. 2011 18 00 Klin
A:Lokca E 7:11 Miloš Bahleda
10. Pá 13. 1. 2012 18 00 Klin
A : Sihelné A 6:12 Miloš
Bahleda
11. Pá 20. 1. 2012 18 00 Klin A
12. Pá 27. 1. 2012 17 00 Babín
A : Klin A 17:1 Stanislav Šalata
13. Pá 3. 2. 2012 18 00 Klin A:
Ťapešovo A 1:17 Miloš Bahleda
14. Ne 12. 2. 2012 10 00 Novoť B: Klin A 18:0 Ján Mikolajčík
15. Pá 17. 2. 2012 18v Klin A:
Breza B 1:17 Miloš Bahleda
16. Pá 24. 2. 2012 18 00 Mútne C : Klin A 15:3
17. Pá 2. 3. 2012 18 00 Klin A:
Krušetnica C 3:15
18. So 17. 3. 2012 17 00 Lokca
E: Klin A
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Novoročný turnaj v stolnom tenise
v Kline stolnotenisový turnaj s týmito výsledkami.

Na konci zimných prázdnin, 6. 1. 2012 sa konal v ZŠ
Muži

1.

1. Filip
Bahleda, Klin

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poradie

2:3

1:3

0:3

2:3

3:1

3:0

4.

2. Andrej Protuš,
Námestovo

3:2

–

2:3

0:3

0:3

3:0

0:3

5. – 6.

3. Radovan
Galčík, Klin

3:1

3:2

–

1:3

0:3

3:0

3:0

3.

4. Igor Palider,
Zubrohlava

3:0

3:0

3:1

–

1:3

3:0

3:0

2.

5. Anton
Medvecký, Klin

3:2

3:0

3:0

3:1

–

3:0

3:0

1.

6. František Blaškovič, Klin

1:3

0:3

0:3

0:3

0:3

–

0:3

7.

7. Roland
Galčík, Klin

0:3

3:0

0:3

0:3

0:3

3:0

–

5. – 6.

1.

2.

3.

4.

5.

Poradie

0:3

0:3

0:3

0:3

5.

3:0

–

3:0

0:3

0:3

3.

3:0

0:3

–

0:3

0:3

4.

3:0

3:0

3:0

–

0:3

1.

3:0

3:0

3:0

0:3

–

2.

Ženy
1. Patrícia Kovalčíková,
Klin
2. Beáta Blaškovičová,
Klin
3. Andrea Štepunková,
Klin
4. Kristína Protušová,
Námestovo
5. Erika Medvecká,
Klin

NeREGISTROVANÍ MUŽI
Účastníci:
1. Vladimír Štepunek, 2.
1.
1. Vladimír Štepunek
Klin
2. Vladimír Svetlošák,
Klin
3. Štefan Peňák, Klin
4. Michal Kosmeľ, Klin
5. Pavol Fenik, Klin
6. Ján Košút, Klin

Vladimír Svetlošák, 3. Štefan
Peňák, 4. Michal Kosmeľ, 5.
Pavol Fenik, 6. Ján Košút.

foto: štefan peňák

Finálový zápas o víťaza

REGISTROVANÍ MUŽI
Účastníci:
1. Miloš Bahleda, 2.Miroslav Úradník, 3. Martin Nešťák, 4. Richard Kolenčík, 5.

Matúš Janček, 6. Matúš Diko, 7. Juraj Migra, 8. Samuel Sládek, 9. Igor Palider, 10.
Rudolf Volf, 11. Peter Herud, 12. Jozef Žitňák.

Do vyraďovacích súbojov postúpili z A skupiny
z prvého miesta Jozef Žitňák a druhý v poradlí Ri-

chard Kolenčík a z B skupiny
z prvého miesta Matúš Janček z druhého miesta Matúš
Diko.

Výsledky vyraďovacích
zápasov
J. Žitňák – M. Diko 3:1, R.
Kolenčík – M. Janček 3:0. Finále – o 1. miesto: M. Janček

– J. Žitňák 3:1; o 3. miesto:
R. Kolenčík – M. Diko 3:1.
Výsledné poradie: 1. Matúš Janček, 2. Jozef Žitňák,
3. Richard Kolenčík.

A. Skupina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3:0

3:0

3:1

3:1

2:3

2.

3.

4.

5.

6.

Miesto

0:3

2:3

0:3

2:3

1:3

6.

2. Miloš Bahleda, Klin

0:3

–

3:0

1:3

–

0:3

3:0

–

3:0

3:2

3:0

3:0

1.

3. Miroslav Úradník, Klin

0:3

0:3

–

0:3

0:3

0:3

3:2
3:0
3:2
3:1

0:3
2:3
0:3
0:3

–
3:0
1:3
3:0

0:3
_
2:3
3:2

3:1
3:2
_
3:1

0:3
2:3
1:3
–

4.
3.
5.
2.

4. Samuel Sládek, Námestovo

1:3

3:1

3:0

_

3:1

2:3

5. Igor Palider, Rabča

1:3

–

3:0

1:3

_

1:3

6. Jozef Žitňák, Rabča

3:2

3:0

3:0

3:2

3:1

–

B. Skupina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3:1

3:0

3:1

3:0

3:1

1. Richard Kolenčík, Námestovo

1. Matúš Janček Námestovo

V strede víťaz v kategórii neregistrovaných Vladimí Svetlošák, zľava
druhý Ján Košút, tretí Michal Kosmeľ
- Foto: Vladimír Štepunek -

2. Matúš Diko, Námestovo

1:3

–

3:0

3:1

3:1

3:0

3. Martin Nešťák, Klin

0:3

0:3

–

0:3

0:3

0:3

4. Juraj Migra, Námestovo

1:3

1:3

3:0

–

3:0

3:0

5. Rudolf Volf, Klin

0:3

1:3

3:0

0:3

–

0:3

6. Peter Herud, Rabča

1:3

0:3

3:0

0:3

3:0

–
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Cestami, necestami na bežkách po snehU

Prechod Kliňanským chotárom
Naša obec 14. januára
2012 už po tretí raz zorganizovala lyžiarsky prechod na bežkách naším
chotárom. Organizátorov
prechodu, na ktorom sa
podieľal Obecný úrad, f irma JSK-Jozef Sroka, MS-SČK v Kline a poľovníci
z našej obce potešila hojná
účasť zo susedných obcí.
Všetci účastníci prechodu mali zraz pri kultúrnom
dome, kde sa bolo treba zapísať. Tu boli ešte všetci plní elánu. Asi okolo 10 00 sa
títo nadšenci a vyznávači
pohybu na bežkách vydali na trasu prechodu, ktorá viedla k soche Krista
na Grape, kde sa všetci aspoň nachvíľu zastavili a občerstvili, aby nabrali druhý

šej zástavke, pri kríži Vahanove, kde ich čakal teplý čaj a samozrejme buchty,
ktoré s úsmevom rozdávali členky Červeného kríža.
Po ceste ste mohli stretnúť
aj najmladšiu účastníčku Klárku Genšorovú, či
redaktorku z rádia Regina Janku Grajciarovú, ktorá veľmi pekne zreferovala
náš prechod v niekoľkých
minútach. Po tejto zástavke sa účastníci prechodu
znova vydali po bežeckej

stope, ktorá pokračovala
miernym zjazdom na Brestovku a cez Kunov vrch až
ku kultúrnemu domu, kde
na všetkých zúčastnených
čakal chutný poľovnícky guláš, ktorí pripravili
miestni poľovníci z poľovníckeho združenia. Tu už
tradične všetci veselo debatovali o svojich neopakovateľných zážitkoch a príjemne unavení s dobrým
pocitom, že zvládli prejsť
náš chotár a šírili dobrú náladu pri ľudovej hudbe.
Kto chce obdivovať krásu zasneženej prírody
a zimnej scenérie, nesmie
váhať len sa vybrať na bežky a upísať sa čoraz vzrastajúcej obľube zimných prechodov na bežkách. Stojí
za to spoznávať krásy našej
prírody a urobiť niečo pre
svoje zdravie. Aj tento ročník nášho prechodu bola
vydarená akcia.
- Andrea Štepunková -

dych. Potom už s nadšením pokračovali k ďal-

Na svet sme
privítali

Chovancová
Laura,
Kviatková Vanesa, Ptačin
Alex, Lutica Jakub, Košutová Karolína, Kovalčíková Petra, Trnčák Juraj,
Štefániková Eliška, Laššák Marko, Bugeľ Oliver,
Tylková Vanesa, Volfová
Natália, Čierniková Vanesa, Matušák Timon, Bečárová Mária, Turacová Vianea, Kekeľák Marek, Huráková Karolína, Mária
Turacová.
Echo KLINa č. 1/2012

† ODPOČINUTIE VEČNÉ
  DAJ IM, PANE …
Jateyl Imrich 72 r.
Feniková Mária 60r.
Šatan Ján 67 r.
Dzurek Jozef 50 r.
Randjaková Mária 83 r.
Tomaštík Martin 24 r.
Johana Olexiková 87 r.

foto: štefan peňák
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