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MISIONÁRKA SO SRDCOM NA DLANI
Monika Tomaštíková z našej obce chcela byť misionárkou už odmala. Počas viacerých rokov sa zúčastňovala
malej misie na Ukrajine. Aj vďaka tejto skúsenosti sa rozhodla odísť na ročnú misijnú službu, ktorá ju v decembri
2019 zaviala do africkej Kene. Tam sa v mládežníckom centre Bosco Boys v Nairobi rok starala o chlapcov z ulice
a zo slumov ako učiteľka i vychovávateľka. Podelila sa s nami o zážitky i pocity z tohto krásneho i naplneného
dobrodružstva.
Tvoje dobrovoľníctvo začalo u Sale
ziánov v Námestove a dlhodobo si sa
zúčastňovala malej misie na Ukra
jine. Nakoniec si sa prihlásila na veľ
kú misiu. Čakala si netrpezlivo, kedy
ťa vyšlú do sveta?
• Saleziánske stredisko v Námestove
som navštevovala od detstva a neskôr
som sa stala animátorkou. Už v tomto období bola vo mne silná túžba ísť
na misie, a preto som sa počas strednej školy prihlásila na malú misiu
na Ukrajine. Malá misia je spojená

s prípravou, ktorá prebieha počas
šiestich mesiacov, čo predstavuje jeden víkend v mesiaci. Počas letných
prázdnin sa odchádza na Ukrajinu,
kde sa organizujú kresťanské tábory
pre deti a mládež. Tieto stretnutia
a samotné tábory pre ukrajinské deti mi dali naozaj veľa a aj vďaka tejto
skúsenosti som sa prihlásila na ročnú
misijnú službu. Pred vyslaním na ročnú misiu som absolvovala desaťmesačnú prípravu, ktorá bola zameraná
predovšetkým na osobné rozlišovanie.

Príprava bola zakončená slávnostnou
sv. omšou, pri ktorej nám boli odovzdané misijné kríže. Na vyslanie sme
spolu s mojou spolu dobrovoľníčkou
Dominikou čakali dlhšie ako je zvyčajné. Angola, Východný Timor, India
a Azerbajdžan boli potencionálne krajiny, v ktorých sme mali pôsobiť jeden
rok. Nebolo však jednoduché získať
víza. Naše čakanie pokračovalo a ja
som prežívala ťažšie obdobie, ale aj
napriek tomu som celé toto obdobie
Pokračovanie na str. 2

Tak si tu žijeme

Misionárka so srdcom na dlani
Dokončenie zo s. 1
odovzdala Pánu Bohu. Nebolo pre mňa
podstatné, do akej krajiny nakoniec
pôjdem. Po niekoľkomesačnom čakaní
prišli skvelé správy: „Idete do Kene.“
Dva týždne nato som už bola na ceste
do Kene.
Aké boli Tvoje pocity, keď si odchá
dzala do Kene? Ako vnímala Tvoja
rodina fakt, že rok budeš pôsobiť
v Afrike?
• Boli to krásne pocity. Prežívala som
veľkú radosť, vďačnosť a vnútorný pokoj. Bol to ako sen, ktorý sa konečne
stáva skutočnosťou. Moja rodina celú
prípravu a následné čakanie prežívala
so mnou. Vo všetkom ma podporovali,
i keď to pre nich nebolo jednoduché.
Myslím si, že oni ten strach prežívali
za mňa. Som im nesmierne vďačná
za všetko. Oni boli vždy tí, ktorí verili
mojím snom a aj vďaka nim sa naplnili.
Aké boli naopak pocity po príchode
do Kene? Ako na Teba krajina pôso
bila? Nemala si strach z tak odliš
ného prostredia a toho, ako Ťa
prijmú tunajšie deti?
• Veľmi som sa tešila, čiže som neprežívala strach ani obavy. Od prvého dňa
v Nairobi som stretávala množstvo ľudí, ktorí pracujú alebo sú dobrovoľníci
v Bosco Boys. Vďaka nim som sa tam cítila ako doma už od začiatku. Všetci nás
vítali, rozprávali nám o centre, zaujímali
sa o nás. Tamojší ľudia na mňa zapôsobili
dobrým dojmom. Boli veľmi otvorení,
milí, ústretoví a samozrejme usmievaví.
To isté platí aj o deťoch. Jedinou prekážkou bol niekedy jazyk. Úradnými jazykmi v Keni sú angličtina a svahilčina. Nie
všetky deti a mladí ovládali angličtinu,
preto bolo potrebné učiť sa aj svahilsky.
Nairobi je hlavné mesto so všetkým, čo
k tomu patrí. Navonok pôsobí ako európske veľkomesto. Žiaľ, ukrýva v sebe
veľa chudoby a opustených detí.
Pôsobila si v centre Bosco Boys. Pre
koho je centrum určené a aká bola
tvoja úloha v tomto centre?
• Bosco Boys Langata je centrum zamerané pre chlapcov, ktorí žijú na ulici alebo v slumoch bez akéhokoľvek
vzdelania, výchovy a častokrát aj
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bez rodín. Centrum je rehabilitačné
– chlapci tu strávia jeden rok, počas
ktorého sa ich snažíme integrovať
– pomôcť im získať základné návyky
ako osobná hygiena, disciplína a taktiež
je dôležité vedenie chlapcov k Bohu
a budovanie priateľstiev. Po absolvovaní jedného roka sú presunutí na saleziánsku základnú školu. Najdôležitejšou
úlohou pre mňa bolo byť chlapcom stále
na blízku, darovať im svoj čas, vypočuť
ich, pomôcť im a samozrejme ich niečo
naučiť. To som mohla realizovať ako
učiteľka matematiky, anglického jazyka, biológie či náboženstva. Taktiež
ako ošetrovateľka, kamarátka, sestra
a mama. Vďaka všetkému, čo sme spolu
s chlapcami dennodenne prežívali, sme
si vybudovali krásne a silné priateľstvá.
Ako vyzeral Váš už zabehnutý bežný
deň s chlapcami v centre?
• Každý jeden deň sme začínali spoločnou sv. omšou o siedmej ráno.

Tak si tu žijeme
Nasledovali raňajky, po ktorých sme
upra
tovali celú budovu a okolie.
Neskôr zvonec zvolával chlapcov
na nástup, kde sme spievali hymnu,
modlili sa a následne pokračovali
oznamy od učiteľov a saleziánov. Nato chlapci odišli do tried a s nimi aj
my učitelia. Vyučovacie hodiny boli
štyri v dĺžke sedemdesiat minút a nasledovala desať minútová prestávka.
O jednej sa vyučovanie skončilo a nasledoval obed. Program pokračoval
krátkou rekreáciou. V tom čase chlapci
najčastejšie hrali na flautu alebo rôzne
spoločenské hry. Manuálne práce začali hneď po rekreácii a zahŕňali napr.
sekanie dreva, pranie oblečenia (ručne), upratovanie tried, varenie, kosenie trávy, zametanie a ďalšie. Dva krát
týždenne sme namiesto manuálnych
prác mali výtvarnú výchovu. Chlapci
sa učili kresliť, maľovať alebo vytvárať
ružence a náramky z korálok. Po manuálnych prácach alebo výtvarných
aktivitách bol čas na šport. Chlapci
absolvovali každodenný futbalový tréning. Túto časť dňa mali zo všetkého
najradšej. Po výdatnom tréningu sme
o šiestej večer začali večernú hodinu
– study time, kedy chlapci využili hodinu času na vzdelávanie sa, písanie
domácich úloh a doučovanie. Siedma
hodina večer znamenala spoločné
pozeranie správ a po nich nasledovala večera. Koniec večere znamenal
začiatok krátkej rekreácie. Chlapci
mali možnosť zahrať si spoločenské
hry, kalčeto, pingpong, schovávačky, naháňačky. Vždy sme s kolegami
žasli, kde sa v nich berie toľko energie.
Na záver dňa sme zvolávali chlapcov

na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa začal úvodnou piesňou k Panne Márii.
Pred spaním sme si vypočuli večerné
slovko od našich saleziánov, popriali
si dobrú noc a rozlúčili sme sa krížikom na čelo.

strávených dní žiarili. Mali úsmev
od ucha k uchu a zabudli na všetky
starosti a boli znova deťmi. Sú to
nezabudnuteľné momenty. Najkrajší
a najmilší zážitok boli pre mňa slová
chlapcov: „Monika, ty si naša mama.“

Čo považuješ za najkrajší zážitok
z tejto misie?
• Krásnych, vtipných a silných zážitkov bolo mnoho. Medzi tie najsilnejšie
patrila určite návšteva chlapcov na ulici. Skôr ako sme ich prijali do centra
sme s nimi budovali vzťahy na ulici
v ich prirodzenom prostredí. Boli to
chlapci, ktorí nemali nikoho, užívali drogy a alkohol, žobrali o peniaze
alebo kradli. Pri každej návšteve sme
sa s nimi hrali rôzne hry, poväčšine
futbal, rozprávali sme sa a spoločne sme jedli. Počas týchto spoločne

Čo Ti táto ročná misia dala a aké sú
Tvoje ďalšie plány v dobrovoľníctve?
• Bol to naozaj silný rok, ktorý mi dal
veľa. Naplnenie. Služba chlapcom ma
napĺňala pokojom a šťastím. Vďačnosť.
Za všetkých chlapcov, ktorých som
počas roka stretla. Naučila som sa
vďaka nim nazerať na svet inak. Modlitba a odovzdanosť. Mne osobne táto
misia veľmi posilnila vzťah s Bohom.
Dôverovať mu v každej situácii, rozprávať sa viac s Ním o tom, čo prežívam,
odovzdať mu všetky ťažkosti a starosti,
otvoriť mu srdce a ďakovať mu za všetko, čo mi dáva. Priateľstvo. Spoznala
som mnoho kňazov, rehoľných sestier,
lekárov a dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o tých najchudobnejších. Stretnutia
s nimi boli pre mňa veľmi obohacujúce
a vždy mi dodali silu pokračovať ďalej.
Uvedomila som si, že misia je povolanie
každého z nás. Je to povolanie milovať
Boha a milovať druhých. Misia je oslava
Boha a oslavovať ho môžeme kdekoľvek sa práve nachádzame, či už je to
v rodinách, v škole, v práci, na ihrisku,
v Afrike, v Európe – jednoducho všade.
Momentálne som bez konkrétnych plánov, ale určite chcem v dobrovoľníctve
pokračovať a chcem pozvať do toho aj
všetkých Vás, ktorí to čítate. :)
Monika Tomaštíková
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Obecné zastupiteľstvo schválilo
UZNESENIA zo zasadania obec
ného zastupiteľstva obce Klin
z 21. 10. 2020 – skrátené.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
Schvaľuje
» Rozpočtové opatrenie
č. 8 z 21. 10. 2020.
» Čerpanie rezervného fondu
na nákup nadstavby posýpača
na multicar v predpokladanej
cene 10000 €.
» Žiadosť ELSPOL-SK, s.r.o.,
Miestneho priemyslu 1085,
Námestovo v zastúpení Martinom
Šimurdom o záväzné stanovisko
k vydaniu stavebného povolenia
na výstavbu Administratívnej
budovy a areálu pre spoločnosť
ELSPOL-SK s.r.o. .
» Žiadosť Karola Revaja s rodinou
o záväzné stanovisko k vydaniu
stavebného povolenia na výstavbu
oddychovej zóny v časti obce Grapa.
» Žiadosť Michaely
Klinovskej k vysporiadaniu
pozemkov prístupovej cesty
k poľnohospodárskym pozemkom
po dedičskom konaní.
» Žiadosť Mateja Štepuneka
o dlhodobý prenájom priestoru
o výmere 44 m 2 v administratívnej
budove obce Klin s. č. 149, LV 748.
» Žiadosť JDS Klin o zmenu účelu
použitia výdavkov na činnosť
združenia na rok 2020.
» Žiadosť p. Juraja Hrkeľa
o stanovisko k výstavbe dvoch
rodinných domov na parcele
CKN 1234/100 v k. ú. Klin.
» Žiadosť o bezúročnú návratnú
pôžičku vo výške 56 363 €.
» Pre dôchodcov poukážku vo výške
10 € na nákup v predajni COOP
Jednota a rúško s erbom obce.
» Návrh na navýšenie dotácie
vo výške 2 000 € pre víťazný
projekt cez COOP Jednota
na vybudovanie detského
ihriska pri TJ TATRAN Klin.
» Zakúpenie nadstavby
posýpača na multicar
v predpokladanej cene 10 000 €.
» Výrobu mreží na priepusty
na cintoríne vo výške 1 920 €.
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» Vypracovanie žiadosti
na environmentálny fond
na nákup kompostérov pre
každú domácnosť v obci.
» Zostavenie obecného kalendára
na rok 2021 v počte 600 ks.
» Prípravné práce na uliciach
Západná a Grúň I.
» Vypracovanie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce (PHSR) na obdobie 2021 – 2027.
Karol Revaj starosta obce
UZNESENIA zo zasadania obec
ného zastupiteľstva obce Klin
z 11. 12. 2020 – skrátené.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
Schvaľuje
» Rozpočtové opatrenie
č. 10 z 11. 12. 2020.
» Programový rozpočet obce Klin
na rok 2021 na úrovni programov
do výšky ekonomických kategórií.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková,
Dušan Gonšenica, Dominik
Tomaštík, Pavol Večerek, Viliam
Bahleda, Dávid Mišek, t. j. 7
z prítomných 7 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uznieslo sa na
» Prílohe č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy,
na žiaka školského klubu detí
a potencionálneho stravníka
školskej jedálne so sídlom
na území obce Klin a na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Klin na rok 2021.
» Dodatku č. 3 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 24/2016
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Klin.
» Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2020 o úhradách za krátkodobý
prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Klin.
Schvaľuje
» Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce

Klin na 1. polrok 2021.
» Žiadosť TJ Klin o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Klin
v roku 2021 vo výške 20 000 €.
» Žiadosť Box Klub Triebeľ
o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Klin v roku
2021 vo výške 1 000 €.
» Žiadosť Peter Triebeľ
o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Klin v roku
2021 vo výške 1 000 €.
» Žiadosť Spišská katolícka charita,
denný stacionár v Dome Charitas
Bl. Zdenky Schellingovej, ul. Cyrila
a Metoda 318, 029 01 Námestovo
o poskytnutie finančného príspevku
na rok 2021 vo výške 2 000 €.
» Žiadosť Jednoty dôchodcov
Slovenska, základná organizácia
Klin o poskytnutie príspevku
na činnosť združenia na rok
2021 vo výške 2 000 €.
» Žiadosť CVČ Maják Námestovo,
Komenského 487, Námestovo
o poskytnutie finančného príspevku
na deti navštevujúce záujmové
útvary v CVČ Maják vo výške 337 €.
» Žiadosť ZŠ s MŠ Klin,
Kliňanská cesta 122/4, 029 41
Klin o zapožičanie finančných
prostriedkov na vyplatenie miezd
pre asistenov učiteľa z projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II“, za mesiac
december 2021, v sume 4 823,17 €.
» Žiadosť Eugena Litváka
o vydanie súhlasu k zápisu
pozemkov na katastrálny úrad
za účelom vysporiadania si
vlastníckych vzťahov v k. ú. Klin.
» Žiadosť Jána Nešťáka o vydanie
súhlasu k zápisu pozemkov
na katastrálny úrad za účelom
vysporiadania si vlastníckych
vzťahov v k. ú. Klin.
» Žiadosť Františka Lušťoňa
o úpravu prevádzkových hodín.
» Podanie žiadosti o dotáciu
z Fondu na podporu športu
na Rekonštrukciu športového areálu
ZŠ s MŠ Klin pod názvom „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia
športovej infraštruktúry“.
Karol Revaj, starosta obce
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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,
začíname nový rok s nádejou,
že bude šťastnejší ako ten minulý.
Ten, ktorý nám priniesol nového
spoločného nepriateľa – pandémiu
COVID-19. Takto pred rokom sme
nemali ani len tušenie, čo nás všetko
čaká a čo budeme musieť spoločne
zvládnuť. Pre každého z nás to bol
rok plný prekvapení a zvratov. Bol to
náročný rok, no ukázali sme, že sa
dokážeme zomknúť, podať pomocnú
ruku druhému a prekonávať ťažké
chvíle spolu.
Či si to chceme pripustiť alebo nie,
táto pandémia ovplyvnila životy nás
všetkých. Či už je to v súkromnom
alebo spoločenskom živote. Dokázala pozatvárať kostoly, školy, úrady,
obchody. Takúto situáciu nikto z nás
ešte nezažil. Ako starosta chcem byť
k vám bližšie, no nie mojou vinou sa
od seba vzďaľujeme. Tento stav nám
neumožňuje stretávať sa spolu pri
rôznych vzájomných stretnutiach,
kultúrnych a športových podujatiach,
ktoré sú v našej obci dlhoročnou tradíciou. Pevne verím, že v novom roku
budeme mať viac príležitostí spoločne
stráviť aj veselšie chvíle.
Touto cestou sa chcem poďakovať Vám – milí občania za vzájomnú
ohľaduplnosť, zodpovednosť, ľudskosť a ochotu pomáhať. Ďakujem
za pomoc a podporu poslancom
a zamestnancom obecného úradu,
zdravotníkom, príslušníkom armády
SR a príslušníkom policajného zboru,
farskému úradu, pani riaditeľke a učiteľom ZŠ s MŠ Klin, členom miestnych organizácií – DHZ, Červený kríž,
Jednota dôchodcov, dobrovoľníkom,
miestnym podnikateľom a mojej
rodine.

Pilotné plošné testovanie s vojakmi a policajtami
Videl som v našej obci veľa pracovitých, statočných a láskavých ľudí. To
ma napĺňa optimizmom, že spoločne
zvládneme výzvy nového roka.
Na záver Vám prajem pevné zdravie, pohodu v kruhu svojich blízkych,

dostatok síl na prekonávanie ťažkých
chvíľ a láskavosť v srdci.
Nepoľavujme a buďme naďalej zodpovední, aby sa nám v našej krásnej
obci dobre žilo.
Karol Revaj
Starosta obce

Plošné testovanie

Úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov za rok 2020
Obec Klin v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z.
zverejňuje úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2020 = 51,32  %.
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POSYPOVÝ VOZÍK
Obec na začiatku zimy
zakúpila posypový vozík,
ktorý tak nahradil
doteraz ručný posyp z radlice
traktora a výrazne zrýchlil
údržbu ciest v zimnom období

IHRISKO PRE DETI
Obci sa vďaka projektu podarilo vytvoriť
v parku pri Kultúrnom dome dlho plánované
ihrisko pre deti. Súčasťou dokončenia
bude aj oplotenie kvôli bezpečnosti

REALIZÁCIA CESTY NA ULICI ZÁPADNÁ

Začiatok zemných prác
spočíval v odvodnení močiara
a regulácii pritekajúcej vody

Odkopávanie zeminy za začiatku
cesty pri dome p. Šatanovej

Na hrubo vytvarované teleso cesty

Odkopávanie močaristej zeminy
v spodnej časti pri dome p. Tylku

Navážanie prvej vrstvy
hrubého kameniva

Finálne vyrovnanie a zhutnenie
drobného kameniva

6 | Echo Klina č. 1 / 2021

Obec informuje

Čas ukáže...
Najkrajšie obdobie, aké sme mohli
zažiť, alebo … Chceme sa na celú
túto situáciu pozerať takto, ale
berúc do úvahy s akými osudmi sa
stretávame okolo nás, toto obdo
bie nie je ideálne ak prekonávanie
COVIDu je spojené s ťažkosťami a aj
so stratou blízkeho.
Na druhej strane sú tieto pohnuté
časy aj plné príležitostí. Písať o negatívnom vplyve tejto doby by bolo jednoduché, stačí si zapnúť TV a obraz
terajška je jedna katastrofa za druhou,
problematika zdravia, práce, neistoty
pravidelného príjmu financií, nedostupnosť služieb. Niektorí dokonca
i v tomto hľadajú potešenie a počítajú koľkokrát sa vysloví za deň slovo
corona covid, samozrejme aj to môže
byť cesta uľahčenia si tohto stavu.
Na začiatku bol lockdown – úplne
uzavretie krajiny, ktorý mal všetko
zastaviť a všetko malo byť v pohode.
Aj my v obci sme si prešli rôznymi
fázami. Z pohľadu okolitých obcí je
dobré, že ľudia neboli k sebe otočení chrbtom, ale pomáhali si. Ak
sa časť rodiny ocitla v karanténe, tá
druhá sa jej snažila pomôcť a nielen
oni, pomáhali si aj susedia, známi.
S prehľadom môžeme toto obdobie
v našej obci nazvať časom ľudskosti
a spolupatričnosti.
Prešlo pár mesiacov a dnes vidíme,
že ani aktuálny lockdown z pohľadu
laika neprináša tie výsledky ako sa
očakávajú. Avšak akýkoľvek máte
názor na Covid, je viditeľné, že veľa
ľudí si splnilo mnoho snov a cieľov,
ktoré by inak ostali stále zapadnuté
prachom. Obdobie kváskovania, otužovania, behania, prechádzok v prírode po našom okolí – k Soche, Vahanovu, k Boru alebo len tak za dom,
čítanie kníh, návrat k modlitbe,
možnosť pozrieť si ten seriál, ktorý
som vždy chcel vidieť alebo práca
okolo domu, maľovanie, prerábky
a čokoľvek čím si celá spoločnosť
chce nabudiť dojem, že všetko je
alebo by mohlo byť v poriadku.
Do tohto novodobého stavu sa pridružili ďalšie okolnosti a aktuálne

OS SR venovali starostovi ocenenie na pamiatku po plošnom testovaní
zažívame ďalší fenomén tejto COVID
doby, a to obdobie testovania – Bohu
vďaka za technológie a prístup obce
k tomuto nariadeniu. Od prvého
po terajšie testovania sa obec snažila
vylepšiť a spríjemniť toto nariadenie.
Je milé sledovať reakcie ľudí po otestovaní, keď interpretácia zväčša negatívneho výsledku je spájaná s vďakou
ísť zasa do práce, ale samozrejme
s kúskom irónie a opačne. Každý podľa
svojho nastavenia.
Napriek únavnému procesu to obec
zvláda zakaždým s nadhľadom a o plynulý priebeh sa starajú dobrovoľníci,
odberové tímy zložené so zdravotníkov, ktorých máme v obci, členmi DHZ
a v neposlednom rade najmä personálom obecného úradu.

Tu to všetko ešte nekončí, pre
obce však nastáva iný problém, s ktorým sa budú musieť popasovať, a to
je prísun financií/podielových daní,
kde sa očakáva, že štát pošle menej
finančných prostriedkov. Malo by ísť
o krátenie na úrovni 7 % . Plány obce
naďalej však ostávajú nastavené smerom k občanom a ich potrebám nie
len krátkodobého, ale i dlhodobého
charakteru. Obec v jej aktivitách spomaľujú procesy napojené na nariadenia a nefunkčnosť, ktoré sú vďaka
situácii okolo brzdou všade.
Na záver krátke zamyslenie: porekadlo všetko zlé je na niečo dobré,
sa dnes prelína s príslovím všetkého
veľa škodí …tak nech čas ukáže, ktoré
je špecifikom pre toto obdobie… AKL
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Tak si tu žijeme

Aktivity MS SČK v Kline počas roka 2020 a 2021
Začiatkom roka 3.
februára 2021 sa
konala prvá a žiaľ
aj jediná schôdza
členov výboru MS
SČK, na ktorej sa
dohadovali akcie a aktivity na nad
chádzajúci rok. Ten nás žiaľ nemilo
prekvapil príchodom novej pandé
mie koronavírusu, ktorý postihol
mnohých ľudí, našu obec a spolky
v nej, vrátane Červeného kríža. Plá
nované akcie ako Výročná schôdza
spolku, odbery krvi, školenie prvej
pomoci, ples a iné podujatia museli
byť počas roka priebežne zrušené.
MS SČK v Kline bol aj napriek ťažkej situácii naďalej aktívny a pomáhal,
kde sa dalo. Aktivity počas pandémie
zahŕňali nasledovné:
13. 3. 2020 – Dobrovoľníci z MS
SČK robili roznos rúšok do domácností. Rúška zabezpečil obecný úrad,
z ktorých mnoho vyrobili aj šikovné
ženičky z našej obce. MS SČK a dobrovoľníci ich dva dni roznášali po celej
obci do domácností, kde ich nemali
a prednostne starším a dôchodcom.
Orientovali sa na základe zoznamu,
ktorý poskytol Obecný úrad v Kline.
26. 3. 2020 – Druhou dobrovoľnou
akciou MS SČK bol roznos letákov
ohľadne COVID 19. MS SČK v Kline
v spolupráci s centrálou v Dolnom
Kubíne vypracovali letáky, ktoré zhrnuli základné pravidlá, ktoré treba
dodržiavať počas pandémie. Letáky
boli roznesené do všetkých domácností v Kline za necelé dva dni. S distribúciou pomáhali členovia MS SČK
a mladí dobrovoľníci z obce.
Počas roka 2020 sa žiaľ podaril len
jeden odber krvi, a to 3. augusta 2020
– žiaľ, kvôli prebiehajúcej pandémii
koronavírusu, musel byť aprílový
a decembrový odber krvi zrušený
z nariadenia Ministerstva vnútra
a na základe informácií z NTS Martin. Nakoniec sa nám podarilo zorganizovať aspoň odber krvi v auguste,
kde sa zúčastnilo 40 darcov, z toho
boli 2 prvodarcovia a 7 darcov bolo
vyradených z odberu kvôli vycestovaniu do zahraničia a hrozbe koronavírusu (na základe rozhodnutia lekárov
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Dobrovoľníci MS SČK počas prestávky a dezinfekcie priestorov
z NTC Martin a kvôli prevencii šírenia vírusu – v tom čase ešte neboli
dostupné ATG rýchlotesty). Ďakujeme
všetkým darcom a prvodarcom za to,
že boli ochotní darovať tú najcennejšiu tekutinu.
Výpomoc počas Pilotného
a Plošného testovania
MS SČK spolupracovali spolu s Obecným úradom, Dobrovoľným HZ,
dobrovoľníkmi z obce a vojskom počas pilotného a plošného testovania
v mesiaci október. Dobrovoľníci z Červeného kríža zabezpečovali administratívnu činnosť, a členovia spolku so
zdravotníckym vzdelaním neskôr aj
vykonávali samotné odbery. Plošné
testovanie malo názov „Spoločná zodpovednosť". Počas odberov pomáhali
viacerí dobrovoľníci z MS SČK kríža
v Kline, vypomôcť ako zdravotníčka
prišla aj bývalá predsedníčka SČK Klin
Marta Peňáková a Iveta Kurtulíková,
ktoré pomáhali vykonávať odbery.
Chceli by sme poďakovať pánu starostovi obce za vytvorenie výborných
podmienok a príjemného prostredia
počas testovania, počas troch víkendov testovania bolo o nás výborne
postarané. Taktiež by sme chceli
vyzdvihnúť profesionálny prístup

Členovia MS SČK boli zodpovední
za registráciu testovaných a vydávanie
certifikátov
vojakov počas testovania – počas
prvých kôl testovania bolo vidieť nervozitu na očiach testovaných a vojaci
svojím milým a profesionálnym prístupom pomáhali ľudí upokojovať.
Taktiež treba vyzdvihnúť Dobrovoľný
HZ obce Klin za ich prácu a príjemnú
spoluprácu s nimi. Taktiež srdečne
ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,

Tak si tu žijeme
ktorí tu nie sú spomenutí, za ich
pomoc.
Ostatné aktivity v roku 2020
Počas roku 2020 sa urobila reorganizácia a úprava priestorov Miestnosti
Spolku SČK, dodatočne budú v miestnosti ešte vystavené fotky z histórie
spolku a akcií v obci.
Tak ako po minulé roky, Ms SČK
finančne prispieval na kvetinovú
výzdobu okolo farského kostola
v Kline, o ktorú sa dobrovoľne stará
rodina Peňáková.
V decembri 2020, tak ako aj predtým rok 2019, prispel MS SČK finančnými poukážkami rodine, ktorú
vybral výbor Ms SČK na základe
podnetov od občanov a dúfa, že aspoň
takto im trošku spríjemnil vianočné
sviatky. V prípade, že viete o niekom, kto by v roku 2021 potreboval
finančnú pomoc, prosím kontaktujte
výbor MS SČK.

Aj napriek namáhavej práci vládla u odberového tímu dobrá nálada
minulý rok, nebude ani tento núdza
o ľudí ochotných pomôcť a budú aj
tento rok všetci pristupovať k opatreniam zodpovedne – aj keď sa nám
nie vždy páčia. Za Vašu pomoc
a ochotu Vám všetkým ďakujem.

Plán akcií na rok 2021
Na tento rok máme taktiež naplánovaných viacero akcií, avšak závisí ako
bude prebiehať epidémia koronavírusu. Momentálne z dôvodu zakázaných
spoločenských akcií sa odkladá Výročná schôdza MS SČK v Kline na neurčito, v prípade uvoľnení a zlepšenia
situácie vás budeme o dátume schôdze
informovať.

Súčasne by som Vám chcel oznámiť,
že som dňa 1. 1. 2021 odstúpil z funkcie
predsedu MS SČK v Kline zo súkromných dôvodov. Momentálne ešte nie
je zvolený nový predseda, a výbor MS
SČK ako volený zástupca všetkých členov spolku vyberie nového predsedu
zo svojich radov. (Momentálne voľba
počas výročnej schôdze kvôli obmedzeniam nie je možná).

V roku 2021, ak to pandemická
situá
c ia a obmedzenia povolia, sú
s NTS v Martine naplánované nasle
dovné dátumy Odberov krvi:
5. 4. 2021, 9. 8. 2021, 6. 12. 2021

V roku 2020 sa v spolupráci Predsedu MS SČK a Michaely Kutlákovej
podarilo urobiť celkovú aktualizáciu
Kroniky MS SČK. Kronika je dostupná
v miestnosti spolku a počas najbližšej schôdze ju dáme členom spolku
k nahliadnutiu. Kronika bude doplnená o 65-ročný prehľad histórie MS
SČK v Kline s názvom „Slovenský- Červený kríž – MS Klin – história“ – ktorý
je momentálne dostupný na stránke
obce
http://www.e-obce.info/klin
v sekcii Organizácie/ Červený kríž Klin.
Informácia pre členov MS SČK
a poďakovanie Predsedu
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým dobrovoľníkom, členom

Bývalý predseda MS SČK v Kline
v ýboru a občanom za pomoc, podporu a dobrovoľnú činnosť v ťažkom roku 2020. Ochorenie Covid 19
prišlo nečakane a zasiahlo celý svet
a aj našu obec. Musím ale pozitívne
zhodnotiť, že počas roku nebola
núdza o dobrovoľníkov ochotných
pomáhať, či to už bolo z radov
Spolku Červeného kríža alebo
ostatných spolkov a občanov obce.
Musím pochváliť aj mladých z Klina,
ktorí ma taktiež sami kontaktovali
a ponúkali pomocnú ruku počas
korony. V tomto roku 2021 avšak
netreba poľaviť a dúfam, že tak ako

Bolo mi veľkou cťou a potešením
pracovať na funkcii predsedu, a dúfam,
že sa mi podarilo aspoň sčasti dosiahnuť latku, ktorú nastavila predchádzajúca predsedníčka pani Marta
Peňáková.
V mene mojom Vám ďakujem
za dôveru vloženú vo mňa, za Vašu
pomoc, podporu a spoluprácu počas
rokov.
Úprimne Vám ďakujem a prajem
všetko dobré v roku 2021.
S pozdravom
Mgr. Juraj Balek
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Obec informuje

Zúčastniť sa sčítania je právom
a zároveň zákonnou povinnosťou
každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má v Slovenskej
republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.

Vážení spoluobčania, zúčastnite
sa „Sčítania obyvateľov“. Elektronické samosčítanie obyvateľov prebieha v dobe od 15. 2. 2021 do 31. 3.
2021 (bez asistovaného sčítania).
Sčítajte sa sami v pohodlí domova
a bezpečne prostredníctvom svojho

počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.
sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate
zavolaním na obec alebo na call centrum 02/20 92 49 19.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas
sčítania do formulára uvedie, sa
musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je 1. január
2021.

Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom,
ak vás o to požiadajú.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Aktivity DHZ Klin počas obdobia korony sú limitované a všetky plány z členskej schôdze
v roku 2020 ostávajú stále otvorené.
V roku 2020
sa nekonala
žiadna súťaž,
a tak dúfame,
že tento rok
snáď bude iný
a na začiatku
leta sa s hasičatami stretneme opäť
na ihrisku a viac menej začneme
od znova. Aby to nielen hasičatám ale
aj dospelákom šlo, tak údržba strojov
a príprava techniky k zásahom sa kontroluje technickými výjazdami a vykonáva sa priebežne podľa potrieb.
V minulom roku starší hasiči ostali
ukrátení o taktické cvičenia, školenia

a rôzne spoločenské aktivity, napriek
tomu pomáhali pri veľkonočných
obradoch, stretnutí mládeže s biskupom na Grape aj pri organizovaní
dodržiavania opatrení počas svätých
omší. Taktiež DHZ vykonávalo dezinfekciu verejných priestorov v obci,
a to konkrétne budov základnej školy
s telocvičňou, materskej školy a samozrejme aj kostola.
Koncom roka začalo obdobie testovania, na ktoré boli prizvaní starostom obce vypomáhať aj naši členovia.
Je na mieste poďakovať vedeniu obce
aj personálu za starostlivosť o všetkých, ktorí pomáhajú, ale i prídu sa

otestovať. Činnosť hasičov na testovaní je nielen o dohliadaní na dodržiavanie nariadení, ale aj o dezinfekcii
priestorov obecného úradu a priestorov okolo neho v čase pred a po testovaní, ale i medzi prestávkami.
Touto cestou by sa vedenie DHZ
chcelo poďakovať všetkým svojím
členom, ktorí sa aktívne zúčastňovali na aktivitách v boji proti covidu
v našej obci, a zároveň popriať najmä
veľa zdravia všetkým, aby sme sa
čoskoro mohli stretnúť na členskej
schôdzi alebo pri tréningoch.
AKL

Vyučovanie na ZŠ s MŠ Klin v prvom polroku
školského roka 2020/2021
Celý svet bojuje s pandémiou Covidu
19 už od marca 2020. Takto, za nezvy
čajných podmienok, sa počas tejto
pandémie vyučuje aj na našej škole
už takmer rok.
Nový školský rok 2020/2021 sa
začal s nádejou, že situácia s „covidom“ sa zlepší a vydržíme v škole
aspoň do Vianoc. Naše nádeje začali
slabnúť v októbri, kedy zasiahla táto
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choroba vo veľkej miere aj na túto
obec a od 22. 10. 2020 sme museli prerušiť vyučovanie aj na ZŠ s MŠ Klin,
z dôvodu pribúdajúceho počtu nakazených. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného
krízového štábu, bola od tohto dňa
riadna výchovno-vzdelávacia činnosť
v škole prerušená a od 26. 10. 2020 prešla celá krajina na dištančné vzdelávanie, a teda aj všetci žiaci našej školy

sa začali vyučovať opäť cez program
Teams podľa daného rozvrhu zverejneného na web stránke školy. Žiaci
II. stupňa sa doteraz (15. 2. 2021)
do školy nevrátili a vzdelávajú sa
dištančne. Žiaci I. stupňa sa vrátili
do školy 2. novembra 2020 a až do 18.
decembra sa vzdelávali prezenčne.
Po vianočných prázdninách sa však
už ani títo do školy nevrátili a aj
Pokračovanie na str. 12

Tak si tu žijeme

Položenie kytice k Soche Ježiša Krista

JEDNOTA
DÔCHODCOV

Členovia
strany Sme
rodina
spolu s jej
predsedom
Borisom
Kollárom,
ministrom dopravy Andrejom
Doležalom i viacerými poslancami,
navštívili dňa 19. augusta Oravu.
Začali v Sihelnom, pokračovali
do Or. Veselého a napokon návštevu
zakončili u nás v Kline pri Soche
Ježiša na vrchu Grapa, kde ich privítal starosta obce Karol Revaj spolu
s členmi Jednoty dôchodcov z Klina.
Tí im veselo zaspievali, predsedu parlamentu ženičky FS Babička aj povykrúcali a napokon slávnostne položil
kyticu k Soche Ježiša Krista.
Ženy z Jednoty dôchodcov nezaháľali ani s blížiacim sa vianočným
obdobím a pri Kultúrnom dome opäť
pripravili a vyzdobili veľký adventný
veniec, za čo im patrí opäť naše veľké
poďakovanie.
-red-

Privítanie p. Borisa Kollára našim pánom starostom

Členovia JD im veselo zaspievali
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ZŠ s MŠ sa predstavuje

Vyučovanie na ZŠ s MŠ Klin
v prvom polroku školského roka
Dokončenie zo str. 10
začiatkom februára ostali na dištančnom vzdelávaní. Taktiež sa vzdelávali podľa rozvrhu zverejneného
na web stránke školy. Konečne sa
vrátili do tried 8. 2. 2021, avšak len
na týždeň, keďže od 15. – 19. 2. boli
na strednom Slovensku jarné prázdniny. Počas tohto týždňa však deti I.
a II. stupňa mali možnosť navštevovať jarnú školu spolu so Školským
klubom a možnosťou obeda. Ďalší
nástup detí do škôl u nás sa bude
riadiť podľa vývoja epidemiologickej
situácie a zaradení okresu do prislúchajúcej zóny podľa Covid automatu.
Napriek prerušeniu prezenčného vzdelávania, učivo 1. polroka
zvládli všetci žiaci podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov
a prvý polrok sme ukončili k 31. 1.
2021 vydaním Výpisov, ktoré boli
zaslané elektronickou formou.
Vedomosti a zručnosti žiakov sú
už dlhšiu dobu vzhľadom na systém
vzdelávania a zloženie tried na priemernej úrovni. U žiakov výrazne
klesá záujem o učenie, nesústredia
sa na online hodinách a strácajú

motiváciu, následne z toho vyplýva
aj celkové hodnotenie žiakov.
Vybraní žiaci II. stupňa sa napriek
zložitej situácii pripravujú na okresné
kolá olympiád, ktoré prebiehajú online
formou. V olympiáde z ANJ bola žiačka
z 8.  A Martina Bišťáková úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 5. mieste
a Soňa Jatyelová zo 7. triedy na 2.
mieste.
Za obdobie, keď boli žiaci v škole
sme stihli uskutočniť akcie: Zber
papiera, Jabĺčkový deň, Deň zdravej
výživy, Triedne slávnosti sv. Mikuláša.

Online vyučovanie
Školský rok 2020/21 nám zrejme utkvie v pamäti ako rok nepredvídateľných
situácií, zmien a prekvapení. Začali sme ho s mnohými bezpečnostnými opat
reniami a súčasne s neistotou, ako dlho budú pravidlá nastavené na začiatku
školského roka platné. Či sa tento rok budeme stretávať naživo v triedach
alebo online vo virtuálnom prostredí.
Na stav, v ktorom sa momentálne
nachádza celý svet, sa dá len ťažko
pripraviť a nikto z nás si tento scenár ešte pred rokom nedokázal ani
len predstaviť. Obmedzenia sa dotkli
každodenného osobného i pracovného života a učitelia sa opäť ocitli
v situácii, kedy sa museli nevyhnutne
vysporiadať s vyučovaním v online
priestore. V mnohých domácnostiach
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sa navyše za jedným počítačom,
mobilom, či tabletom strieda viacero
súrodencov a nájsť tú správnu formu,
nástroj, či online dostupný vzdelávací
obsah nie je vždy jednoduché. Ako sa
teda priblížiť žiakom, pomôcť rodičom, a zároveň sa z toho nezblázniť?
V prvom rade bolo potrebné uistiť sa,
že všetci žiaci majú prístup k internetu
a aspoň základné technické vybavenie,

Vzdelávanie online formou nie
je síce ideálne, ale je to aspoň aká-taká možnosť komunikovať s deťmi
a v rámci možností čo najlepšie vyučovať. Je to však veľmi náročné pre
všetkých zúčastnených, či už žiakov,
učiteľov, ale aj rodičov. Všetci pevne
veríme, že situácia sa v čo najkratšom
čase znormalizuje do takej miery, aby
všetci žiaci mohli čo najskôr zasadnúť do školských lavíc, aby naša škola
opäť ožila vravou, krikom a smiechom našich detí.
Mgr. Klinovská M., zrš

ZŠ s MŠ sa predstavuje

prostredníctvom ktorého môžu pracovať a komunikovať s učiteľmi. Každý
učiteľ robí tak, ako môže, podľa toho,
aké má možnosti on, ale hlavne jeho
žiaci. Mnohí učitelia sú radi, že počas
online vzdelávania dokážu vysvetliť a zopakovať učivo. Niekedy však
zostane čas aj na to, aby sme sa so
žiakmi niečo zahrali alebo zopakovali
učivo zábavnejším spôsobom.
Dobrou správou je, že existuje
množstvo nástrojov a platforiem,
cez ktoré je online vyučovanie jednoduchšie a zábavné. Medzi azda najčastejšie využívanú platformu patrí
EduPage, ktorá ponúka obrovské
množstvo funkcií a je dostupná aj
ako mobilná aplikácia.

Učitelia cudzích jazykov využívajú
aj aplikáciu na precvičovanie slovíčok
WocaBee. Aplikácia umožňuje sledovať, kto zo žiakov si slovíčka precvičil,
ale aj to, ktoré zo slovíčok robia žiakom najväčší problém.
Samozrejme, každá online vzdelávacia platforma je iná. Naša škola sa
rozhodla využívať Microsoft Teams,
ktorý ponúka učiteľom obrovské možnosti. Napríklad im umožňuje:
• vytvoriť virtuálne učebne pre
každú triedu a každý predmet, mať
ich prehľadne zobrazené a jednoducho
uskutočniť videohovor pre otvorenie
vyučovania dištančnej hodiny,
• učiť vo virtuálnej učebni s využívaním predpripravených materiálov,

zdieľaním učiteľovej obrazovky
a umožňuje aj zdieľanie obrazovky
žiakov,
• vidieť vo virtuálnej učebni naraz
všetkých žiakov triedy,
• využívať formy skupinovej práce
a individuálneho prístupu k žiakom
počas hodiny,
• využívať videá počas vyučovacieho procesu a súčasne umožniť
učiteľovi doplniť výklad videa počas
hodiny.
Okrem učiva, ktoré žiaci na hodinách štandardne preberajú, sa pri vyučovaní na diaľku núka príležitosť rozvíjať u detí zručnosti, na precvičovanie
ktorých v triede neostáva čas. Dôležité

je aj to, aby žiaci nestrávili celý deň
za počítačom a aby ich aktivity boli
rôznorodé. Nechajme ich napríklad
upiecť koláč, prečítať knižku, zmerať terasu, urobiť pokus, ušiť rúško
a zhodnotiť, aký prínos pre nich
takáto aktivita má. Pokúsme sa im
vysvetliť, že čokoľvek, čo sa naučia,
môže sa im neskôr zísť.
Hoci súčasná situácia pre nás
všetkých nie je ľahká, veríme, že
vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere,
ale aj inšpirácii a podpore sa nám ju
podarí zvládnuť.
Mgr. Renáta Prisažná
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Jabĺčkový deň
„Jedno jablko denne nás ochráni pred lekárom, chráni mozog, zlepšuje
funkciu srdca, bojuje proti chrípke, kašľu, horúčke, prechladnutiu, posilňuje ďasná v ústach, prečisťuje celý organizmus.“
Jablko – také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame
už od útleho detstva. Sladké, voňavé,
šťavnaté… Je jedným z najzdravších
druhov ovocia a každý jeden jeho
kúsok zásobuje naše telo energiou.
Vďaka obsahu ovocných kyselín spoľahlivo uhasí smäd a dobre zasýti.
Jablká si môžeme dopriať v rôznej
podobe. Najlepšie chutia priamo zo
stromu, no môžeme si ich aj zavariť, či nasušiť do zásoby a odložiť
cenné vitamíny aj na zimu. Nič však
nepokazíme, ak ich použijeme na prípravu koláčov, ovocných šalátov,
džúsov, či iných dobrôt.
Nie nadarmo je v októbri vyhlásený Svetový deň jablka. Je pekným
zvykom našej školy, že každý rok
v mesiaci október organizujeme zaujímavý, ale najmä chutný a voňavý
„ Jabĺčkový deň“. Aj učenie je vtedy
iné – jabĺčkové. A hoci bol tento deň
trošku iný ako po minulé roky, keďže
sme si v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie nemohli z domu
priniesť rôzne jabĺčkové maškrty,
užili sme si ho aj tak dosýta.
Je to deň plný rôznych aktivít
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a úloh, ktoré sú spojené s jabĺčkami.
Rátanie príkladov, písanie viet,

čítanie, spev, kreslenie, cvičenie a tancovanie, rozprávanie sa
o pôvode jablka, o množstve vitamínov, ktoré v sebe ukrýva, pátranie
po vtipných i prekvapujúcich zaujímavostiach o jablku, to všetko má
spojitosť s týmto chutným ovocím.
A aký by to bol „Jabĺčkový deň“, keby
sme jablká aj neochutnali? Veď už pri
vstupe do triedy sa musíme preukázať jabĺčkom v ruke, ktoré je pre nás
vstupenkou na tento deň.
Na konci vyučovania sme vyhodnotili jablká, ktoré žiaci urobili
z papiera a ozdobili rôznym materiálom. Jabĺčka, čerstvé i tie papierové, sa na nás v triede ešte dlho
usmievali.
A na záver, vedeli ste, že…
– Najväčšie jablko vážilo 1 200 g
(toľko váži spolu 10 normálnych
jabĺk)
– Najmenšie jablko vypestoval
japonský záhradník, plody tohto
jablka sú veľké asi ako čučoriedka
– Najdlhšiu jablkovú šupku vytvorila jedna Angličanka, šupka merala
úctyhodných 55 metrov a trvalo jej
to 12 hodín.
Mgr. Renáta Prisažná
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V našom školskom klube je nám dobre
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania detí je aj výchova mimo vyučova
nia, ktorú naša základná škola zabezpečuje aj prostredníctvom školského
klubu. Snahou školského klubu je podporovať a rozvíjať osobnosť detí
a ich tvorivé schopnosti.

Náš školský klub navštevuje
v školskom roku 2020/2021 56
milých a šikovných detí, ktoré tvoria výborný a priateľský kolektív. Ich
výchovu a vzdelávanie zabezpečujú
dve pani vychovávateľky. Školský
klub pozostáva z dvoch oddelení,
pričom prvé oddelenie má vlastné
priestory, no druhé oddelenie nemá
a je umiestnené v triede. Náplň činnosti školského klubu pozostáva
z oddychovej, relaxačnej, záujmovej
a vzdelávacej činnosti. Deti po vyučovaní v našom školskom klube pod
odborným dozorom pani vychovávateliek rozvíjajú svoje záujmové
zručnosti, talent a relaxujú. V každom oddelení majú deti rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Na aktívny pohyb využívame školské ihrisko, telocvičňu, relaxačnú
zónu a stolnotenisový kútik. Máme
k dispozícii aj multimediálnu miestnosť a školskú knižnicu. Snažíme sa
striedať oddychové činnosti s činnosťami aktívnymi a kreatívnymi, ako
sú pozeranie rozprávok, počúvanie
hudby, tvorivé dielne, v rámci ktorých
si deti vyrábajú výrobky typické pre
jednotlivé ročné obdobia a sviatky.
Významné sviatky počas roka si
pripomíname rôznymi výtvarnými
prácami a výrobkami, ako aj pesničkami a hrami. Dôležitou súčasťou je
aj vzdelávacia činnosť, ktorou sa snažíme čiastočne odbremeniť rodičov,
pripravujeme deti na vyučovanie, a to
hlavne precvičovaním učiva a písaním
domácich úloh. Využívame k tomu
rôzne didaktické hry, doplňovačky,
tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy. V rámci prípravy na vyučovanie
sa snažíme viesť deti k samostatnosti
a zodpovednosti pri plnení svojich
povinností, no zároveň sme ochotné
im kedykoľvek poradiť a upozorniť na
prípadné chyby.
V našom školskom klube vytvárame deťom priateľskú atmosféru,
poskytujeme im pocit bezpečia,
podporujeme a povzbudzujeme ich
v aktivitách. Pozitívnu atmosféru
v školskom klube odzrkadľuje aj veľmi

dobrá spolupráca s vedením školy,
s triednymi učiteľkami, asistentkami
a v neposlednom rade aj s rodičmi.
Do budúcna je našou prioritou vylepšiť priestorové podmienky školského
klubu tak, aby každé oddelenie malo
svoje vlastné priestory. Všetky naše
akcie a aktivity zaznamenávame na
fotografiách, ktoré zverejňujeme na
webovej stránke školy, ktorú vám
odporúčame sledovať.
Mgr. Ingrid Baľáková
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Darčeky pre starkých

Naša škôlka
„Človek sa môže stať človekom len
pomocou výchovy, nie je ničím, iba
tým, čím ho robí výchova.“
(Ján Ámos Komenský)
Táto veta bola vyslovená pokrokovým šíriteľom pedagogických názorov
pred stáročiami a jej význam je aktuálny dodnes. Dovolím si povedať, že
čím ďalej, tým viac si uvedomujeme
najmä u detí v predškolskom veku, že
výchova je základným pilierom stavby
ľudskej osobnosti, ktorú musíme
od samého mala trpezlivo denno
denne budovať. S výchovou dieťaťa
musí rodič začať od jeho prvých vnemov a pocitov. Čo rodič do svojich detí
zaseje, to bude aj žať. A my v materskej škole mu v tom pomáhame, ale
dá sa to len za pomoci, dôvery, spolupráce a najmä zodpovednosti rodičov.
Ako vždy, tak aj tento školský
rok 2020/2021 sa začal hektickým
septembrom. Veľkáči odišli do základnej školy a pribudli nám noví
malkáči. Pre niektorých drobcov sa
začal s úsmevom na perách a pre niektorých naopak s veľkými slzičkami
na tváričke. Ale čas všetko zahojí a aj
tí najväčší plačkovia sa ako šibnutím
čarovného prútika zmenia na vysmiatych šibalov s iskričkami v očiach.
Aj keď je toto obdobie pre Covid
19 zložitejšie, ako po iné roky predtým, naša materská škola nezaháľa
a výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha tak, ako po iné roky, len za prísnejších hygienických opatrení.
V mesiaci september sa deti
navzájom spoznávali, oboznamovali
s interiérom a exteriérom materskej
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školy a jej zamestnancami. Chodievali
často na vychádzky po našej obci
a do prírody. Spoznávali významné,
ale aj historické budovy našej obce,
poľné a lesné cestičky v okolí.
V októbri deti spoznávali farebnú
jeseň a jej dary vo forme ovocia, zeleniny,
lesných plodov. Piekli ovocné koláče
a iné dobrôtky z ovocia, ale aj zeleninové šaláty a zbierali jesenné plody.
Tento rok v mesiaci október, žiaľ naše
deti nemohli ísť predniesť program ku
Dňu úcty k starším z dôvodu pandémie,
tak si aspoň pre nich pripravili milé spomienkové pozdravy, ktoré im odovzdali.
Mesiac november patril ľudskému
telu a zdraviu. Deti sa oboznamovali
s vonkajšími a vnútornými časťami
ľudského tela prostredníctvom hier,
aktivít, výrobkov a pohybových cvičení. Hravou formou sa deti naučili
starať o svoje telo a vyvarovať sa rôznym nebezpečenstvám a úrazom.
December sa začal slávnostným príchodom Sv. Mikuláša, pre ktorého si deti
pripravili prekvapenie vo forme kresieb,
básni a piesní. Starali sa o hladné vtáčatká, spoznávali vianočné tradície,
piekli medovníky, vyrábali vianočné
ozdoby, hrali sa na Lucie a vymetali
kúty v našej MŠ. Na Sv. Barboru dávali
čerešňové konáriky do vázy a debatovali
o tom, ako sa prežíva v ich domovoch
adventné obdobie. Deti písali list Ježiškovi, zaniesli ho na poštu, samostatne
vyrábali Knihu vianočných želaní. Mysleli nielen na seba, ale aj na starkých
v DDS a zapojili sa do výzvy Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok a pripravili vianočné prekvapenie pre starenky a starkých vo forme darčekových
krabíc, plných prekvapení. Chceli by sme
sa poďakovať mamičkám, ktoré prispeli
na darčeky, ale aj doniesli plné darčekové krabice aj za svoje rodiny a mysleli

Starostlivosť o telo

Pečieme medovníky

List Ježiškovi
na úplne neznámych starkých, ktorých
počas Vianoc nemá kto potešiť. Naše
veľké ďakujem, patrí aj pani Loffayovej,
ktorá naše deti pozvala do renovovanej
plátenníckej kúrie v našej obci. Deti
mali možnosť spoznať plátennícku
kúriu aj v jej interiéri. V kúrii ich čakal
vianočný stromček, ktorý si spoločne
vyzdobili vlastnoručne upečenými
medovníkmi a vypočuli si čítaný príbeh z Biblie o narodení malého Ježiška
pri pohľade na Betlehem so Svätou
rodinou. Záver kalendárneho roka sme
uzavreli vianočnou hostinou a modlitbou pri adventnom venci.
Dovoľte mi v mene celého nášho
kolektívu materskej školy a aj
v mene našich drobcov Vám popriať
do nového roka hlavne veľa zdravia,
Božieho požehnania a lásky.
Bc. Katráková Viera

ZŠ s MŠ sa predstavuje

PROJEKT „ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH
KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZŠ S MŠ KLIN“
Obec Klin v spolupráci so ZŠ s MŠ Klin, získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov,
a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v sume 275 140 eur. Hlav
ným cieľom zapojenia sa do projektu bolo zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ Klin v oblasti
polytechnickej, prírodovednej a jazykovej výchovy. Realizáciou tohto projektu sa vyriešil problém materi
álno-technického dovybavenia školy v odborných učebniach – techniky, počítačovej, jazykovej, fyzikálnej,
biologickej a školskej knižnice.

Na vybavenie IKT učebne sme
získali interaktívny projektor + projekčnú tabuľu + interaktívne pero,
učiteľské PC + 16 ks klientskych
staníc, notebooky, tlačiarne, stoly,
stoličky pre 16 žiakov aj pre učiteľa,
operačný systém, atď.

Biologická učebňa získala notebook pre učiteľa + aplikačný softwér,
interaktívnu tabuľu + dataprojektor,
pracovisko učiteľa, mobilné laboratórne pracovisko, bezpečnostnú
skriňu na chemikálie, stoly a stoličky
pre žiakov.

Do jazykovej učebne sme v rámci
tohto projektu získali interaktívny
projektor + projekčnú tabuľu +
interaktívne pero, učiteľské PC + 16
ks klientskych staníc, stoly – 8 ks,
stoličky pre 16 žiakov aj pre učiteľa,
digitálne jazykové laboratórium.

Polytechnická učebňa =učebňa
techniky – bola kompletne novovybudovaná. Obsahuje pracovisko učiteľa,
mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva, kovov, na vŕtanie, pílenie,
brúsenie. Obsahuje úložný priestor na
odkladanie nástrojov, kovové skrine
na odkladanie náradia. Vybudovaním tejto učebne sa skvalitní najmä
praktická časť vyučovania predmetu
Technika.

Fyzikálna učebňa bola vybavená
interaktívnou tabuľou + dataprojektorom k interaktívnej tabuli,
pracoviskom učiteľa, notebookom
pre učiteľa a aplikačným softwérom,
laboratórnym pracoviskom žiaka,
laboratórnym pracoviskom učiteľa,
laboratórnou skriňou na učebné
pomôcky, 8 ks žiackych stolov a 16
ks stoličiek pre žiakov.

Školská knižnica bola obohatená
o knižný fond v hodnote 37 500 eur,
získala počítač pre knihovníka, 5 ks
PC zostáv, 5 ks tabletov, čítačku čiarových kódov, TV, DVD prehrávač,
dataprojektor, premietacie plátno,

15 knihovníckych regálov, knihovnícky vozík, 20 stolov a 20 stoličiek
do študovne.
Pevne verím, že nové priestory
a všetky pomôcky prispejú ku kvalite
vzdelávania žiakov na našej škole.
Mgr. Jaňáková A., rš
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Zo života farnosti

PRÍHOVOR NÁŠHO PÁNA FARÁRA
Drahí farníci a veriaci našej obce a farnosti Klin, využívam príležitosť, aby som sa vám prihovoril
aj touto písomnou formou v obecnom časopise.
Prežívame obdobie uzavretosti
a istej izolácie, čo môže spôsobovať
vážne trhliny v našom spoločenskom,
duchovnom i kultúrnom živote. Ktorýsi zo starovekých rímskych vládcov
povedal „divide et impera“, čo znamená rozdeľuj a panuj. Vláda nad
ľudom sa ľahko upevňuje tým, že sa
ľudia rozdelia a postavia proti sebe.
V súčasnej dobe sa javí ako mocný
vládca tzv. pandémia covid19, ktorý
rozdeľuje a nemilosrdne panuje nad
svetom. Áno, tento vírus rozdeľuje
a izoluje ľudí, a to v takej miere, že
už nič nemôže fungovať normálne.
Všetko je riadené zhora, základné
ľudské práva sú v maximálnej miere
obmedzené, hlavne čo sa týka slobody
pohybu a zhromažďovania, neustále
a časté testovania majú zistiť infikovaných ľudí, ktorých potom posielajú
do karantény. Tento stav trvá už
veľmi dlho; prakticky už celý rok, až
na malé prestávky, prežívame toto
mimoriadne obdobie, ktoré veľmi
hlboko zasahuje náš spoločenský
i náboženský a duchovný život.
Najvýraznejšie pociťujeme ako
veriaci uzavretie kostolov a nemožnosť sa zúčastňovať na sv. omšiach
a ostatných liturgických sláveniach.
Viem z osobného stretnutia niektorých z vás, že pre mnohých je
táto strata veľmi ťažká. Máme síce
náhradu, že sa vysiela sv. omša aj cez
internet a môžete sa takto aspoň
vizuálne stretnúť s nami kňazmi,
a tak sledovať slávenie sv. omše cez
televízor. Iste dobre padne aj táto
možnosť, ale predsa musíme priznať, že toto je málo. Nestačí nám
len sa pozerať, ale treba tam aj byť.
Účasť na sv. omši v chráme je oveľa
viac a mnohí z vás to aj takto cítia;
preto sa mnohí pýtajú, kedy už
konečne budeme môcť prísť znovu
do chrámu. Táto nedobrovoľná odlúčenosť od nášho chrámu vzbudzuje
v nás ešte väčšiu túžbu po ňom. Niektorí sa možno domnievajú, ako to
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napísala jedna žena na soc. sieťach,
že dôležitejšie ako otvoriť kostoly,
je otvoriť školy, lebo človek sa môže
pomodliť aj doma. Otvorenie škôl je
iste veľmi dôležité, ale nepodceňujme
ani dôležitosť otvorených kostolov,
pretože toto sa dotýka nielen nášho
časného, ale i večného života.
Kardinál Sarah, prefekt kongregácie pre Posvätný kult, napísal tieto
slová: „Nesmieme si zvyknúť na bohoslužby v televízii a na internete.
Boh si vzal telo. On nie je virtuálna
prítomnosť. Liturgia online skrýva
nebezpečie aj pre kňazov. Pretože
počas svätej omše majú kňazi hľadieť
na Boha. Pri prenosoch majú sklon hľadieť do kamery, akoby išlo o divadlo,
tak to už nesmie ísť ďalej.“ Kardinál
potom pripomenul udalosť, ktorá sa
stala v roku 303 pri prenasledovaní
kresťanov. V Abitene v severnej Afrike
sa schádzali kresťania každú nedeľu
na slávenie Eucharistie. Vedeli, že im
za to hrozí trest smrti. Keď ich zatkla
cisárska garda, boli postavení pred
súd. Keď sa ich sudca opýtal, prečo
porušili zákon, odpovedali: „Sine
Dominicum non possumus“ čiže bez
Pánovej nedele – teda bez Eucharistie
– nemôžeme žiť“. To platí, drahí moji
farníci, aj o nás. Bez Pána, bez jeho sv.
obeti nemôžeme žiť. Smelo môžeme
povedať, že Eucharistia je život Cirkvi.
Stotožňujem sa s tým, čo konkrétne
vyjadruje kardinál Sarah: „Ty a ja –
my sme Cirkev a bez Eucharistie nemôžeme žiť. Títo ľudia v mukách odovzdali
svoj život, pretože Eucharistia bola pre
nich všetkým. Zvolili si radšej smrť ako
život bez Eucharistie. Ducha týchto
mučeníkov by sme mali v sebe obnoviť,
aby sme žili vo vedomí, že bez Eucharistie nemôžeme žiť.“
Veľmi výrazne to vyjadruje aj kardinál Bassetti. Pri prvej vlne pandémie
tento kardinál požiadal veriacich, aby
na Veľkú noc nešli na omšu. Označil
to ako chvályhodný čin. Povedal, že

talianska cirkev ide tým smerom,
lebo zdravie veriacich je to najdôležitejšie. Vtedy bola takáto rétorika
veľmi „in“. Pre duchovných bolo
celkom jednoduché povedať veriacim: Zostaňte doma! Dokonca aj
keď obmedzenia neboli také prísne,
hovorilo sa – zostaňte doma, to je
najväčší prejav lásky. Kto miluje
blížneho, zostane doma. Eucharistický Ježiš takto zostal sám… láska
k blížnemu bola postavená nad lásku
k Bohu! A pritom iba Boh má moc
uzdravovať, posilňovať, občerstviť.
Kardinálovi Bassetimu však diagnostikovali koronavírus a musel ísť
do nemocnice. A tam napísal list,
ktorý mnohých prekvapil. Jeho titul
znie: „Eucharistia musí byť v centre
života katolíka“. V tomto svojom
liste doslovne hovorí, že Eucharistia musí byť v centre života každého
katolíka. Vo svojej chorobe, keď stál
tvárou v tvár blížiacej sa smrti, si
uvedomil, čo je v tejto chvíli pre
neho podstatné, ba ešte viac, čo
je to najdôležitejšie pre neho, keď
stoji na prahu života a smrti. Toto
najdôležitejšie potom vyjadril v spomínanom liste slovami: „V mojej
chorobe mám možnosť denne prijímať Eucharistiu. Denne mi ju nosia
v maličkej schránke k dverám. Skúsenosť choroby bola potrebná, aby
som si uvedomil, aké pravdivé sú slová
Zjavenia sv. Jána, kde Ježiš hovorí
anjelovi v Laodiceji: ‚Hľa, stojím pri
dverách a klopem. Kto počúvne môj
hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem
a budem s ním večerať a on so mnou.‘
Predovšetkým v tomto ťažkom úseku
nášho života sa nesmie Eucharistia
vytlačiť na okraj nášho života, ale
musí sa s ešte väčšou mocou postaviť do centra kresťanského života.
Eucharistia je duša sveta a bod, ktorý
zjednocuje celý vesmír. Eucharistia
je život a vykúpenie sveta." Toto sú
slová kardinála, ktorý zmenil svoju
mienku na dôležitosť Eucharistie vo
svojej ťažkej chorobe.

Zo života farnosti
Kardinál Sarah ďalej pripomína,
že Cirkev učí už 2 000 rokov, že konsekráciou sa podstata chleba mení
na podstatu Kristovho Tela a podstata vína sa mení na podstatu
Kristovej Krvi. Veď predsa veríme,
že Ježiš vzal všetky naše choroby
na kríž. Tým zlomil moc týchto
chorôb. To platí aj pre koronavírus.
A túto moc a silu prijímame vo svätom prijímaní. To neznamená, že
Ježiš nás vždy a všade uzdraví. Ale
On to môže! Prečo to tak hovorím?
Pretože nie zdravie je to najdôležitejšie, ale prijímanie Boha, jeho Tela
do nášho tela, jeho Krvi do našej krvi.
Ak ho z celého srdca milujem, nechcem sedieť sám pred televízorom.
Chcem byť s ním a aj keď zomriem,

zomriem z lásky, pretože On za mňa
zomrel z lásky. Nie je nič dôležitejšie.
Za to boli usmrtení prví kresťania.
Prečo to všetko spomínam?
Pretože sme už dlhý čas odlúčení. Už
nastala pôstna doba a vy ste nemohli
do svojho chrámu prísť ani len na Nový
Rok a prijať v ňom Božie požehnanie.
Prešli už dva mesiace a kostoly sú stále
zavreté pre slávenie sv. omší. Možno sa
u niektorých aj mení postoj a zisťujú,
že aj tak sa to dá, ba, že to je ešte pohodlnejšie. Nebolo by dobré, keby sme
upadli do tejto letargie alebo dokonca
do výslovnej ľahostajnosti, že dá sa žiť
aj tak, že to naozaj nie je pre náš život
až tak dôležité. Bolo by nesprávne,
keby sme si jednoducho odvykli

od pravidelnej účasti na sv. omši, pretože tým by bola ohrozená aj samotná
viera. A je predsa evidentné čo hovorí
Velehradská pieseň:
„Bez viery sa neľúbime Pánu,
ruža čnosti z viery vykvitá.
Viera otvára nám rajskú bránu,
do srdca Boh vierou zavíta.
A ten poklad tisíc liet už máme,
ten si my aj verne zachováme...“
Vlastne toto je aj zámer môjho
príhovoru k vám; povzbudiť vás, aby
sme si všetci zachovali tento poklad
viery, pretože on dáva pravý zmysel
a hodnotu nášmu životu. Nedajme
sa ničím a nikým znechutiť. Majme
dôveru a istotu, že všetko zmôžeme
v tom, ktorý nás posilňuje.
Vdp. Štefan Mordel, farár

VITAJ, SVÄTÝ MIKULÁŠ!
Čas sa s časom stretol a presunul nás do obdobia najkraj
ších sviatkov v roku. Dňa 7. 12. 2020 sme sa spolu zastavili
v adventnom čase pri Mikulášskej besiedke v jednotlivých
triedach, ktoré boli krásne vyzdobené a netrpezlivo sme
s našimi deťmi očakávali príchod Mikuláša.

Na túto udalosť sme sa samozrejme
poriadne pripravili. Mikuláš nás neobišiel ani tento rok. Prišiel s košom
plným sladkostí. Nechýbal ani obávaný
čert, avšak poslušné deti jeho príchod
zvládli statočne. Len tie, ktoré občas
neposlúchali, s obavou sledovali, kde
sa čert pohybuje. Strach premohla len
obrovská chuť držať vysnívané balíčky
vo vlastných rukách i veľká chuť prezentovať sa naučenými básničkami a
pesničkami pred svätým Mikulášom.
Vystúpenia sa vydarili k spokojnosti
všetkých, predovšetkým detí, ktorých vďačné pohľady boli najkrajšou
odmenou za vynaložené úsilie ich pani
učiteliek...
Mgr. Renáta Prisažná
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Zo života farnosti

Zamyslenie
Čo sú to za časy?
Akú dobu to žijeme?
Kedy to skončí?
A vôbec prečo je to tak?

Mnohé takéto otázky a im
podobné trápia naše duše. Keď na ne
nevieme odpovedať, tak to vedie
k smútku. Prestávame sa usmievať,
lebo už ani nemáme na koho. Nekupujeme si dary, lebo niet kde a nemôžeme sa stretávať.
Avšak je tu jedna istota, jeden
pevný bod, stred vesmíru = BOH.
„Viera“, ako nás učí Sväté Písmo,
„je podstatou toho, v čo dúfame,
a dôkazom skutočností, ktoré nevidíme.“ (Hebr 11,1)
Vierou mnohí pretrpeli mučenie
a vošli do oslávenia. Vierou mnohí
odmietli hriech a radšej si zvolili
smrť. Vierou slabí ukázali silu. Vierou bojazliví ukázali odvahu. Vierou
mnohí vydržali.
Na mnohých miestach starozákonnej knihy Sudcov čítame, že
Izrael sa odvrátil od Boha a páchal
hriech. Boh použil voči svojmu ľudu,
ako dobrý Otec, aj neprávosti aj ublíženia. Ale na pokánie a zmenu srdca
poslal záchrancu, ktorý vyvolený ľud
zachránil božou mocou. A napokon

poslal vlastného Syna, aby nám ukázal cestu kríža, cestu spásy, cestu
vykúpenia.
Pôstne obdobie, ktoré pokojne
môžeme povedať, že už trvá skoro rok
s menšími prestávkami, je milostivým
časom. Máme možnosť sa zamyslieť
a hodnotiť. Urobiť si prehľad svojich
snáh o pokánie. Uvedomiť si, čo ešte
na sebe potrebujem poznať a v pravde
riešiť. Pôst nie je len zaťať zuby a „ja
to dám!“, „to musím zvládnuť!“ Pôst je
namáhavé sebapoznanie a často veľmi
bolestivé. Nie je ľahké priznať si, že
mám s niečím problém. Nie je samozrejmé obviniť seba a vyhrnúť si rukávy
na poctivú „seba‑nápravu“, „seba-prácu“.
Možno sme už od preplnených
regálov ovocia a zeleniny, či mäsových
výrobkov a syrov, stratili cit vážiť si
málo. Od preplnených chladničiek
vzdycháme, že nemáme, čo jesť. Sme
rozmaznaní a riadime sa len svojou chuťou a citom. Stále, aj keď sú
obmedzenia a uzatvorené obchody,
majú u nás aj prasiatka čo jesť. Stále,
aj keď platí zákaz vychádzania, charita
odváža z veľkých nákupných reťazcov
chlieb a pečivo, ktoré by sa inak vyhodilo do spaľovne, ani nie domácim
zvieratám. Stále sa prehlbuje priepasť
chudoby. Ťažko si odriekneme telekomunikačnú techniku a hundreme
na technické služby, že zanedbávajú
čistenie verejných komunikácii.

Ani pandémia ešte stále nezmenila náš pohľad na potrebné veci
a zbytočný prepych.
Prežívanie pôstu z pohľadu viery,
by však malo byť poznačené radosťou z obrátenia, odpustenia a milosti
v novom srdci, s novým zmýšľaním
a pokorou vytrvať.
Sám si uvedomujem, že tieto slová
sa obzvlášť týkajú mňa. Keď Gedeón
mlátil nedozreté zrno v klase, aby ho
zachránil pred zničením a spustošením od nepriateľa (porov.: Sdc 6), mal
len túžby zachrániť si živobytie. Nechcel to predávať z nadbytku. Nepriateľ
nivočil krajinu a život ľudí, a on veril.
Aj keď mu srdce napĺňal žiaľ, predsa
na anjelovo uistenie a Boží zásah uveril a božou mocou zvíťazil.
Možno aj naša situácia bude ešte
dlho trvať. Možno už Boh poslal
svojho anjela, aby si vybral ochotného veriaceho na záchranu. Možno
nedokážeme vnímať božie svetlo,
keď sme zahľadení len do tmy a zloby
okolo seba. Nenechajme sa pomýliť.
Boh nás má rád. On je dobrý Otec.
On nás chráni a posilňuje.
Preto prežívajme tento čas ako výnimočný. Naplňme sa vierou a dôverou
v Božiu ochranu a lásku. Aj keď možno
tvrdohlavo, ale nedajme sa presvedčiť,
že Boh na nás zabudol. Dookola si opakujme: BOH JE LÁSKA!
ViP.

bolo zbytočné. Naše námahy, učenie
sa, cestovanie, sny, utrpenie… všetko
zbytočné. Ale Ježiš to nadstavil inak.
Všetko má význam, lebo on to tak
vybavil. Má význam urobiť dobrý skutok, nie preto „periem“ svoju špinavú
bielizeň, ale preto, že vo večnosti to
má ohromný význam.
Raz sa malého dievčatka Terézie
Martinovej opýtali, koľko malých
nenápadných skutkov počas dňa urobila. Dohoda bola, že koľko skutkov
urobí, toľko kvetov donesie do kostola. Večer Terézia doniesla plný košík
kvetov. Dnes toto dieťa poznáme pod
menom Terézia z Lisieux a je to veľká
svätica. V roku 1938 biskupi vtedajšieho
Československa zasvätili tejto svätici

obyvateľov a do každej rodiny poslali
obraz a knižku o tejto svätici. Dnes je
najpopulárnejšou sväticou na území
Slovenska. Je to aj preto, že naučila
ľudí drobnostiam. Dokončiť začatú
prácu. Krátko sa pomodliť za človeka,
s ktorým sa stretnem. Umyť riad bez
šomrania. Drobnosti. Ale z takýchto
drobností je postavené nebo. Toto
je bežný život, bežné kresťanstvo,
chlieb každodenný.
Terézia z Lisieux nám ukázala
malú cestu kráčania za Ježišom,
ktorý sa na ňu počas tej cesty usmieval. Nebojme sa vykročiť za niekým,
kto je Majster a Pán. On už vyhral
majstrovstvá sveta. Vo všetkom.
HerJa

Boh za nás zomrel a vstal z mŕtvych
Posolstvo Veľkej noci nekončí pri
Veľkom piatku, ale pokračuje veľkonočným ránom.

Nie tým, keď mládenci chodia
po dedine a kúpu či šibú dievčatá.
Tým ránom, keď premohol všetko –
smrť, hriech, otvorilo sa nebo. Toto je
kresťanský zmysel existencie, života,
obety. Kristus vstal z mŕtvych! On
je Pán! Nie, tým pánom nie je Peťo
Sagan, keď vyhrá etapu na Tour
de France či hokejisti, keď vyhrajú
majstrovstvá sveta (to by bolo milé
prekvapenie). Pán je ten, kto vyhral
všetko! A zatiaľ jediný výherca je Ježiš.
Svätý Pavol to aj napísal, že keby
nebolo zmŕtvychvstania, všetko by
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KRISTIÁN ZABODOVAL AJ
NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA
Majstrovstvá IFBB World Junior Championships sa tentokrát konali
v Rumunsku v dňoch 23. – 25. októbra 2020 v tristotisícovom meste Cluj
Napoca. Súčasťou slovenskej 10-člennej výpravy bol aj Kristián Meško, ktorý
sa na šampionáte umiestnil na 4. a 7. mieste.

Kristiánov diplom z Majstrovstiev sveta
keď som zistil, že sa opäť všetky súťaže na Slovensku rušia. Vyzeralo to
tak, že sa už v roku 2020 nepostavím
na súťažné pódium. Potešil ma však
telefonát s mojím trénerom, keď mi
oznámil, že je nakoniec možnosť vycestovať na MS juniorov do Rumunska. Keďže sa na Slovensku nekonali
žiadne súťaže, ani nominačná súťaž
na tento šampionát, nominácia prebehla tak, že som poslal fotky svojej
formy štátnym trénerom a vybrali ma.

Aké boli tvoje plány pre rok 2020?
• Moje plány pre rok 2020 boli ešte
začiatkom roka jasné. Mal som v pláne zúčastniť sa minimálne štyroch
súťaží a to: Majstrovstá Slovenska,
Majstrovstvá Európy, nominačná súťaž na Majstrovstvá sveta a nakoniec
súťaž Majstrovstvá sveta. Rok 2020 ale
nešiel celkom podľa plánov.
Slovenská asociácia fitnes a kulturis
tiky Vám pre reštriktívne opatrenia
v súvislosti s pandémiou takmer
nepovolila zúčastniť sa svetového
šampionátu, čo na poslednú chvíľu
rozhodlo, že vycestujete?
• Pandemické opatrenia nie len mne,
ale aj ostatným športovcom skomplikovali priebeh celej prípravy. Moja
príprava sa začala v januári minulého roka, kedy sa ešte slovo „korona„

tak neskloňovalo a nikto ani netušil,
aký to bude mať pre nás všetkých
dopad. Túto prípravu som smeroval
na MSR juniorov, ktoré sa mali konať
11. apríla 2020 opäť v Hnúšti, kde som
si chcel obhájiť svoj minuloročný titul. Všetko šlo podľa plánu, až kým
sa necelý mesiac pred súťažou začali
zatvárať takmer všetky podniky vrátane fitness centier a neskôr sa zrušili aj športové podujatia. Vzhľadom
na túto situáciu sa všetky jarné súťaže
odložili na jesenné termíny. Bol som
sklamaný, ale pokračoval som v rámci
možností v príprave ďalej, v nádeji, že
sa situácia zlepší. Kiež by tomu tak
aj bolo. Keď prišla v septembri druhá
vlna, bol to podobný, až o niečo horší
scenár ako na jar. Tentokrát má delil
posledný týždeň do súťaže a moja už
druhá príprava bola v úplnom závere,

Určite si rád, že sa to nakoniec poda
rilo. Ako dlho a akým spôsobom si
sa však pripravoval, keď ste nevedeli,
či sa ho vôbec zúčastníte? Myslíš si,
že sa táto situácia a neistota okolo
koronakrízy podpísala na tvojej či
ostatných pripravenosti?
• Samozrejme som rád, že som sa
mohol zúčastniť tohto šampionátu, na druhej strane mi bolo ľúto
ostatných športovcov, ktorí sa taktiež tvrdo pripravovali na súťaže,
ale nemali takú možnosť. Ako som
už spomínal, prípravu som začal už
v januári a aj napriek všetkým možným opatreniam som hľadal spôsoby
ako trénovať a pokračovať v príprave
veriac, že sa zúčastním aspoň jednej
súťaže. Nemyslím si, že by sa koronakríza nejakým spôsobom podpísala
na mojej pripravenosti, pretože som
mal aj napriek lockdownu celkom
dobré podmienky na trénovanie. Skôr
si myslím, že to malo vplyv na moju
motiváciu. Priznám sa, mal som počas
Pokračovanie na str. 22
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Kristián zabodoval aj na Majstrovstvách sveta
o ktorých viem a na ktorých pracujem,
aby to bolo stále lepšie. Snažím sa hlavne porovnávať sám so sebou, aby som
na každú súťaž prišiel o niečo lepšie
pripravený a som rád, že sa mi v tom
darí. Pre mňa už samotná účasť na majstrovstvách sveta je veľký úspech.

Slovenská reprezentácia na MS sveta – 8 súťažiacich a 2 trenérky
Dokončenie zo str. 21
toho roku aj chvíle, kedy som sa pýtal
sám seba, či to má ešte vôbec zmysel
obetovať tomu tak veľa, keď ani neviem, či sa bude súťažiť. Som rád, že
sa to vyplatilo.

Si so svojimi výsledkami z majstrov
stiev spokojný?
• S tým ako som sa umiestnil nemôžem
povedať, že by som bol celkom spokojný.
Som ale spokojný s akou formou som
súťažil. Samozrejme mám ešte rezervy,

Čomu sa momentálne venuješ a aké
sú tvoje ďalšie plány v kulturistike
a fitnes? Plánujú sa tento rok nejaké
súťaže, ak to situácia dovolí?
• Venujem sa aj naďalej kulturistike.
Do toho robím prácu, ktorá má baví
a absolútne nijak neobmedzuje v prípravách na súťaže, takže sa môžem
naplno venovať práci aj športu, čo
bol vždy môj cieľ. Čo sa týka súťaží,
na Slovensku sa určite plánujú, ale
podľa môjho názoru budú najbližšie
až na jeseň a vtedy plánujem aj súťažiť. Opäť by som sa chcel nominovať
na MS a zabojovať o medailu. Na záver sa chcem ešte poďakovať všetkým,
ktorí mi pomáhali v tejto nezvyčajnej
príprave a prispeli k tomuto výsledku.
Kristián Meško

JAKUB LUKA POSILNIL
MFK RUŽOMBEROK
Náš 17-ročný rodák Jakub Luka po 4 rokoch prestúpil zo Žiliny do Ružom
berka. Vysokému zanietenému futbalistovi sme položili pár otázok.
V Žiline si nebol krátko, bol prestup
do Ružomberka pre teba ťažkým
rozhodnutím?
• Bolo to veľmi náročné rozhodovanie, do poslednej chvíle som sa nevedel rozhodnúť, či Žilinu opustím
alebo tam ostanem. V Žiline som
strávil 4 roky a dalo mi to strašne veľa či už po ľudskej, ale hlavne
po futbalovej stránke. Bolo to moje
prvé vážne rozhodnutie, a verím, že
som sa rozhodol správne. Veľmi mi
pomohla rodina, no rozhodnutie nechali iba na mne. Taktiež mi veľmi
pomohli aj kamaráti, ktorým by som
sa aj touto cestou chcel poďakovať.
Jakub Luka pri podpise svojej prvej
profesionálnej zmluvy
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Vidíš nejaké rozdiely medzi týmito
klubmi v prístupe, podmienkach?

Jakub počas zápasu

Športové aktuality
• Tak podľa mňa podmienky sú viac
menej rovnaké. Predsa len ide o popredné kluby na Slovensku. Čo sa týka
tréningov tam je to odlišné. V Žiline
to boli tréningy zamerané na držanie
lopty, rýchle pretáčanie hry. V Ružomberku je to skôr o taktike, poctivom bránení a rýchlom prechode
do útoku. Najväčšia zmena pre mňa
bola, že na niektorých tréningoch
som ani nevidel loptu, pretože sme
len behali. Momentálne som zažil
asi najtvrdšiu zimnú prípravu. Ale
nemal som žiadny problém, rýchlo
som sa adaptoval na takýto tréningový proces.
Momentálne trénuješ s A-mužstvom,
sú tréningy náročnejšie?
• Bola pre mňa veľká zmena, keď som
zrazu trénoval s hráčmi, ktorí boli
odo mňa o 10, dokonca aj 15 rokov
starší. Niektorým som dokonca ani
nevedel či môžem tykať :). V trénin
goch bola najväčšia zmena hlavne
v tempe a v rýchlosti v práci s lop
tou. Tréneri na mňa nebrali žiaden
ohľad a tlačili na mňa, aby som si čo
najrýchlejšie na to zvykol. Na druhej
strane je to pre mňa veľká výhoda,
keď už v takom mladom veku
môžem trénovať s áčkom a som za to
veľmi vďačný.
Vedenie MFK RK sa vyjadrilo, že
hľadali hráča Tvojich parametrov,
v čom teda vidíš svoju výhodu oproti
ostatným hráčom?
• Myslím si, že moja najväčšia výhoda je výška. Na pozíciu obrancu je
194 cm ako stvorených. Moja výhoda
je aj v tom, že som ešte veľmi mladý a môžem sa toho ešte veľa naučiť
od starších a skúsených hráčov, ktorých je v kabíne veľa.
Futbal hráš odmalička, čo bolo
u Teba spúšťačom toho, že chceš
skúsiť hrať za nejaký klub?
• Futbal hrám od mojich šiestich rokov. K futbalu ma priviedli moji rodičia. Bola to asi ich myšlienka, že
by som mohol hrať za nejaký klub.
Za toto ich rozhodnutie som im vďačný doteraz a vždy aj budem. Zaujímavé je, že som nikdy nebol hráčom
Klina. Začínal som v Námestove, kde
ma rodičia pravidelne vozili na tréningy. V 10 rokoch som do Námestova

prestúpil aj na školu. O 3 a pol roka
som sa sťahoval do Žiliny, kde som
dokončil základnú školu. V Žiline
som hrával za kategórie U14, U15, U16,
U17 a U19. A túto zimu som prestúpil do Ružomberka a podpísal svoj
prvý profesionálny kontrakt. Všetko
ohľadom prestupu vybavoval môj manažér zo spoločnosti Young Talents.
Ktorý hráč a klub na svete je Tvoj
najobľúbenejší a prečo?
• Keď som bol mladší obdivoval som
Lionela Messiho, pretože som chcel
strieľať góly. Postupom času som však
začal sledovať stredných obrancov.
Môj najväčší vzor je Milan Škriniar.
Sledujem však aj ďalších kvalitných
stopérov ako Virgil van Dijk, Matthijs
de Ligt alebo Aymeric Laporte. Môj
obľúbený klub je FC Barcelona ale
sledujem najmä anglickú Premier
League.
Aké sú tvoje najbližšie ciele?
• Môj najbližší cieľ je čo najskôr nastúpiť vo Fortuna lige a postupne sa
prepracovať do základnej zostavy.

Jakub s rodičmi
Ďalší cieľ je dostať sa na Majstrovstvá Európy do 19 rokov, ktoré budú
na Slovensku. Môj sen je zahrať si
za nejaký klub v anglickej Premier
League a v Lige Majstrov.
Jakub Luka
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Obec informuje

ĎALŠÍ ÚSPECH mladého
tanečníka z našej obce

Dňa 12. 9. 2020 sa Kristián Šimko
zúčastnil na Majstrovstvách SR v latin
sko-amerických tancoch v Banskej
Bystrici a spolu s partnerkou Simo
nou Chovanovou získali 6. miesto z 30
tanečných párov v kategórii Junior 1.
(v uvedenej kategórii sa Kristián spolu
s partnerkou presadili ako jediný pár
výkonnostnej triedy D medzi výkon
nostnými triedami B a C), čím sa kva
lifikoval do reprezentácie SR.

Na svet sme privítali
Tobias Volf, Lejla Ptačinová,
Juraj Vávra, Aurélia Ganobjaková, Matias Sifčák, Richard
Ošťadnický, Lukáš Ganobjak, Adrián Kosmeľ, Klára
Brišová, Matúš Červeň, Jakub Papaj,
Sára Triebeľová, Johanka Laštíková,
Klára Gočalová, Tamara Večerková,
Sebastián Volf, Sofia Plaskúrová.

Odpočinutie večné
daj im, Pane
Mária Mišeková, Mária Šatanová,
Peter Svetlošák, Mária Volfová,
Peter Svetlák, Mária Bočková,
Ján Bandík, Jozef Sestrenek.

V nedeľu 13. 9. 2020 opäť úspešne
reprezentovali TK Welcome Trnava
na Megga Dance Cup v Banskej Bystrici. Získali 1. miesto v latinsko-amerických tancoch a 2. miesto v štandardných tancoch.
Ako reprezentant SR mal príležitosť tešiť sa z pohybu a tanca v karanténnom centre pre vrcholových športovcov v Šamoríne X-BIONIC Sphere,
ktorý organizoval Slovenský zväz
tanečného športu v rámci projektu
Reštart 2021 – Zachráňme Willyho
(15. 2. 2021 – 22. 2. 2021).
SL
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