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KLIN SI PRIPOMENUL VÝZNAMNÉHO RODÁKA
„Chváliť nám patrí slávnych mužov,
svojich otcov podľa ich činov, svojou
odvekou veľkodušnosťou …“
– citoval z Knihy Sirachovovej
v úvode Slávnostnej akadémie
Anton Jadroň.
Klin si pripomenul 70 rokov
od úmrtia rodáka, kňaza a pub

licistu Františka Skyčáka. Sláv
nostná akadémia sa konala 4. 1.
2015 o 1600 hod. v Kostole sväté
ho Antona Paduánskeho v Kline.
Život a dielo rodáka, ktorý pôso
bil ako rektor kňazského semi
nára v Spišskej Kapitule, priblížil
správca farnosti Dr. Štefan Mor
del. Najskôr priblížil históriu ob
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František Skyčák

Začiatkom nového roka sme
si pripomenuli 70. výročie úmrtia nášho rodáka Františka Skyčáka. Narodil sa v Kline 17. februára 1899.
Bol v poradí štvrtý zo šiestich
detí. Vyrastal v ovzduší zbožnej,
vzdelanej a spoločensky váženej
rodiny. Jeho otec František (1870
– 1953) bol podnikateľom, finanč

níkom i politikom. Študoval teoló
giu na univerzite v Budapešti, ne
skôr na Karlovej univerzite v Pra
he a v roku 1921 bol vysvätený
na kňaza. Pôsobil ako kaplán v Zá
zrivej, avšak po roku, čiže už v roku
1922 sa stáva profesorom filozo
fie a zároveň aj študijným prefek
tom v kňazskom seminári v Spiš
skej Kapitule. V roku 1934 ho bis
kup Ján Vojtašák vymenoval za vi
cerektora a v roku 1938 za rekto
ra kňazského seminára v Spišskej
Kapitule. V roku 1940 bol menova
ný za pápežského komorníka. Zo
miera náhle v januári roku 1945
po tom, čo seminár obsadili ne
meckí nacisti.
Sväté písmo nám pripomína, že
„Chváliť nám patrí slávnych mu
žov, svojich otcov podľa ich činov...
lebo stali sa vodcami ľudu v svojom
čase a s hojnou múdrosťou pred
kladali ľudu posvätnú náuku.“ Vo
vedomí tohto povzbudenia sme
rozhodli usporiadať spomienko
vú slávnosť na tohto nášho veľkého
rodáka. Z písomných prameňov sa
dozvedáme, že Ferko Skyčák pat

ce a rod Skyčá
kovcov.
Rektor katolí
ckej
univerzi
ty mons. Jarab
sa ospravedlnil,
a preto podľa pod
kladov prednášku
na tému „Prínos
Ferka Skyčáka
na formácii kňaz
ského
dorastu
v medzivojnovom
období“ prednie
sol vdp. Mordel.
K príjemnej at
mosfére prispel
aj Vokálny zbor
z Klina, sólistka
Izabela Kosme
ľová a organist
ka Klaudia Kos
meľová. Slovom
sprevádzala aj Ve
ronika Romaňá
ková a Pavol Kvia
tek.
mjril medzi najplodnejších katolíc
kych publicistov svojej doby. Jeho
spisovateľská činnosť bola mnoho
stranná. Písal filozofické úvahy, di
daktické poviedky a črty, referáty
o hudobnom dianí, recenzie domá
cich i zahraničných filozofických
i teologických prác. Vzorom v jeho
literárnej tvorbe mu bol jeho otec.
Chcel dvíhať a zošľachťovať slo
venského človeka. Cíti veľmi hlbo
ko so svojím národom, preto všet
ky svoje sily venuje jeho duchov
nej formácii . Národný pátos, ako
by dostal do svojho vienka vo svo
jom rodinnom prostredí. Jeho etos
v duchovnom rozmere kresťanstva
ho fascinoval a chcel ho sprostred
kovať aj ľudu z ktorého vyšiel a me
dzi ktorým žil. Chcel dvíhať ducha
oravského ľudu v dobe rušných po
litických pomerov. Syn František
nielenže pokračoval v diele svoj
ho otca, ale istým spôsobom ho aj
prekročil na poli duchovnej tvor
by. Vo svojom Kňazskom účinko
vaní prebúdzal, formoval a kulti
voval ducha katolíckej inteligen
cie. Zároveň ako kresťanský filo
zof sa staval proti materialistickej
filozofii. Demaskoval materialis
tický komunizmus ako nehumán

ny a nevedecký. Svoje postoje pre
zentoval v článku Komunizmus
a náboženstvo z roku 1927. Neskôr
viedol polemiku s marxistom a ko
munistom Vladimírom Klementi
som, pre ktorého bol sovietsky re
žim „najsociálnejší, najspravodli
vejší a najhumánnejší“. Ferko Sky
čák však o boľševickom komuniz
me nemal žiadne ilúzie. Uvádza,
že „koncom svetovej vojny komu
nizmus v Rusku vstúpil do aktivity
a násilím uvádzal nový poriadok.
Vraždil, vyháňal, pálil a búral. Me
novite kostoly. Tento „nový poria
dok“ sa nám zjavil ako krvavý boľ
ševický režim“. Neskoršie udalosti
toto všetko potvrdili.
Ferko Skyčák sa však zaujímal
aj o teologické otázky. Teológiu
vnímal na báze tomizmu, čiže náu
ky sv. Tomáša Akvinského. V po
spolitom ľude podnecoval zbož
nosť na základe svojich pastorač
ných a pedagogických skúsenosti.
Vychovával ku kresťanskej aktivite
a formoval úprimnú zbožnosť. Člo
vek nemôže zostať iba pri dobrých
úmysloch a predsavzatiach, ale má
aktívne podporovať dobré ciele.
Len takýto aktívne zbožný človek
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František Skyčák
Dokončenie zo s. 1
môže napomôcť premene sveta.
Usiloval sa najmä mužov priviesť
ku aktívnejšiemu duchovnému ži
votu a častejšiemu prijímaniu svia
tosti, poukazoval na hrozivý stav
sveta, ktorý je potrebné preme
niť. Argumentuje, že by sa muži
mali viac primknúť ku eucharis
tickému Kristovi, lebo on „prišiel
priamo k mužom“. Mužov si vy
volil za apoštolov a pomocníkov,
pred nimi zázračne nasýtil zástu
py, pred nimi sa premenil na hore
Tábor, s nimi slávil Poslednú ve
čeru, muži ho ukladali do hrobu.
Mužovia sa majú pričiniť, aby hu
manizovali svet, naprávali jeho
mravný i politický rozvrat. Pou
kazuje na to, že moderná civilizá
cia bez Boha stavia len nové baby
lonské veže. Pri istej príležitosti si
posťažoval: „Ľudia nenachádzajú
živý osobný vzťah nielen ku omši
každodennej, ale ani ku nedeľnej.
Novodobá civilizácia tak zmo
hutnela a oslávila tuzemský život,
že siaha už aj na posvätnosť nede
le.“ Modernému človeku pripomí

na skutočnosti, ktoré ho odvádza
jú od sakrálna. Človek stráca zmy
sel pre posvätné.
Keď čítame tieto myšlienky Fer
ka Skyčáka, vidíme aké sú aktuál
ne. Naša krajina prešla dlhodobou
ateizáciou, ktorá, nielenže udú
šala akýkoľvek prejav viery, ale sa
usilovala všetkými možnými pros
triedkami ju úplne vykoreniť z po
vedomia národa. Odkaz nášho
veľkého rodáka Františka Skyčáka
môže nám byť podnetom pre no
vé impulzy ako my súčasní kresťa
nia katolíci chceme prežívať svoju
vieru a s novým nadšením ju odo
vzdávať nastupujúcej generácii.
S hlavnou prednáškou mal vystú
piť prof. Jozef Jarab., Rektor KU
v Ružomberku na tému „Prínos
F. Skyčáka na formácii kňazské
ho dorastu v medzivojnovom ob
dobí ale, žiaľ kvôli chorobe sa ne
mohol zúčastniť, preto myšlienky
k svojmu referátu nám poslal mai
lom. Aspoň v krátkosti poukážem
na niektoré aspekty jeho činnosti
na tomto poli kňazskej edukácie.
Treba zdôrazniť, že všetky svoje fi

lozofické i teologické znalosti vlo
žil do tejto činnosti. Svoje pohľady
na túto činnosť objasnil vo svojej
rozsiahlej štúdii pod názvom „Vý
chova v Spišskom kňazskom semi
nári“. O výchove adeptov na kňaz
stvo v seminári hovorí, že kňazská
výchova nie je nejaký osobitný svet
uzavretý do seba, alebo, že semi
nár je záliv svätosti a pokoja, kde
žijú ľudia anjelského ducha. Se
minár podľa neho „pri všetkej svo
jej tichosti je živou križovatkou ce
lého súčasného diania“. Výchova
v seminári sa musí opierať o ob
jektívnu katolícku náuku a adept
na kňazstvo musí byť priprave
ný tak, aby dokázal kvalifikovane
odpovedať na otázky súčasnej do
by. Zároveň sa odvoláva na pápež
ské encykliky a vo filozofii sa opie
ra o sv. Tomáša Akvinského. Veľ
mi si váži svojho súčasníka tomis
tu Jacqua Maritaina, tiež Franco
ia Maurica a Georgesa Bernanosa.
Pre Ferka Skyčáka bola samoz
rejmá syntéza v ktorej sa družia
jednotlivé dary a čnosti do nádher
nej symfónie zakotvenej do ľud
ského srdca akými sú; veda a zbož
nosť, vzdelanosť a čnosť pravdy
a lásky. Vzorom tejto syntézy vi

dí práve u sv. Tomáša Akvinské
ho, pre ktorého zdrojom vedomos
ti bol svätý kríž, ale nebál sa vziať
do rúk diela Aristotela. Hovorí
o ňom, že hoci „žil z ducha nadprí
rody, mal porozumenie aj pre pri
rodzené oblasti sveta“. Preto sám
dochádza k záveru, že „táto tomá
šovská syntéza je naším progra
mom“. Pre bohoslovcov stanovil
požiadavku náročnosti, čiže prehl
bovať poznanie a naučiť sa pozná
vať príčiny a ich zdôvodňovať po fi
lozofickej aj teologickej stránke.
Taktiež zdôrazňoval aj požiadav
ku samostatného myslenia a chá
pania sveta, aby človeka nepodľa
hol ľahkovážne davovej psychóze
a panujúcej ideológií.
Právom môžeme byť hrdí
na tohto svojho rodáka, ktorý vy
oral hlbokú brázdu na poli cirkev
nom i kultúrnom v našom náro
de a tak urobil dobré meno svo
jím rodákom na Hornej Orave.
Preto je logické, že si naňho s vďa
kou spomíname. Uchovajme si je
ho duchovný odkaz hlboko vo svo
jich srdciach a premieňajme ho
do nášho osobného i spoločenské
ho života.
Vdp. Štefan Mordel

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej
len OZ) z 4. 12. 2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KLINE:
UZNESENIE č. 1
A. Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov sa
mosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného sta
rostu
B. Konštatuje
1. Novozvolený starosta obce Šte
fan Peňák zložil zákonom predpí
saný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného za
stupiteľstva zložili zákonom pred
písaný sľub poslanca obecného za
stupiteľstva: Viliam Bahleda, Du
šan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Karol Revaj, Peter
Štepunek, Zdenka Triebeľová
UZNESENIE č. 4
A. Schvaľuje
4. Zriadenie komisii obecného za
stupiteľstva, určenie náplne prá
ce, voľba predsedov, bod 9.
A. Zriaďuje
1. komisiu pre financie a majetok obce
2. komisiu pre sociálnu oblasť
3. komisiu pre školstvo, kultúru
a šport
4. komisiu pre verejný poriadok
a životné prostredie

5. komisiu pre výstavbu, územné
plánovanie a pôdohospodárstvo
B. Volí predsedov a členov komisií:
1. Komisia pre sociálnu oblasť:
Zdenka Triebeľová – predseda
Mgr. Monika Huráková – zapiso
vateľka
2. Komisia pre školstvo, kultúru a
šport: Dušan Gonšenica – predse
da Ing. Peter Jendroľ, Alena Ptači
nová – zapisovateľka
3. Komisia pre verejný poriadok
a životné prostredie: Karol Revaj
– predseda Viliam Bahleda
4. Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie a pôdohospodárstvo:
Peter Štepunek – predseda Ľubo
mír Košút, Ing. Katarína Košúto
vá – zapisovateľka.
C. Schvaľuje
Komisiu pre inventarizáciu ma
jetku: Ľubomír Košút – predse
da, Dušan Gonšenica, Alena Pta
činová, Bc. Mária Svetláková, Ka
rol Bobak – členovia.
D. Ukladá
Poslancom OZ pripraviť návrhy
na doplnenie komisií z odborní
kov z radov obyvateľov obce.

veruje poslanca Karola Revaja
zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípa
doch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 5
5. Poverenie poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasad
nutia obecného
zastupiteľstva, bod 10.
Obecné zastupiteľstvo v Kline po

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KLINE:

UZNESENIE č. 6
6. Informácia o plate starostu ob
ce, bod 11
A. Berie na vedomie
Informáciu o plate starostu ob
ce v súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pome
roch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpi
sov schváleného doterajším obec
ným zastupiteľstvom uznese
ním č. 135/A/1 zo dňa 6. 6. 2014
vo výške 2285 €.
Návrhová komisia: Karol Revaj,
Ing. Peter Jendroľ.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej
len OZ) z 12. 12. 2014 (skrátené).
OZ na svojom zasadnutí

UZNESENIE č. 9
Zloženie sľubu zvoleného poslanca obecného zastupitels-

tva bod 4 – konštatuje, že zvole
ný poslanec obecného zastupiteľ
stva Pavol Červeň zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecné
ho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 10
4. Poverenie na zastupovanie
starostu obce, bod 5.
A: Berie na vedomiePoverenie
starostu obce v zmysle § 13b ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. O obec
nom zriadení v znení naskorších
zmien a doplnkov s účinnosťou
od 12. 12. 2014 zastupovaním sta
rostu obce t. j. výkonom funkcie
„zástupcu starostu obce“ poslan
ca Pavla Červeňa v čase jeho neprí
tomnosti v nasledujúcom rozsahu:
• dočasná práceneschopnosť sta
rostu obce,
• dovolenka starostu obce,
• pracovná cesta starostu obce
v rozsahu viac ako 3 dni.
UZNESENIE č. 11
5. Voľbu predsedov a členov komisií OZ, prejednanie náplní činnosti komisií a doplnenie
zástupcov do rady školy pri ZŠ
s MŠ, bod 6, 9.
A: Volí
• Komisiu pre financie a majetok obce: predseda: Pavol Čer
veň, členovia komisie z odbor
níkov z radov obyvateľov obce:
Bc. Mária Svetláková .
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• Členov komisie pre sociálnu
oblasť z odborníkov z radov oby
vateľov obce: Janka Lipiaková,
Katarína Bošanová
• Členov komisie pre školstvo,
kultúru a šport z odborníkov z ra
dov obyvateľov obce: Peter Gužík,
Michal Kosmeľ, Eva Katráková.
• Členov komisie pre verejný poriadok a životné prostredie z od
borníkov z radov obyvateľov obce:
Mgr. Miloš Bahleda.
• Členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a pôdohospodárstvo z odborníkov z ra
dov obyvateľov obce: Stanislav
Volf, Ing. Peter Trnčák.
B: Schvaľuje
• Náplň činnosti komisií zriade
ných pri Obecnom zastupiteľstve.
C: Deleguje
• Zástupcov do Rady školy pri ZŠ
s MŠ: Ing. Peter Jendroľ, Viliam
Bahleda, Zdenka Triebeľová.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KLINE:
UZNESENIE č. 12
Návrhy VZN, bod 7.
A: Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariade
nie č. 19/2014 o miestnych da
niach a o podmienkach určo
vania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpa
dy a drobné stavebné odpady
na území obce Klin.
2. Vývoz veľkoobjemových kon
tajnerov raz štvrťročne.
3. Všeobecne záväzné nariade
nie obce Klin č. 20/2014 o spô
sobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádza
nia odpadových vôd a o zneško
dňovaní obsahu žúmp.
4. Prílohu č. 1 k Všeobecne zá
väznému nariadeniu č. 1/2011
o určení výšky dotácie na pre
vádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce Klin.
5. Zásady hospodárenia s finan
čnými prostriedkami obce Klin.
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UZNESENIE č. 13
7. Návrh rozpočtu obce na roky
2015 – 2017, bod 8
A: Schvaľuje
1. Programový rozpočet obce
na rok 2015 na úrovni progra
mov, vrátane rozpočtu základ
nej školy s materskou školou;
2. Rozpočtové opatrenie č. 15;
3. Žiadosti o dotáciu pre:
a) Dobrovoľnícky hasičský zbor
Klin vo výške 1 500 €;
b) Centrum voľného času „Ma
ják,“ Námestovo vo výške 90 €;
c) Základná škola s materskou
školou Klin, vo výške 5 635 €;
d) TJ TATRAN Klin, vo výške
9 500 €;
e) Obecný športový klub – stol
notenisové družstvo Klin
vo výške 500 €;
f) ZO SZCH v Kline, vo výške
200 €;
g) Občianské združenie Orlov
ňa Klin, vo výške 500 €;
h) Slovenský zväz chovateľov
poštových holubov Klin, vo výš
ke 100 €;
i) Miestny spolok SČK v Kline,
vo výške 300 €;
j) Základná organizácia Jedno

4. 12. 2014 Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klin
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ta dôchodcov Slovenska, Klin
vo výške 300 €.
B. Berie na vedomie:
1. Programový rozpočet obce
na roky 2016 – 2017 na úrovni
programov
UZNESENIE č. 14
2. Rozpočtové opatrenie č.14.
A: Schvaľuje
1. Kúpnopredajnú zmluvu me
dzi Obcou Klin zastúpenou sta
rostom obce Štefanom Peňákom
a predávajúcim Romanom Ga
nobjakom na odkúpenie pozemku
pod miestnu komunikáciu.
Predmetom odkúpenia je na
sledovný pozemok: CKN par. č.
1318/105 orná pôda o výmere
20 m 2 . Kúpna cena prevádzajú
cej nehnuteľnosti je 1 €. Predá
vajúci je vlastníkom nehnuteľ
nosti v k. ú. Klin, pozemku za
písaného na LV č.1873 k. ú. Klin
pod A parcela registra „C“ evi
dovaná na katastrálnej mape
ako parcela CKN 1318/105 – or
ná pôda o výmere 20 m 2 , pod
B18 Ganobjak Roman v podie
le 1/1-ina.
2. Kúpnopredajnú zmluvu medzi Obcou Klin zastúpenou
starostom obce Štefanom Peňákom a predávajúcimi: Volf
Štefan, Klin, Jadroňová Petro
nela, Klin, na odkúpenie pozemku pod miestnu komunikáciu podľa geometrického plá
nu č. 37048201-40/2012, ktorý
vyhotovil Ing. Jar oslav Genšor.
Predmetom odkúpenia sú na
sledovné pozemky: CKN par. č.
1229/10 trvalý trávnatý porast
o výmere 160 m 2 . Kúpna cena
prevádzajúcej nehnuteľnosti je
1 € za 1 m 2 CKN parc. č. 1229/9
trvalý trávnatý porast o výmere
157 m 2 . Kúpna cena prevádzajú
cej nehnuteľnosti je 1 € za 1 m 2 .
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UZNESENIE č. 15
9. Žiadosti občanov, bod 10
A: Schvaľuje
1. Žiadosť o výstavbu RD – man
želom: Ľubica a Michal Voška,
Námestovo. Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle stavebné
ho zákona s vybudovaním inži
nierskych sietí na vlastné nák
lady.
2. Žiadosť o obnovu a stavebné úpravy RD Plátenicky dom, obnova národnej kultúrnej pamiatky – manželom: Ing. Jana a Martin Loffay, Klin. Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle staveb
ného zákona a na základe zá
väzného stanoviska Krajského
pamiatkového úradu Žilina, č.
KPUZA-2014/17132-4/71435/
BER, zo dňa 4. 11.2014.
3. Žiadosť o výstavbu RD –
Mgr. Silvia Rusnáková, Námes
tovo. Stavebné povolenie bude
vydané v zmysle stavebného zá
kona s vybudovaním inžinier
skych sietí na vlastné náklady.
4. Žiadosť o výstavbu RD – Ľudovít Večerek, Klin. Stavebné
povolenie bude vydané v zmysle
stavebného zákona s vybudova
ním inžinierskych sietí na vlast
né náklady.
5. Žiadosť Základnej organi
zácie Jednoty dôchodcov Slo
venska v Kline o poskytnutie
priestorov v budove bývalej MŠ
č. 224.
UZNESENIE č. 16
10. Informácie, rôzne bod 11
A: Ukladá
1. Stavebnej komisii pripraviť
návrh na odkúpenie pozemku
pod bytovkou č. 121
Zapísala návrhová komisia: Ka
rol Revaj, Peter Štepunek.
Pokračovanie na str. 4
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VÝPIS Z VZN Č. 19/2014 O DANIACH A POPLATKOCH
Dokončenie zo s. 3
Výpis z VZN o daniach a poplatkoch č. 19/2014 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin – skrátené:
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov pre
pozemky druhu orná pôda, chmeľ
nice, vinice, ovocné sady a tr. trávne
porasty je hodnota pozemku bez po
rastov, určená vynásobením výme
ry pozemkov v m2 a hodnoty pôdy
za 1 m2 podľa príl. č. 1 zákona. Pre
územie obce Klin sú zákonom sta
novené hodnoty pôdy nasledovne:
a) orná pôda 0,2234 €/1 m2;
b) tr. trávne porasty 0,0448 €/1 m2.
2) Základom dane z pozemkov pre
lesné pozemky, na ktorých sú hos
podárske lesy, rybníky s chovom rýb
a za ostatné hospodársky využívané
vodné pl. je hodnota pozemku urče
ná vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty zistenej na 1 m2 pod
ľa zákona č. 382/2004 Zb. h a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.
z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku. Ak daňovník nepreukáže
hodnotu pozemku znaleckým po
sudkom, hodnota pozemku sa sta
novuje na sumu na 0,10 €/m2.
3) Základom dane z pozemkov sku
piny záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a os
tatné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery po
zemkov v m2 a hodnoty pozemkov
za 1 m2. Pre územie obce Klin sú zá
konom stanovené hodnoty pozem
kov nasledovné:
a) záhrady 1,85 €/1 m2;
b) zastavané plochy a nádvoria
1,85 €/1 m2;
c) stavebné pozemky 18,58 €/1 m2;
d) ostatné plochy 1,85 €/1 m2.
§ 4 Daň zo stavieb
1. Základom dane zo stavieb je vý
mera zastavanej plochy v m2. Za
stavanou plochou sa rozumie pôdo
rys stavby na úrovni najrozsiahlej
šej nadzemnej časti stavby, pričom
sa do zastavanej plochy nezapočíta
va prečnievajúca časť strešnej kon
štrukcie.
2. Správca dane obce Klin v súlade
s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych
daniach určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb v obci za každý aj začatý
aj začatý m2 zastavanej plochy na
sledovne:
a) 0,080 €/m2 za stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú dopln
kovú funkciu pre hlavnú stavbu;
b) 0,080 €/m2 za stavby na pôdohos
podársku produkciu, skleníky, stav

by pre vodné hospodárstvo, stav
by využívané na skladovanie vlast
nej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú admini
stratívu;
c) 0,20 €/m2 za chaty a stavby na in
dividuálnu rekreáciu;
d) 0,20 €/m2 za samostatne stojace
garáže;
e) 0,20 €/m2 za stavby hromadných
garáži;
f) 0,20 €/m2 za stavby hromadných
garáži umiestnené pod zemou;
g) 0,33 €/m2 za priemyselné stav
by, stavby slúžiace energetike, stav
by slúžiace stavebníctvu, stavby vy
užívané na skladovanie vlastnej pro
dukcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu;
h) 0,33 €/m2 za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvi
siacu s ostatným podnikaním a zá
robkovou činnosťou;
i) 0,08 €/m2 za ostatné stavby neu
vedené v písmenách a) až h).
3. Správca dane v súlade s §12 ods. 3
zákona pri viac podlažných stav
bách za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia urču
je príplatok vo výške 0,08 €.
III. ČASŤ § 9 Poplatok
1. Poplatok za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad (ďalej len
poplatok) sa platí za komunálne od
pady a drobné stavebné odpady, kto
ré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým
je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci tr
valý alebo prechodný pobyt alebo
ktorá na území obce je oprávnená
užívať byt alebo nebytový priestor;
b) právnická osoba, ktorá je opráv
nená užívať alebo užíva nehnuteľ
nosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie;
c) podnikateľ, ktorý je oprávne
ný užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce
na účely podnikania.
3. Poplatková povinnosť vzni
ká dňom, ktorým nastane skutoč
nosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona
o miestnych daniach. Poplatková
povinnosť zaniká dňom, ktorým za
nikne táto skutočnosť.
4. Poplatníci fyzické osoby a práv
nické osoby sú povinné preukázať
využívanie množstvového zberu
na požiadanie obce v súlade so záko
nom o odpadoch.
5. Sadzba poplatku za odpady je
0,0227 € za jeden liter komunál
nych odpadov a je stanovená hodno
tou žetónu na vývoz 110 l KUKA ná
doby, ktorý je vo výške 2,50 €/kus
a stanovuje sa:
a) 1 člen domácnosti – minimálny
odber 6 ks žetónov;

b) 2 – 3 členovia domácnosti – mini
málny odber 10 ks žetónov;
c) 4 a viac členov domácnosti – mi
nimálny odber 15 ks žetónov;
d) Pre právnické alebo fyzické osoby
podnikajúce na území obce je sadz
ba poplatku 0,0227 € za jeden liter
komunálnych odpadov a je stanove
ná hodnotou žetónu na vývoz 110 l
KUKA nádoby, ktorá je 2,50 € a sta
novuje sa minimálny odber 12 ks že
tónov na prevádzku/zariadenie.
7. Žetóny nad stanovený limit pre
domácnosti, fyzické a právnické
osoby si môžete podľa potreby do
kúpiť na obecnom úrade. Pri kú
pe žetónov nad stanovený minimál
ny odber (limit) je hodnota žetónu
2,50 €.
8. Platnosť žetónov je jedno zdaňo
vacie obdobie.
9. Stanovené množstvo žetónov si
fyzické a právnické osoby, majú po
vinnosť zakúpiť do 15 dní od právo
platnosti rozhodnutia. Poplatok vy
rubuje obec každoročne rozhod
nutím na celé zdaňovacie obdobie.
Takto vyrubený poplatok je splat
ný do 15 dní od nadobudnutia prá
voplatnosti platobného výmeru jed
norázovo v celej výške v hotovos
ti do pokladne obce Klin, bezhoto
vostne prevodom na účet obce ale
bo formou poštovej poukážky. Sta
novené množstvo žetónov tým
to VZN bude odovzdané platiteľovi
hneď pri zaplatení priamo v poklad
ni obce. Úhrady, ktoré budú realizo
vané bezhotovostnou platbou, po
platníci si musia prísť prevziať žetó
ny na obecný úrad spolu s dokladom
o zaplatení.
12. Správca dane podľa § 82 zákona
o miestnych daniach poplatok vráti,
zníži alebo odpustí nasledovne:
a) v zmysle § 82 ods. 1 obec vráti po
platok:
poplatníkovi v celej výške alebo v je
ho pomernej časti, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebe
hu zdaňovacieho obdobia a predlo
ží nasledovné doklady:
– žiadosť o vrátenie poplatku pri
zrušení prevádzkarne spolu s potvr
dením o zrušení prevádzkarne ale
bo pozastavení činnosti v prevádz
karni;
– žiadosť o vrátenie poplatku pri od
sťahovaní sa z obce a zrušení trvalé
ho pobytu v obci spolu s dokladom
preukazujúcim túto skutočnosť;
– žiadosť o vrátenie poplatku s po
tvrdením, že si splnil poplatkovú po
vinnosť v inej obci (poplatníci s tr
valým alebo prechodným pobytom
v obci trvale žijúci v inej obci);
– žiadosť o vrátenie poplatku pri
úmrtí člena domácnosti, ktorú pred
loží osoba, ktorá prevzala na seba
poplatkovú povinnosť za ostatných
členov domácnosti alebo manželka

(manžel) tejto osoby spolu s fotokó
piou úmrtného listu.
b) V zmysle § 82 ods. 2 obec po
platok odpustí za obdobie, za kto
ré poplatník obci preukáže, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce. Poplatník predloží
tieto doklady:
– študenti strednej a vysokej školy,
ktorí doložia potvrdenie o návšteve
školy mimo obce súčasne s potvr
dením o ubytovaní poplatníka, kto
rý študuje vo vzdialenosti menej ako
60 km od obce, ostatní, iba potvrde
nie o návšteve školy, a to každý škol
ský rok;
– občania pracujúci v zahraničí
predložia žiadosť spolu s dokladom
preukazujúcim túto skutočnosť.
Dokladmi sú aktuálne potvrdenia
z príslušného poplatkového obdo
bia od zamestnávateľa zo zahrani
čia, pracovná zmluva, pracovné po
volenie, potvrdenie o štúdiu, poby
te na území iného štátu, potvrdenie
z príslušného úradu o pobyte v za
hraničí, potvrdenie agentúry, kto
rá sprostredkovala prácu v zahra
ničí a iné doklady, v ktorých bude
uvedený dátum preukazujúci nárok
na uplatnenie odpustenia poplatku
poprípade čestné prehlásenie s ove
reným podpisom platiteľa prípadne
poplatníka;
– občania pracujúci na území SR
predložia žiadosť spolu s potvrde
ním o zaplatení poplatku za komu
nálne odpady v mieste vykonáva
nia pracovnej činnosti, alebo aktu
álne potvrdenie o trvaní pracovné
ho pomeru, pracovisko od trvalého,
alebo prechodného pobytu musí byť
vzdialené viac ako 100 km. Poplat
níci, ktorý majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt a preukážu plate
nie poplatku v inej obci, meste za ur
čené obdobie. Starosta obce môže
na základe písomnej žiadosti a čest
ného prehlásenia s overeným pod
pisom poplatok odpustiť, ak sa oso
ba dlhodobo nezdržuje v obci a nie je
možné získať potrebné doklady o jej
pobyte (rodinní príslušníci, ktorí dl
hodobo nežijú s rodinou v mieste tr
valého pobytu, rozvedení manželia,
nezvestní).
c) V zmysle § 82 ods. 3 obec mô
že na základe žiadosti poplatníka
na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok
znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
d) Spolu so žiadosťou o vrátenie,
zníženie alebo odpustenie poplatku
je potrebné vrátiť aj zodpovedajúce
množstvo už vydaných žetónov.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
VIAC » http://www.e-obce.info/klin/?section=19
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ŽETÓNOVÝ alebo PAUŠÁLNY SYSTÉM ZBERU
komunálneho odpadu
Poplatok za vývoz a likvidáciu odpadov schválilo Obecné zastupiteľstvo VZN č. 19/2014 o miestnych daniach a vyberania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zaviedlo na území obce Klin aj na rok 2015 žetónový systém zberu komunálneho odpadu.
Pre rok 2015 pri schvaľova
ní VZN a stanovení počtu žetó
nov a ceny za žetón sa vychádza
lo zo štatistiky vývozu komunál
neho odpadu z roku 2014. Roz
hodujúcim ukazovateľom sú nák
lady na deponáciu a vývoz komu
nálneho odpadu Technickými
službami Námestovo. V kalkulá
cii musela obec zohľadniť aj to,
že námestovské Technické služ
by prestali za službu fakturovať
podľa počtu odvezených smet
ných nádob. Vychádzajú z odjaz
dených kilometrov a ceny práce
posádky vozidlá.
Dôležitým ukazovateľom bo
lo určenie počtu vývozov na do
mácnosti podľa členov domác
nosti, pričom sa taktiež vychá
dzalo z údajov za rok 2014. Pri
schvaľovaní VZN boli navrhnu
té varianty stanovenia ceny že
tónu pri minimálnom odbere
počtu žetónov podľa počtu čle
nov domácnosti. Preto sa roz
hodovalo: – buď vyššia cena že
tónu a minimálny odber žetó
nov bude nižší alebo – nižšia ce
na žetónu a vyšší minimálny po
čet odberu žetónov pre domác
nosti. Na základe vyhodnote
ných ukazovateľov zberu ko
munálného odpadu za rok 2014
bola schválená cena žetónu vo
výške 2,50 €/1 KUKA nádo
ba a schválený minimálny od
ber žetónov takto: a) 1 člen do
mácnosti – minimálny odber
6 ks žetónov; b) 2 – 3 členovia
domácnosti – minimálny odber
10 ks žetónov (oproti roku 2013
o 2 menej); 4 členovia a viac čle
nov domácnosti – 15 ks žetónov
(oproti roku 2013 o 3 menej).

Vyhodený odpad vo voľnej prírode

Bližšie informácie o podmien
kách, povinnostiach poplatníkov,
výške poplatku a počtu žetónov
stanovených pre domácností sú
uvedené v citovanom VZN.
VIAC » http://www.e-obce.info/klin/?section=48
Na začiatku tohto roka dosta
la každá domácnosť štyri žetóny.
Ďalšie si musí dokúpiť na zákla
de výmeru. Obecný úrad nemôže
vyhovieť o vrátenie platby za pre
padnuté žetóny z roku 2014, po
rušil by prijaté všeobecne záväz
né nariadenie, ktoré stanovuje
minimálny počet žetónov pre tú
– ktorú domácnosť podľa počtu
členov.
Taktiež je potrebné pozname
nať, že v prípade zostatku príjmu
za odpady od občanov v prísluš
nom roku, obec uvedené finan
čné prostriedky použije na krytie
nákladov v nasledujúcom roku.
V minulosti stál odvoz smetí pri
paušálnom poplatku s interva
lom raz za 2 týždne 5-člennú do
mácnosť 60 € ročne, 12 € na oso
bu. Po novom zaplatila necelých
42 € – ak jej stačilo 18 žetónov,
čo znamená rovnaký počet vývo
zov. V prípade potreby si mohla
dokúpiť ďalšie – jeden za 2,30 €.
Hlavným cieľom bolo znížiť
náklady pre mnohopočetné rodi
ny, keď poplatok na osobu museli
platiť všetci a takto motivovať ľu
dí k separovaniu. Zaujímavé je, že
jednej domácnosti stačilo 6 žetó
nov, a druhej, rovnako veľkej, bo
lo 18 žetónov málo aj keď počet
vyvezených nádob klesol takmer

FOTO: Štefan Peňák

Vyzbieraný odpad z voľnej prírody

FOTO: Štefan Peňák

na polovicu a ich hmotnosť sa zvý
šila, čo je pozitívne.
Pre informáciu – obec z roz
počtu obce za rok 2014 doplatila
na zber komunálneho odpadu pre
občanov 1214 € a na separovaný
odpad dopláca do Združenia Bie
la Orava mesačne na 1 obyvateľa
0,20 €.

dukovaného komunálneho odpa
du na obyvateľa, pričom množ
stvo separovaného odpadu osta
lo zhruba rovnaké, na úrovni ro
ku 2013.

Technické služby v roku 2012
odviezli z obce obyvateľmi 329 t
odpadu, o rok neskôr 348 t a vla
ni 273 t. Počet vývozov smetných
nádob klesol z 11 393 v roku 2013
na vlaňajších 6307. Priemerná vá
ha vyvezenej KUKA nádoby v rov
nakom období vzrástla z necelých
25 kilogramov na viac ako 35 kg.
V roku 2012 sa v našej obci vy
triedilo 55 ton odpadu, o rok ne
skôr 73 a vlani necelých 70. S poč
tom vyvezených KUKA nádob
kleslo aj množstvo smetí. Vytrie
deného odpadu ale nepribudlo.
Treba pripomenúť, že pri trie
dení separovaného odpadu na trie
diacej linke v Breze (pracovisko
Združenia Biela Orava) sa vy
triedi v združení zo separované
ho odpadu 30% rôzneho balastu
komunálneho odpadu, napr. bio
logický odpad, iné zložky komu
nálneho odpadu, dokonca aj uhy
nuté zvieratá.
Stojí za zváženie ako triedi
li a separovali niektorí občania
keď celkové množstvo zmesové
ho komunálneho odpadu v porov
naní s rokom 2013 kleslo o 60 ton
a objemového odpadu uloženého
do VOK bolo o 15 ton menej, čím
došlo k zníženiu hmotnosti pro

Určite žetónový systém zbe
ru má výhody, že domácnosti ma
jú možnosť si určiť vývoz smetnej
nádoby, malo by ich nútiť viac se
parovať, smetné nádoby sa vyvá
žajú plné a dochádza k celkovému
zníženiu nákladov na zber komu
nálneho odpadu pre domácnosti.
Nevýhodou je riziko neeko
logickej likvidácie odpadu na
pr. pálením, alebo vyhadzovaním
do voľnej prírody, prípadne popol
skončí na záhrade. Ešte je mož
né biologický rozložiteľný odpad
kompostovať. Neviem si predsta
viť, ako ináč ho človek dokáže zlik
vidovať.
Som presvedčený, že väčšine obyvateľstva záleží na správnom separovaní odpadu, znižovaní komunálneho odpadu
a ochrane životného prostredia.
Je samozrejmé, že nik na svo
jom dvore si nebude robiť smetis
ko. Pokiaľ v zákone o odpadoch
nebude, že za čierne skládky budú
zodpovedať vlastníci pozemkov,
náprava a poriadok sa ťažko do
cieli. Možno najspravodlivejší sys
tém zberu komunálneho odpadu
by bol len v tom prípade, ak by ob
čania a domácnosti platili za od
váženú KUKA nádobu, ale opráv
nené firmy na zber KO nie sú tech
nicky vybavené. Možno v budúc
nosti.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLIN 2015 – 2017
Príloha k uzneseniu OZ Klin č. 13/A/1/2014 a 13/B/1/2014 zo dňa 12. 12. 2014
ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY
100 – daňové príjmy
200 – nedaňové príjmy
300 – granty a transfery
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
200
300
FINANČNÉ PRÍJMY
400 – príjmové operácie
500 – úvery, pôžičky a návratné výpomoci
BEŽNÉ PRÍJMY RO – ZŠ s MŠ
200 – nedaňové príjmy
300 – granty a transfery

Skutočné
Skutočné
Rozpočet
Očakávaná
Rozpočet Rozpočet
plnenie – 2012 plnenie – 2013
2014
skut. – 2014
2015
2016
1 009 170
1 161 301 1 106 985
1 193 677 1 157 263 1 156 157
516 413
610 292
614 207
633 457
638 700
638 700
23 094
27 560
20 810
32 741
23 580
23 580
469 664
523 450
471 968
527 479
494 983
493 877
181 532
33
0
41
0
0
34 700
33
0
41
0
0
146 832
0
0
0
0
0
170 558
0
170 558
11 075
11 075
0

0
0
0
17 580
8 475
9 105

0
0
0
0
0
0

1 372 336

1 178 915

1 106 985

BEŽNÉ VÝDAVKY (600)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)

291 975
222 569
205 359

302 891
57 258
13 000

349 359
86 000
0

387 292
341 000
0

387 581
108 066
0

381 231
58 500
0

381 231
58 500
0

BEŽNÉ VÝDAVKY RO – ZŠs MŠ (600)
KAPITÁL. VÝDAVKY RO – ZŠ s MŠ (700)

584 443
5 153

645 543
0

626 332
0

670 695
0

662 116
0

662 116
0

662 116
0

1 309 499

1 018 692

1 061 691

1 398 987 1 157 763 1 101 847

1 101 847

62 837

160 223

45 294

PRÍJMY SPOLU

VÝDAVKY SPOLU:
HOSPODÁRENIE OBCE
PROGRAMY OBCE (druh výdavku)
1 – Plánovanie, manažment, kontrola
* 600
*700
*800
2 – Propagácia, reklama
* 600
*700
*800
3 – Interné služby obce
* 600
*700
*800
4 – Služby občanom
* 600
*700
*800
5 – Bezpečnosť a ochrana
* 600
*700
*800
6 – Šport
* 600
*700
*800
7 – Kultúra
* 600
*700
*800
9 – Vzdelávanie
* 600
*700
*800
SPOLU:
V Kline dňa 12. 12. 2014
Vypracovala: Mária Svetláková

255 000
255 000
0
785
785
0

0
0
0
500
500
0

0
0
0
500
500
0

1 449 503 1 157 763 1 156 657

1 156 657

50 516

0
0
0
500
500
0

Rozpočet
2017
1 156 157
638 700
23 580
493 877
0
0
0

0

54 810

54 810

Skut. plnenie Skut. plnenie Rozpočet Očak. skutočn. Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
142 834
147 745
135 258
140 368
134 199
129 349
129 349
142 834
134 745
135 258
140 368
134 199
129 349
129 349
0
0
0
0
0
0
0
0
13 000
0
0
0
0
0
227
363
2 700
4 103
4 231
4 231
4 231
227
363
2 700
4 103
4 231
4 231
4 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 315
9 406
19 136
32 519
28 934
27 434
27 434
6 315
9 406
19 136
25 239
28 934
27 434
27 434
0
0
0
7 280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
557 360
127 080
218 162
484 117 266 686
217 120
217 120
129 432
93 184
132 162
150 397
158 620
158 620
158 620
222 569
33 896
86 000
333 720
108 066
58 500
58 500
205 359
0
0
0
0
0
0
604
1 014
2 291
2 970
3 060
3 060
3 060
604
1 014
2 291
2 970
3 060
3 060
3 060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 486
11 608
10 400
16 400
10 300
10 300
10 300
8 486
11 608
10 400
16 400
10 300
10 300
10 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 078
75 933
47 412
47 815
48 237
48 237
48 237
4 078
52 571
47 412
47 815
48 237
48 237
48 237
0
23 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589 596
645 543
626 332
670 695
662 116
662 116
662 116
584 443
645 543
626 332
670 695
662 116
662 116
662 116
5 153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 309 499
1 018 692 1 061 691
1 398 987 1 157 763 1 101 847
1 101 847
VIAC: http://www.e-obce.info/klin/?section=184&id=747#article747
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
MIEST A OBCÍ 2014
Dňa 15. 11. 2014 sa na celom
Slovensku uskutočnili komunálne voľby. Aj v našej obci sa
začalo hlasovať hneď od rána,
no tento krát sme mali volebné
miestnosti hneď dve.
Občania z hornej časti ob
ce tak po prvý krát nemali k ur
nám veľmi ďaleko a mohli odvo
liť v budove škôlky v rámci krát
kej sobotňajšej prechádzky. Pre
javilo sa to aj na hojnej účasti,
ktorá tentoraz dosiahla hodno
tu 60,63 %. Z 1626 osôb zapísa
ných v zoznamom voličov sa k ur
nám dostavilo 986 voličov. Vybe
rali sme si spomedzi troch kandi
dátov na starostu a osemnástich

kandidátov na poslancov obecné
ho zastupiteľstva.
V súvislosti s decentralizáci
ou nadobúdajú samosprávy čo
raz väčší význam a umožňujú ob
čanom podieľať sa na správe ve
cí, s ktorými sa dennodenne stre
távajú. Mestá a obce sa pravidel
ne zapájajú do regionálnych par
tnerstiev, cezhraničnej spoluprá
ce a rozvojových programov, aby
riešili problémy spoločne. Kaž
dý región má svoje špecifiká, pre
to sa spoločnými silami niekedy
rôzne granty a dotácie dosiah
nu ľahšie spoločnými silami, kto
ré sledujú jednotný cieľ. Nie je to
však jednoduché a pri počte 2933

Výsledky volieb
do orgánov samosprávy
z 15. 11. 2014
STAROSTA OBCE KLIN
1. Štefan Peňák 508 hlasov
2. Karol Revaj 372 hl.
3. Ing. Kobyliaková Anna 102 hl.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KLIN
1. Karol Revaj 564 hl.
2. Zdenka Triebeľová 471 hl.
3. Dušan Gonšenica 451 hl.
4. Peter Štepunek 449 hl.
5. Ľudovít Svetlošák 440 hl.
6. Ing. Peter Jendroľ 439 hl.
7. Ľubomír Košút 395 hl.
8. Pavol Červeň 367 hl.
9. Viliam Bahleda 341 hl.

Zdenka Bošanová 326 hl.
Jozef Sroka 323 hl.
Vladimír Svetlošák 314 hl.
Ján Lajda 307 hl.
Mgr. Renáta Prísažná 295 hl.
Eva Katráková 286 hl.
Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková 270 hl.
Ing. Anna Kobyliaková 268 hl.
Miloš Lipjak 229 hl.
Zápisnica
z komunálnych volieb

Krádež na obecnom úrade
Dňa 13. 2. 2015 v nočných hodinách sa doposiaľ neznámy páchateľ
vlámal do budovy kultúrneho domu. Dostal sa dnu cez bočný vchod,
na kovovej mreži odstránil visiaci zámok, vylomil dvere, vošiel do
vstupnej chodby, kde vypáčil ďalšie dvere a schodiskom sa dostal až
do kuchyne kultúrneho domu. Postupoval po celej budove a všetkých
úsekoch vylomením 11 kusov dverí sa dostal do kancelárií obecné
ho úradu. V kancelárii finančného úseku vylomil veľký trezor z ktoré
ho odcudzil 2 ks malých uzamknutých prenosných kódovacích trezo
rov s finančnou hotovosťou vo výške 3 100 € a 812 ks stravných lístkov
v hodnote 2 583 €, čím spôsobil škodu odcudzením vo výške najmenej
5 683 € a na majetku vo výške 5 000 €. Obhliadkou na mieste činu bo
lo podľa § 154 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie.
Obecný úrad pristúpil k zvýšeniu stupňa ochrany montážou bez
pečnostného systému a zároveň začal monitorovať priestory v kul
túrnom dome.
Zo zápisnice

obcí sa finančné prostriedky uj
dú len málokedy. Víťazí kreativi
ta, pripravenosť, kvalitný a pre
myslený nápad, možnosť spolu
financovania a rôzne iné špeci
fické okolnosti. Možnosti sú ale
každým rokom, preto sú vítané
všetky návrhy, ktoré by obec obo
hatili. Táto spolupráca s občan
mi prináleží práve zvoleným zá
stupcom, pre ktorých je podstat
né rozhodovanie, zodpovednosť,
práca pre ľudí a vnímanie prob
lémov naokolo. Mali by sme však
pamätať na to, že toto všetko by
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sa malo niesť v kultivovanom du
chu a na báze slušnosti, ktorá do
zaista napomôže vypočutiu nes
pokojných pripomienok či návr
hov. Všetky tieto hodnoty dokážu
v samosprávach viesť k ľahšiemu
spolunažívaniu, ktorému pred
chádza pokojný dialóg a vyrieše
nie prípadných problémov. Tou
to cestou chceme všetkým našim
úspešným vo voľbách poblahože
lať k úspechu a zaželať veľa síl.
Myslime teda na našich novozvolených, nech sú vždy ochotní myslieť konštruktívne, spolupracovať, zdolávať prekážky a zveľaďovať našu obec. Veď
predsa všetci si želáme jedno:
Aby nám tu dobre bolo.
Mgr. Kristína Čechová

Čo je mediácia?
Mediácia je spôsob riešenia
konfliktov prostredníctvom
komunikácie.
Niekedy sa spory vyriešia
rýchlo a nenásilne a inokedy je
potrebný súd. Mediácia je vlast
ne alternatíva, ktorá pomáha
vyriešiť spory tak, aby boli spo
kojné obe strany. To je základ
ný rozdiel oproti súdu. V mediá
cii neexistuje víťaz ani porazený.
Jej cieľom je dohoda, ktorá je vý
hodná pre obe zúčastnené stra
ny sporu.
Ako prebieha?
Mediácia je v prvom rade o dob
rovoľnosti. Obe strany sporu sa
stretnú s mediátorom, ktorého
úlohou je dať obom dostatočný
priestor, aby mohli predostrieť
svoj pohľad na vec. Keď si kon
flikt vzájomne vysvetlia, pristu
puje sa k ďalšej fáze – návrhu rie
šenia. Návrhov môže byť niekoľ
ko, každý účastník môže predlo
žiť svoje návrhy. Tu opäť zasahuje
mediátor, ktorý pomáha stranám
nájsť taký návrh, s ktorým by bo
li obaja spokojní. Mediátor vystu
puje ako nestranná osoba. Potom
sa pristupuje k formálnym záleži
tostiam, ako je spísanie dohody,
návšteva notára a pod.
Čo je predmetom?
Predmetom mediácie môže byť
akýkoľvek konflikt, okrem kon
fliktov zasahujúcich do trestné
ho práva. Takže mediátor môže
byť nápomocný pri sporoch su
sedských, rodinných (dedičstvo,
pozemky, rozdelenie majetku
pri rozvode, starostlivosti o deti
po rozvode...), pracovných, ob
chodných či spotrebiteľských.

Prečo práve mediácia?
Mediáciu je vhodné využiť pre
to, lebo je veľmi efektívna. V pr
vom rade šetrí čas. Spory, kto
ré sa na súdoch vlečú niekoľko
mesiacov a niekedy aj rokov, sa
prostredníctvom mediácie mô
žu urovnať v priebehu niekoľ
kých stretnutí. Ďalšou výho
dou je to, že šetrí peniaze. Pla
tí sa iba za čas skutočne strá
vený s mediátorom, úkony po
trebné k výkonu mediácie a no
társke poplatky. Odpadajú nák
lady na advokátov, súdne trovy
a iné poplatky. Základom me
diácie je dobrovoľnosť, preto sa
nemôže stať, že niekto je donúte
ný spor riešiť, keď o to nemá zá
ujem. Ďalšou dôležitou výhodou
je to, že spory riešené prostred
níctvom mediácie sú neverejné.
Mediátor je viazaný mlčanlivos
ťou a spor je riešený iba medzi
stranami, ktorých sa týka.
Kde nájdeme mediátorov?
V okrese Námestovo sa Kan
celária mediátorov nachádza
na Hviezdoslavovom námestí
č. 1. Je to v budove Maríny na 1.
poschodí. Viac informácií získa
te na webovej stránke:
www.dohodamediaciou.sk
alebo na tel. čísle 0903 220 992
Mgr. Ladislav Šnapko, prípadne 0907 098 713 Mgr. Henrieta Šnapková.
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Referendum o ochrane rodiny a jeho budúce ovocie

V posledných rokoch Slovenskú republiku pravidelne vyz ývajú inštitúcie EÚ, Rady Európy - a naposledy aj OSN - k prijímaniu konkrétnych opatrení
v oblasti dodržiavania a presadzovania ľudských práv LGBTI osôb. Tlačia na nás, aby sme prijímali kroky, ktorými sme sa členstvom v EÚ zaviazali.
Keďže si ľudia z Aliancie za rodinu uvedomili, že tieto kroky sú krokmi ku popretiu ich predstavy o právach detí a našej budúcnosti,
zorganizovali petíciu a následne referendum, ktorými chceli vyzvať aj iných prejaviť svoje názory. Referendum o ochrane rodiny sa uskutočnilo 7. februára 2015 k nasledovným otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo naz ývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Referendu predchádzala búrlivá debata bežných ľudí, politikov i odborníkov v médiách. Keďže sa nakoniec na referende zúčastnilo
iba 21,41 % občanov oprávnených hlasovať (t.j. 1 z 5 volil), bolo referendum vyhlásené za neplatné.
Celé referendum bolo Alianciou za rodinu zorganizované ako reakcia na vtedy pripravovanú Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv a na zriadenie Výboru pre práva LGBTI osôb.
Výbor pre práva LGBTI je
stály odborný orgán Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
U nás vznikol v r. 2012. Výbor
má za úlohu vytvoriť priestor
na odbornú diskusiu ohľadom
zlepšenia postavenia osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou,
zvýšenie ochrany ich práv a zefektívnenia tvorby a realizácie
štátnej politiky.
Zakrátko po referende bola schválená i Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, na ktorej sa pracovalo 2 roky. Mnohé mimovládne inštitúcie, politici i štátne inštitúcie vidia v tomto dokumente množstvo nedostatkov a vytýkajú mu nevyváženosť a nejednotnosť v pojmoch. Poukazujú
na to, že niektorým právam sa
dokument nevenuje vôbec, alebo nedostatočne, iným právam
sa venuje nadštandardne.
Napr.: špeciálnym právam
LGBTI skupín je venovaných
viac ako 100 strán dokumentu,
pričom napríklad právam starších ľudí či osôb so zdravotným
postihnutím sa venuje na 9 stranách a ľuďom, ktorí žijú na hranici chudoby, venuje len 10
strán. Ministerstvo zdravotníctva sa napr. ohradilo, že sa z dotazníkov vytratila otázka o tom,
či mal darca za posledný rok sexuálny styk s osobou rovnakého pohlavia. Stratégia neobsahuje napr. slobodu slova, právo
rodičov na výchovu svojich detí,
právo náboženskej slobody, právo na výhradu vo svedomí, ...
Viď » http://www.hfi.sk/legis la

tiva /21 7-najvaecsie-nedostatkycelostatnej-strategie-ochrany-apodpory-ludskych-prav

LGBTI a gender ideológia
Gender ideológia (rodová ideológia) netoleruje tvrdenie, že
ľudskú sexualitu definujú iba
muž a žena, ktorí sa rozoznávajú
podľa pohlavia. Tvrdí, že existujú ešte aj „rody“, a že podľa nich
si muž, či žena, môže vybrať,

čím chce byť: alebo mužom, alebo ženou, alebo obomi naraz,
alebo ani jedným. Ide o to, že
veria, že človek si môže vybrať
to, „v čom“ sa cíti dobre.
A tak dnes máme nielen homosexuálov a bisexuálov, ale
rozšírenú skupinu LGBTI, čo
obsahuje počiatočné písmená
z pojmov: lesba (žena + žena),
gay (muž + muž), bisexuál ( praktizujúci sex s obomi pohlaviami),
transgender (transsexuál – prezliekajúci sa za opačné pohlavie),
intersexuál (obojpohlavný).
Austrálska komisia pre ľudské
práva prišla dokonca so zoznamom 23 rodov (existujú iba v angličtine), napr.: transsexual, androgynous, agender, cross dresser, genderfluid, gendergueer,
intergender, neutrois, pansexual, sistergirl a ďalšie. Celá táto agenda vznikla už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
a dožaduje sa teraz, aby bol akceptovaný a zákonom chránený.
Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť (zastupujúca Fórum kresťanských inštitúcií) pri Rade vlády pre ľud-

ské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vo svojich
článkoch upozorňuje na pozadie rodovej rovnosti vo svojich
vystúpeniach a dokumentoch.
Poukázuje na to, že myšlienky gender ideológie, ktoré boli
prednesené na IV. Celosvetovej
konferencii žien v Pekingu v r.
1997, zhrnula americká spisovateľka Dale O´Leary do 5 téz:
1. Svet potrebuje menej ľudí a viac
sexuálneho potešenia. Potrebuje
odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou, ako aj odstránenie
matiek na plný úväzok. (!!!)
2. Keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup
k ochrane (antikoncepcii) a interrupcii pre všetkých, a podpora homosexuálnych vzťahov,
keďže pritom nedochádza k počatiu. (!!!)
3. Svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá

ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad
svojimi deti.
4. Svet potrebuje kvóty 50/50
pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy
podľa možnosti v každom čase
musia byť zárobkovo činné. (!!!)
5. Náboženstvá, ktoré túto
agendu nezdieľajú, musia byť
vystavené výsmechu. (!!!)
(v i ď » h t t p: // w w w. l i f e n e w s .
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Ďalej tam nájdete informácie
o tom, ako sa už presadzuje táto ideológia v „moderných“ štátoch Európy, čo obsahuje sexuálna výchova na ich školách.
V televízii nám neukazujú,
ako v mnohých štátoch (Nemecku, Švajčiarsku, Kanade, ...) ľudia protestujú, píšu petície, lebo
nesúhlasia s tým, čo sa deje v ich
škôlkach a školách.
Ak máte pocit, že toto sa deje v iných štátoch a u nás sa nič
nedeje, len ktosi zbytočne straší,
tak p. Ocilková podáva ďalej informácie o Slovensku.
OSN a iným inštitúciám nestačí, že sa sexuálnej výchove venuje škola na Slovensku v rámci
biológie, náboženstva a etiky.
Už sme prijali nové opatrenia,
aby sme sa „zaradili medzi moderné štáty“.
1) Odporúčania OSN:
Výbor pre odstránenie diskriminácie žien vyjadril vo svojich odporúčaniach Slovensku znepokojenie nad „nedostatočným
prístupom k sexuálnej výchove
na školách...“; Výbor pre hospodárske sociálne a kultúrne práva, Výbor pre práva dieťaťa v súvislosti so sexuálnou výchovou
na školách vyjadril vo svojich
odporúčaniach Slovenskej republike znepokojenie nad správami, že „výchova o sexuálnom
a reprodukčnom zdraví nie je
súčasťou školských osnov...“

2) Štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2010
– Sexuálna výchova v Európe:
0 – 4 roky: podávať informácie
o počatí; o pôžitku z dotýkania
sa vlastného tela a skorej masturbácii; objavovať vlastné telo
a vlastné genitálie; pomôcť pozitívnym pocitom smerom k vlastnému pohlaviu a rodu; právo
poznať rodovú identitu;
4 – 6 rokov: podávať informácie o vzťahu medzi rovnakým
pohlavím; hovoriť o sexuálnych
témach – mať komunikačné
schopnosti; hovoriť o pôžitku
z dotýkania vlastného tela a zo
skorej masturbácie; objavovať
vlastné telo a vlastné genitálie.
3) Celoštátna stratégia ochrany
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike:
Právo na vzdelanie zahŕňa aj
právo získať komplexné, presné a veku primerané informácie
o ľudskej sexualite; komplexná
sexuálna výchova musí venovať osobitnú pozornosť rozmanitosti (diverzite). Zabezpečiť,
aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných
osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania.
4) Súčasný stav vo vzdelávaní
u nás
Vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR:
• Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe
a vo svete
• Rodová rovnosť, rodovo citlivá pedagogika
• Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca (z obsahu: sexuálny kvíz, spoznávanie sa, sexuálne deviácie, sexuálne delikty, homosexualita; roly a rolové
očakávania, sebauspokojovanie)
• Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov (z obsahu: rod a rodovo citlivá výchova, sexualita a rodo-
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vosť; rodové stereotypy a ich
prekonávanie)
• Rodovo citlivá výchova
• Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv
(z obsahu: rodová identita, rodová rola, rodičovstvo a stereotypy, rodina a status rodovej výchovy).
5) Ponuky prednášok
na školách:
• Úrad verejného zdravotníctva
– Hrou proti AIDS: od 7. ročníka ZŠ (z obsahu: deti skladajú puzzle mileneckej dvojice; Sexualita rečou tela – deti znázorňujú pantomímou: byť homosexuál; flirtovať; maznať sa; francúzske bozky; bezpečnejší chránený sex; cucflek, atď).
Pamätáte sa u nás na konkrétny
prípad z Košíc?
Viď » http://w w w.lifenews.sk /

content/sexu%C3%A1lna-kauza-referenda-o-ochrane-rodiny-

• Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Sexuálna výchova
realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR od 2.
stupňa základných škôl (z obsahu: rod oddeľujú od biologického pohlavia. Homosexualita, bisexualita, masturbácia,

obec informuje – na zamyslenie
antikoncepcia je predstavovaná ako normálna („Masturbácia
je neškodný spôsob, ako uspokojiť sexuálnu túžbu dotýkaním sa vlastných pohlavných
orgánov a ostatných miest citlivých na dotyk“; nasleduje návod, ako ju robiť...). Deťom sú
vysvetľované pojmy: exhibicionizmus, fetišizmus, prostitúcia, transvestita, transsexuál,
masochizmus, sadizmus, petting, sexuálny styk, atď.
• Umelecká agentúra AmOS:
Hovorme o sexe (sexuálna výchova), podporené Ministerstvom kultúry, v spolupráci so
Spoločnosťou pre plánované
rodičovstvo.
• ... a množstvo ďalších ponúkaných projektov.
Ste šokovaní??? ... Dúfam, že
áno.
Máte pocit, že toto by naši predstavitelia neprijali??? ... Ale prijali!!! Veď sme sa všetkému zaviazali, keď sme vstúpili do EÚ.
Že ste o tom nevedeli??? ... To
je presne to, v čo dúfali tí, čo to
chcú zaviesť!!!
Čo sa dá robiť na samostatnom
predmete 9 rokov v škole???

Premýšľali ste o obsahu na celú
základnú školu???
Máte pocit, že vy svoje deti
ochránite??? ... Keď vstúpi „nová sexuálna výchova“ v platnosť, nebude možnosť sa jej vyhnúť. Sexuálna výchova bude povinná aj na kresťanských
školách a ak nebude schválená
výhrada vo svedomí, tak naše
deti budú musieť sexuálnu výchovu tohto typu absolvovať.
Žiaľ, referendum o ochrane rodiny, ktorým sme sa mohli všetci vyjadriť, bolo, na radosť všetkých tolerantných, neúspešné. Neúspech referenda
mal viacero dôvodov:
– lebo sme nepostrehli, že
nás mnohí v médiách zavádzajú
– lebo vyhlasovatelia referenda neboli dostatočne skúsení a pohotoví v argumentoch, aby odolali útokom
mnohých rečníkov
– lebo sme uverili, že by niečo takého nik na našich deťoch nepáchal
– lebo sme uverili, že ide niekomu iba o politickú kampaň
– lebo sme uverili médiám, že

Spoločenské posedenie z príležitosti uvítania detí

V kultúrnom dome rodičov
s detičkami privítal starosta obce
so zamestnankyňami OcÚ a spe
vom a hudbou toto príjemné po
dujatie spestrili Klaudia, Eva

a Izabela Kosmeľové. Od posled
ného Vzdania úcty životu pribud
lo v Kline 38 detí, z toho 21 diev
čat a 17 chlapcov (celkovo sa v ro
ku 2014 narodilo 41 detí). Hrdí
rodičia zapísali svoje deti do kro
niky a čakalo na nich občerstve
nie, počas ktorého si nechali od
fotiť svoje ratolesti v krásnej dre
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ide len o záležitosť kresťanov
– lebo sme uverili, že byť
kresťanom dnes znamená
byť nemoderný
– lebo sa naša mládež veľmi
rýchlo prispôsobuje „modernej“ dobe
– lebo sme uverili, že sme netolerantní, ak trváme na svojich zásadách
– lebo sme príliš pyšní, aby
sme si dali poradiť
– lebo sme ľahostajní k veciam, ktoré sa nás osobne netýkajú
– lebo sme uverili, že na tom
jednom našom hlase nezáleží.
Škoda, že sme premrhali šancu!
Kým sme však nažive, stále môžeme niečo urobiť. Obráťme sa o pomoc u nášho Boha. Ten má v tom
jasno už od začiatku. Čaká, kedy si
všimneme, že musíme zahodiť svoju
pýchu, pretvoriť svoju ľahostajnosť
a modliť sa za zmenu.
Výsledok Referenda o rodine
Slovensko – 21,41%
Obvod Námestovo – 51,82 %
Naša obec – 58,91 %
Najvyššia účasť – Obec Beňadovo 86,63 %.
-jj-

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Uvítanie detí do života
Tri dni pred Vianocami
Obecný úrad usporiadal tradičné „Vzdanie úcty životu“.
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venej kolíske. Fotky si môžu ná
sledne vyzdvihnúť kedykoľvek
počas pracovnej doby na Obec
nom úrade a mať tak peknú spo
mienku na túto milú udalosť.
Pozitívny prírastok obyvateľ
stva je predsa pýchou a budúc
nosťou každej obce či mesta.

V dnešnej dobe, keď veľké mes
tá zápasia s čoraz nižšou pôrod
nosťou, by sme si našu vzrasta
júcu tendenciu mali vážiť a chrá
niť. Mladnutie obyvateľstva a po
zitívna demografia sú v tom
to období rodinných otrasov zá
kladom pre budúce generácie,
Pokračovanie na str. 10
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obec informuje

Uvítanie detí do života
Dokončenie zo s. 9
vplývajú na ekonomiku, sociál
nu štruktúru a celkový stav fun
govania našej spoločnosti. V spo
jitosti s tým rastú nároky na indi
viduálnu bytovú výstavbu, a to
nepriamo ovplyvňuje nové pra
covné miesta. Udržme si ten
to pozitívny trend a podporujme
mladé rodiny s deťmi všetkými
možnými spôsobmi, veď sú naša
budúcnosť.
Mgr. Kristína Čechová

Zápis rodičov do pamätnej knihy obce

foto:
štefan peňák

Svojpomocné roľnícke
družstvo Oravské Beskydy
Jedenásty krát sa na konci fašiangov stretli členovia Svojpomocného roľníckeho družstva
Oravské Beskydy.
Predstavenstvo družstva, kto
ré tvoria predseda Karol Revaj st.,
členovia Daniel Laššák, Ján Čer

veň, Florián Volf a Karol Revaj ml.
s predsedníčkou revíznej kontrol
nej komisie Martou Laššákovou
vyhodnotili uplynulý rok za ús
pešný. Počet členov k dnešnému
dňu je v družstve 101 a títo členo
via obhospodarujú 290 ha pôdy.

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Medzi hlavné príjmy patria dotá
cie, z ktorých sú hradené náklady
na chod fariem jednotlivých čle
nov, nákup hnojív, osív, náhradné
diely, vyplácanie dotácií a réžijné
náklady družstva.
Počas schôdze bol každý člen
družstva oboznámený s dotačný
mi podmienkami a podmienka
mi členstva na rok 2015 pre obec
Klin. Medzi hlavné zásady, ktoré
každý člen musí dodržiavať, pat
rí obrábanie pôdy so zachovaním
rázu krajiny, dodržiavaním veteri
nárnych zákonov, zákonov o hno
jivách, ochrane a využívaní poľ
nohospodárskej pôdy, zákonov
o rastlinnej starostlivosti a o príp
ravkoch a zariadeniach na ochra
nu rastlín. Veľký dôraz je kladený

aj na chov dobytka, udržiavanie
čistoty v maštaliach.
Účasť na posedení členov bola
vyššia ako po iné roky. Hostia me
dzi sebou diskutovali o problema
tike chovu a rôznych vychytávkach
v poľnohospodárstve. Mnohí sa
odreagovali aj pri príjemnej hudbe
a tanci. Atmosféra bola veľmi prí
jemná, pohostenie výborné a pred
seda vyjadril vďaku aj každej dáme
– gazdinke kvetinou.
Predseda v mene celého pred
stavenstva poďakoval všetkým
členom za účasť, ale i za spoluprá
cu v minulom ale i nasledujúcom
roku.
Andrea
Kekeľáková Laššáková

MS SČK v KLINE
organizuje

v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Martine

13. 4., 17. 8. a 7. 12. 2015
od 8.00 hod.
ODBER KRVI
v Kultúrnom dome v Kline
POZÝVAME VŠETKÝCH DARCOV
a aj tých, ktorí chcú krv darovať prvýkrát
Pre jedného len kvapka, pre druhého život…
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Predvianočná atmosféra v našej škole
Ako sme prežívali Vianoce

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, kedy sa všetci snažíme
byť spolu, správame sa milšie a užívame si ich pokojnú atmosféru... Aj v našej škole už tradične panuje výnimočná predvianočná nálada. Celý december je u nás plný vianočných aktivít:
ČISTO V DUŠI – ČISTO OKOLO NÁS
Začiatkom decembra členovia ku. Niektoré triedy sa tento rok
školského parlamentu vyhlasujú snažili viac, iným to bolo tak troš
motivačnú súťaž o čistote v trie ku jedno. Pochvalu si určite za pr
de aj slušnom správaní. Počas vé miesto zaslúži 4.A a 9.B. Prá
dvoch týždňoch sa kontroluje úp ve žiaci týchto tried sú vzorom pre
rava a výzdoba tried, ako aj zápisy ostatných v tom, že chcú žiť v čis
za porušovanie školského poriad tote a slušnosti.

SVIATOK SV. MIKULÁŠA
Patrí medzi obľúbené kresťan
ské sviatky. Bol to biskup a muž
s veľkým srdcom, ktorý pomáhal
iným.
Aj našu telocvičňu navštívil sv.
Mikuláš, čakali ho tam nedočka
vé a rozžiarené očká našich žia
kov z prvého stupňa. Každá trie
da si pre Mikuláša pripravila zau
jímavý program a on ich obdaro
val balíčkom plným sladkostí. Po
rozprával im o svojej dlhej ceste,
zodpovednej práci a prisľúbil im,
že o rok príde zas.

VIANOČNÁ VÝZDOBA
Vianočnú atmosféru v škole nám
pripomínala krásna vianočná vý
zdoba okien, nástenky, vyzdo
bené triedy, vôňa medovníkov,
vysvietený vianočný stromček,
či vianočné koledy, ktoré zneli
v školskom rozhlase. Aj pani ku
chárky nám pripravili predvia
nočnú večeru v podobe kapustni
ce, ryby a oblátok s medom. Všet
kým ďakujeme za navodenie úžas
nej predvianočnej nálady.
VIANOČNÉ POHĽADNICE
Počas sviatkoch si už tradične po
sielame vianočné pohľadnice so
želaním veselých a pokojných Via
noc. V dnešnej dobe ich však čo
raz viac nahrádzajú SMS, MMS,

Samuel Šimurda, 5.A

Paulína Večerková, 7.B

či elektronické pozdravy. Preto
sme si na výtvarnej výchove na
kreslili a vytvorili vlastné návrhy

pohľadníc. Žiaci boli veľmi krea
tívni a ich výtvory zdobili násten
ku na hlavnej chodbe.

ĽUDOVÉ ZVYKY NA LUCIU
Tento deň bol pred zavedením
gregoriánskeho kalendára pova
žovaný za najkratší deň roka, a tak
sa k nemu viazali rôzne magické
pohanské zvyky. Ich účelom bo
lo premôcť temnotu, zažehnať ne
priazeň a privodiť nové svetlé dni
plné prosperity. A keďže chceme,
aby sa aj našim žiakom dobre vo
dilo, dievčatá – bosorky zahalené
do bielych plachiet s pomúčenou
tvárou, mlčky – aby ich nespoz
nali, povymetali kúty tried, riadi
teľne i obecného úradu. Vyháňa
li z nich zlých duchov, temné si
ly, choroby, trápenia a možno i zlé
známky....

12    Echo KLINa č. 1

ZŠ s MŠ sa predstavuje

November 2014 – Február 2015

Ako sme prežívali Vianoce
Vianočná besiedka
Žiaci spolu s učiteľmi zorganizovali krásnu vianočnú besiedku v kultúrnom dome, kde
pozvali aj starostu obce a svojich
rodičov.
Pripravili si pre nich rôznoro
dý program, v ktorom predviedli
svoj básnický, spevácky či taneč
ný talent. Vianočné koledy vys
triedala módna prehliadka a ne
skôr divadielko o nevďačných
deťoch či anjeloch. Celý prog
ram mal aj vnútorný zmysel, na

bádal nás, aby sme si chráni
li ducha Vianoc, aby malý Ježiš
ko nemusel po Vianociach odísť

zabudnutý do mrazivej noci, ale
aby mohol prebývať v našich srd
ciach...

Vianoce sú o rodine, o láske, o porozumení a zvykoch. Už
dávno nepredstavujú hmotné
dary, na ktoré si človek neskôr
nespomenie. Je to držanie ruky,

je to úsmev a je to hrejivý pocit,
ktorý tu ostáva a šíri sa dňom
i nocou po celý rok....
Texty a obrazový materiál:
PaedDr. Ľudmila Matisová

Vianočné trhy
Posledný deň pred vianočnými
prázdninami sa celá telocvičňa
zaplnila žiakmi, ktorí tu predávali všelijaké vianočné pochúťky, ozdoby či darčeky.
Deviataci pripravili bufet, kde
sa podávala pizza, hranolky, ale
aj zmrzlinové poháre, sladké ko
láče či rôzne nápoje. V takejto ve
selej nálade sme však mysleli aj
na tých, ktorým život pripravil
ťažký osud a zorganizovali sme

pre nich finančnú zbierku – Via
nočný anjel. Pripomenula nám,
že Vianoce nie sú len o materiál
nych veciach a darčekoch, ale aj
o pomoci a tolerancii.

Koncert „Maj rád druhého ako hudbu“
Dňa 16. 12. 2014 sa uskutočnil v základnej škole koncert
„Maj rád druhého ako hudbu“
pre všetkých žiakov našej školy.
Podujatie sa nieslo v znamení ľu

dových tónov a malo výchovnovzde
lávací charakter. Program pre žia
kov pripravil preventista pre deti
a mládež Mgr. Tibor Šándor, ktorý
ho aj moderoval. Cieľom podujatia
bolo šíriť univerzálnu prevenciu, po

skytnúť deťom i mládeži rôzne for
my komunikácie a zlepšiť orientáciu
v sociálnych vzťahoch zameraných
na úctu k druhým. Po skončení kon
certu sa žiaci 7. – 9. ročníkov školili
v trestnoprávnej zodpovednosti de

tí a mládeže, kde sa dozvedeli o zod
povednosti vzhľadom k ich veku,
správaní sa k rovesníkom a šikano
vaní. Veríme, že toto netradičné
vzdelávanie ich povedie k zodpovednému správaniu sa v škole, ale
aj mimo nej.
Mgr. Gabriela Podhajská
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zo života farnosti

Echo KLINa č. 1  

13

Jasličková pobožnosť
Deň Božieho narodenia –
25. december je určite najvhodnejším dňom stretnúť sa
a pripomenúť si Príbeh Vianoc.
Sestrička Imakuláta Cudzišo
vá s deťmi nacvičila predstavenie
o betlehemskom Dieťati.
Rozžiarené očká detí, krásne
kostýmy, štipka trémy, koledy, ča
ro vianočne vyzdobeného kostola,
krásna hudba, to všetko zintenzív

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Roráty
U kresťanov začína nový cirkevný rok na prvú adventnú nedeľu.

Bolo tomu tak aj teraz kedy
sme začali sláviť liturgický rok
B. A ako býva býva zvykom počas adventného obdobia, bývali
aj rorátne sväté omše.
Tak ako minulé roráty tak
aj tohtoročné sme slávili spolu
s deťmi. Pri týchto svätých om
šiach sme sa spolu stretli devät
násť krát.
V prvý deň rorát sme opakovali
slová refrénu: „S radosťou pôjde
me do domu Pánovho.“ Takúto ra
dosť som videl v očiach detí a ve
rím, že bola aj v ich srdciach.
Prežili sme spolu adventné ob
dobie, počas ktorého sme sa pri
pravovali na sviatky Božieho na
rodenia. To bolo naším cieľom.
Prísť sa pokloniť malému Ježiško
vi k betlehemským jasliam.
Samozrejme okrem radosti
z vianočných sviatkov bolo vidieť
u detí aj zvedavosť. Kto nás bu
de počas týchto svätých omšiach
sprevádzať. Veľa nám napovedal

O krôčik bližšie k Vianociam
Jednota dôchodcov v Kline
každý rok organizuje v našej obci podujatie – Mikuláš pre seniorov.

Je to krásna spomienka na det
ské časy. I keď Mikuláš našich seni
orov obdarúval iba maličkosťami,
veríme, že majú radosť, lebo je to
z lásky. Žijeme a držíme sa heslom:
,,Život, ani čas nemožno zastaviť“.
Je pre nás najdôležitejšie ako chce
me obdobie starnutia prežiť. Ako
hostí sme si medzi nás pozvali pá
na starostu Štefana Peňáka, dôstoj
ného pána farára Štefana Mordela,
pána kaplána Pavla Krokusa, náš

ni pohodu a vianočnú náladu. Ro
dičia, ale aj ostatní si radi prichá

dzajú pozrieť čo si každoročne de
ti pripravia.
-mj-

náš plagát, ktorý sme mali zavese
ný v kostole. Na ktorom boli napí
sané slová v španielčine: „Solo Di
os Basta“, čo znamená Sám Boh
stačí… To bolo heslo tohtoroč
ných rorátov. Možno sa pýtame
prečo také heslo a prečo po špa
nielsky? Práve preto, že to bo
lo heslo sv. Terézie Avilskej, kto
rej 500-té výročie od jej narodenia
budeme sláviť 28. 3. 2015. A navy
še preto, lebo Svätý Otec Franti
šek vyhlásil rok zasväteného živo
ta do 2. 2. 2016.
Sme veľmi radi, že deti hoj
ne prichádzali na tieto sväté om
še v sprievode spolu s lampášik
mi, ktoré kládli pod plagát na kto
rý sme si každý deň prilepili jeden
obrázok zo života svätej Terézie.
Veríme, že táto svätica po
čas týchto rorátnych svätých om
ší v nich zanechala aspoň trošku
jej zbožnosti a veľkej lásky k Pá
nu Ježišovi… veď čo iné je potreb

né v našom živote!!! Tak teda všet
ci vzývajme spolu s ňou:
SOLO DIO BASTA... .
Dp. Pavol Krokus, kaplán

ho harmonikára Michala Chabadu
s manželkou, ktorí nám veľmi po
máhajú a taktiež hostí z Poľska, kto
rí veľmi radi medzi nás prichádzajú.
Vianočné trhy
Počas adventného víkendu sa už tra
dične konali vianočné trhy. Aj nap
riek nepriaznivému počasiu sa tu zi
šiel hojný počet návštevníkov.
Naši členovia sa postarali o voňa
vé a chutné občerstvenie – lango
še, zemiakové placky, štrúdle, vare
ný punč a výrobky, ktoré si vyrobili

vlastným úsilím a svojpomocne. Vý
ťažok z tejto akcie sme darovali na
dácií Dobrý anjel. My seniori z Klina
Vám ďakujeme za Vašu podporu, ve
ríme, že všetko naše úsilie je na dob
Janka Laššáková
rý úmysel.
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Tradičné páranie peria
Dlhé zimné večery si kedysi ľudia spríjemňovali rôznymi
spôsobmi. Ženy sa napríklad
stretávali pri páraní peria. Túto
tradíciu sme si v Kline pripomenuli 7. ročníkom obecných páračiek.
Atmosféru páračiek dotvárala
aj gazdovská izba s poriadnou pá
perovou perinou. Ako to už na pá
račkách býva, trochu sa pára, ale
ešte viac sa ,,tára“ a vládne vese
lá nálada.

Ľudová hudba z Lipnice Wielkej

Voňavé oblátky prišiel napiecť
Ján Mikunda. Oblátky boli veľmi
chutné a hneď po upečení mizli
v rukách detí.

Tento rok prijali pozvanie aj
hostia z Lipnice Wielkej: wójt
Gminy Lipnica Wielka Boguslav
Jazovski, predseda hasičov Fran
cisek Pindziak v sprievode s ich
ľudovou hudbou. Pozvanie tiež
prijal poslanec Žilinského samo
správneho kraja Igor Janckulík,
ktorý si osobne vyskúšal aj pá
ranie peria. Nechýbala ľudová
muzika a spev. Páračky by sa sa
mozrejme nezaobišli bez chut
ného pohostenia – každý si mo
hol pochutiť na tradičnom chlebe
s masťou a cibuľkou. Nechýbali
ani domáce buchty. Na zlepšenie
nálady padlo vhod chutné hriatô.
Deti najviac zaujala možnosť vy
robiť si vlastnú misku na hrnčiar
skom kruhu. Hrnčiarske remeslo
nie len deťom predviedla Viera Ši
nalová z Medzibrodia nad Oravou.

Páračky aj tento rok pripome
nuli to, čo je na tradíciách krásne
a ponúkli možnosť na chvíľu unik
núť z moderného sveta a vrátiť sa
o pár rokov späť.
Autorom fotografií je Ing. Pe
ter Jendroľ.
Mgr. Lukáš Antušák

Pani Viera prišla aj so svojou
dcérou Kristínkou, ktorá vyrába
šumivky do kúpeľa. Obe so sebou

priviezli aj svoje výrobky, ktoré
si mohli návštevníci nie len po
zrieť, ale aj zakúpiť.
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Pochovavánie basy
V nedeľu 15. februára sa obcou Klin prehnal karnevalový sprievod, ktorý na záver po-

choval v Kolibe našu milú zosnulú basu.

Symbolické pochovávanie basy
na konci Fašiangov má dlhovekú
tradíciu. Najveselšie obdobie ro
ka strieda 40-dňový pôst, kedy sa
nekonajú žiadne zábavy pri muzi
ke a práve na znak toho sa predvá
dza žartovné pochovanie hudob
ného nástroja – basy.
V obci Klin sa o pripomenu
tie tejto tradície postaral Dobro
voľný hasičský zbor, Pizzeria Ko
liba a JEDNOTA dôchodcov. Kar
nevalový sprievod začínal z vyšné
ho konca a pokračoval smerom
do Koliby, kde sa konalo „pocho

vanie basy“. Počas celého pochodu
sa veselo hralo i spievalo a postup
ne sa zapájali aj ďalší obyvatelia.
Hlavnými účinkujúcimi bo
li postava ceremoniára, rechtora
a smútiacich „pozostalých“. Ce
remoniár paroduje obrad rozlúč
ky, ohlasuje koniec zábavy a lúči
sa s basou za náreku prítomných.
Pokračovalo sa veselou zábavou
a na všetkých čakali výborné šišky
a zabíjačkové špeciality.
Autorom fotografií je Ing. Pe
ter Jendroľ.
Mgr. Monika Janovičová

Jednota dôchodcov dostala darček
Kliňanskí seniori dostali
od obce miestnosť na svoje akcie a posedenie v nevyužitých
priestoroch starej MŠ.

Dôchodcovia hodnotili a volili
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kline sa dňa 21. februára 2015 stretli na výročnej členskej schôdzi.

Cieľom stretnutia bola aj voľba
predstavenstva. Zvolený výbor si
za predsedníčku zvolil Oľgu Prí
sažnú, podpredsedníčkou sa sta
la Anna Klinovská, pokladníčkou

sa stala Janka Laššáková. Stret
nutia sa zúčastnili aj hostia – ok
resná predsedníčka Jednoty dô
chodcov Slovenska Oľga Slovíko
vá, hostia z Bobrova a heligonkár
Michal Chabada s manželkou.
Starosta obce Štefan Peňák po
ďakoval dôchodcom za ich činoro
dú prácu v obci a ocenil ich skú
senosti. Prítomní sa zabavili, za

Dôchodcovia si hneď vyhr
nuli rukávy a dali sa do zveľa
ďovania nevyužitých priestorov
a upratovania.
-mjspievali si, ale aj plánovali akcie na
nasledujúci rok.
Novozvolený výbor navštívil
bývalú predsedníčku Františku
Jendroľovu, ktorá aktívne vied
la Jednotu dôchodcov v Kline šty
ri roky a poďakoval jej za obetavú
prácu pre seniorov.
-mj-
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Ples MS SČK
XIV. Ples MS SČK sa konal už
tradične v novembri. Usporiadatelia vítali hostí v krojoch a v „izbietke“ našich starých rodičov.
Medzi hlavný kultúrny program patrila aj prehliadka krojov, a to zo štyroch kútov Oravy
– z Rabčíc, z Lokce, z Oravského Bieleho Potoka a Zákamenného. Samozrejme, že nechýbal
ani ľudový odev z našej obce.
Výťažok z plesu nám umožňu
je realizovať ďalšie aktivity, me
dzi ktoré patrí aj odber krvi orga
nizovaný s Národnou transfúznou
službou v Martine.
Ak môžete, príďte aj vy darovať „KVAPKU KRVI“. Odbery sú naplánované na 13. apríla
2015, 17. augusta 2015 a 7. decembra 2015.
Vďaka patrí všetkým Vám, ktorí akoukoľvek formou pomáhate
a nezištne podporujete naše aktivity, všetkým členom MS SČK,
dobrovoľníkom a sponzorom.
Prajem Vám všetkým veľa tvorivých úspechov a chuti
do ďaľšej práce.

POZVÁNKA

P O ĎA KOVA N I E

Pozývame Vás
na
Výročné zhromaždenie členov
Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Kline,
ktoré sa bude konať
v kultúrnom dome v Kline
dňa 11. marca 2015 (t.j. v stredu) o 1700 hod.

Ďakujeme Vám za sponzorský príspevok na 14. ples
Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Kline.
Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Kline

Silvester 2014
Podvečer posledného dňa roku 2014 sme v našej obci začali
tradične svätou omšou, po ktorej sa občania zišli pri vianočnom stromčeku, kde na nich čakal Silvestrovský punč.
Pripravili ho členovia OZ Or
lovňa Klin a všetci, ktorí mali chuť
pomôcť. O hudbu sa postarali
miestni heligonkári a na gitare za
hral Vladimír Klinovský. Autor fo
tografií je Ing. Peter Jendroľ.
Mgr. Kristína Čechová

FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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zo života farnosti / duchovné slovo

NOVOROČNÝ KONCERT
Malý komorný orchester
17. 1. 2015 prispel k príjemnej
ešte Vianočnej atmosfére.

V kostole svätého Antona Pa
duánskeho mladí oravskí hudob
níci predviedli pod vedením diri

Pôstne zamyslenie
Popolcovou stredou sme
vstúpili do obdobia veľkého
pôstu. Výzva k pôstu v nás
evokuje pocit hladu. Máme
dojem, že nás teda cirkev vyzýva k tomu, aby sme si odriekali jedlo a tak pociťovali hlad. Toto však nie je plné chápanie pôstneho obdobia. Zaiste, že sa tu jedná aj
o odriekanie si časti jedla, lebo, ako hovorí staré latinské
príslovie, plenus venter nos
student libenter, totiž, že plný žalúdok nemá rád učenie, čo znamená asi toľko,
že študent s plným žalúdkom toho veľa nenaštuduje. Človek nasýtený a presýtený je malátny a ospanlivý,
preto vtedy nemá rád vážne témy, nad ktorými by sa
zamýšľal. Ide tu však nielen
o presýtenosť fyzickú, ale aj
o presýtenosť duševnú. Člo-

vek sa oddáva zábave a pôžitku, až je napokon z toho
všetkého otrávený. Preto je
tu výzva k pôstu. Utlmiť prijímanie potravy a vytvoriť
v sebe priestor pre bdelosť,
v ktorej človek bude môcť
nerušene sa venovať vážnejším témam, ako sú iba otázky nášho telesného a zmyslového života. Sám Pán nás vyzýva „buďte bedliví a pripravení, aby vás ten deň neprekvapil, lebo Pán príde v hodinu, o ktorej sa ani nenazdáte.
V čom má spočívať táto pripravenosť? Božie slovo nám
odpovedá, „aby nás Pán našiel verných“. A čo znamená
byť verný? Vernosť je protikladom nevernosti. Vernosť
znamená poslušnosť v plnení si svojich povinnosti voči
Bohu i ľuďom. O aké povinnosti sa jedná, to nám kon-
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genta Karola Kurtulíka skladby
svetových skladateľov, ale aj hud
bu z filmov.

skladby sú náročnejšie a prepra
covanejšie. Z malých hudobníkov
rastú veľkí umelci.

Vystúpenia orchestra ma
jú z roka na rok vyššiu úroveň,

Autorom fotografií je Ing. Pe
ter Jendroľ.
-mj-

kretizujú Božie prikázania.
Nerešpektovanie a pohŕdanie nimi znamená byť neverný. Neverný však za svoju nevernosť bude potrestaný. Aký trest si zaslúži neverný? Je to vylúčenie zo spoločenstva Boha a jeho svätých. Trest znamená zatratenie. A preto, že Boh netúži
po tom, aby človeka zatratil,
ale túži po tom, aby ho spasil, preto skrze proroka Joela ohlasuje nastávajúcu dobu pôstu mocnou výzvou:
„Obráťte sa ku mne celým
svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa
k Pánovi, svojmu Bohu. Veď
on je dobrotivý a milosrdný,
zhovievavý a veľmi milostivý
a zľutúva sa v nešťastí.“
Takže aj pre nás nastala táto doba pokánia, doba pôstu, v ktorej sa hlbšie môžeme zamyslieť nad naším
vzťahom k Pánu Bohu. Od

neho máme život; máme mu
byť vďační za život i za všetky dary hmotné i duchovné, ktoré nám k nemu pridáva. Svoju vďačnosť mu prejavíme úprimnou nábožnosťou, ktorú budeme pestovať
pri liturgických sláveniach
i osobných modlitbách. Pán
Ježiš nám pripomína tri zložky pokánia: pôst, čiže zriekanie sa časti pokrmu, modlitba a almužna. V týchto
troch oblastiach sa môžeme
prehlbovať v úcte a oddanosti voči Pánu Bohu, pestovať úprimnú lásku k Bohu i blížnemu, aby si mohli
hlbšie uvedomiť, že mám žiť
nielen pre seba a svoje telo,
ale aj pre Boha a svoju dušu,
pretože Boh nás, ako to hovorí sv. Augustín, stvoril pre
seba a preto môžeme svoje
pravé šťastie nájsť iba v ňom,
v Bohu a Otcovi nášho Pána
Ježiša Krista.
Vdp. Štefan Mordel
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Skôr ako sa odštartuje alebo Reportáž o ľuďoch,
ktorých nevidieť
BUCHTY
Ísť na prechod Kliňanským cho
tárom kvôli buchtám je zvláštna
predstava, ale keby chýbali, určite
by sa na ne viacerí pýtali.

A odkiaľ sa zoberú? Z pocti
vej prípravy. V piatok o 1330 hod.
Janka Sroková zamiesila prvé kilo
múky. Spolu s tetou Gitou Feniko
vou, Adrianou Stahoňovou a Ľu

Pri pečení buchiet na prechod Kliňanským chotárom.
Zľava: Adriána Stahoňová, Gitka Feniková, Janka Sroková
bicou Srokovou vymiesili 8 kilo
gramov múky a pripravili asi 500
buchiet a rožkov. O 1730 hod. tie
to šikovné žienky mali hotovo. Už
len posledné buchty čakali na pe
GUĽÁŠ
Do prípravy guľášu sa pustili kliňanskí poľovníci.
Aby bol hotový, kým sa prví bež
ci vrátia z prechodu, začínali o 730
hod. Divinu mali odloženú prá
ve na takúto špeciálnu príležitosť.

V dvoch kotloch pripravili 100 lit
rov. Najlepší guľáš vraj varia chlapi
a ešte lepší poľovníci! Ruky k die
lu priložili – viď foto: Štefan Volf,
Zdenko Sivčák, Stanislav Šatan,
Dávid Volf, Dalibor Klozík, Milan
Klozík, Jozef Revaj ml. a Ján Volf.

ČAJ
Teta Gita Feniková sa zvŕtala v ku
chyni Kultúrneho domu, aby skôr
ako vyštartujú prví bežci, bol prip
ravený dostatok čaju. Tri 20-litro
vé termosky vyviezol na Vahanov
Jozef Sroka s Martou Peňákovou,

Zuzanou Štepunkovou a Jozefom
Jašicom. Tam ich spolu s buchta
mi ponúkali všetkým, ktorí sa tam
„vyštverali“. Pätnásť litrov teplé
ho čaju ešte čakalo v cieli. Teta Gi
ta stihla navariť aj niekoľko desia
tok litrov vareného vína.

PRVÁ POMOC
Členky Červeného kríža Marta
Peňáková a Zuzana Štepunková
sa starali o bezpečnosť a v prípade

potreby boli pripravené poskytnúť
prvú pomoc. Pretože to našťastie
nebolo potrebné, mohli s úsmevom
na perách ponúkať občerstvenie.

TRAŤ
V piatok podvečer začalo husto
snežiť. Bolo super, že pribúdal
sneh, ale pripravovať trať by bolo

zbytočné. Peter Sroka sadol do rat
raku ráno a upravoval trať na dva
krát. Pre nedostatok snehu pri
družstve sa trať predĺžila na 15 km.

REGISTRÁCIA
Anton Jadroň a Andrea Laššáková
Kekeľáková zapísali 170 účastní
kov prechodu Kliňanským chotá

rom. Po návrate bežkárov do cieľa
v Kultúrnom dome sa starali, aby
nikomu nič nechýbalo: guľaš, va
rené víno, káva alebo čaj.

PROPAGÁCIA A ORGANIZÁCIA
O propagáciu v oblastných periodi sa postarali starosta obce Štefan
kách, na internete a okolitých ob Peňák s Obecným úradom v Kline,
ciach, ako aj o hlavnú organizáciu Peter Jendroľ a Anton Jadroň.
SPONZORI
K úspešnému priebehu každej ak
cie sú potrebné financie. Na Pre
chod Kliňanským chotárom pris

peli – Obecný úrad Klin, firma
JSK Jozefa Sroku, firma Petra
Sroku, Plastik Ťapešovo a Ob
čianske združenie Orlovňa Klin.

NIEČO NA ZÁVER
Za každou akciou sú dobrovoľníci,
ktorí venujú svoj čas, energiu, ta
lenty, financie.

Áno sú ľudia, ktorí musia byť vša
de, sú ochotní kedykoľvek a kdekoľ
vek pomôcť. Vďaka im za ich pomoc
a ochotu. Keby ich nebolo, mno
hé pekné akcie by sa nekonali, lebo
väčšinou tí čo kritizujú, nič nerobia.

Niekto povie: „Tento musí byť všade.“

káčoch, lebo rúry nestíhali. A ako
chutili?
Jeden z bežkárov povedal:
„Ani guľáš nemusí byť, keď sú
takéto buchtičky!“

Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k úspešnému priebehu 4. ročníka Prechodu Kliňanským chotárom.
Poďakovanie patrí aj ĽUĎOM, KTORÝCH NEVIDIEŤ
pri iných akciách v obci.
Autorom fotografií je Ing. Pe
-mjter Jendroľ.

Novoročný stolnotenisový turnaj
VÝSLEDKY
ŽIACI – skupina A
Jašica V. – Václav S. 3:1, Václav
S. – Nešťák S. 3:0, Jašica V. –
Nešťák S. 3:1.
Skupina B
Bahleda F. – Bišťák L. 3:2, Biš
ťák L. – Nešťák P. 0:3, Bahleda
F. – Nešťák P. 3:2.
Semifinále: Bahleda F. – Václav
S. 3:0, Jašica V. – Nešťák P. 0:3.
Zápas o 3. miesto: Václav S. –
Jašica V. 3:0. Zápas o 1.miesto:
Bahleda F. – Nešťák P. 3:1.

Konečné poradie: 1. Filip Bahleda, 2. Patrik Nešťák, 3. Sebastián
Václav.
MUŽI – NEREGISTROVANÍ
Skupina A
Kosmeľ M. – Kubala M. 2:3, Volf
K. – Medvecký A. 1:3, Kosmeľ
D. – Kubala M. 3:1, Kosmeľ M. –
Medvecký A. 0:3, Volf K. – Kubala
M. 0:3, Kosmeľ M. – Kosmeľ D.
1:3, Volf K. – Kosmeľ M. 3:0, Ku
bala M. – Medvecký A. 0:3, Volf
K. – Kosmeľ D. 1:3, Kosmeľ D. –
Medvecký 3:2.
→→→
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RODÁK Z KLINA ZÍSKAL BRONZOVÚ MEDAILU
NA JUNIORKÁCH

Posledné Vianoce strávil rodák
z Klina Dominik Jendroľ na hokejovom šampionáte juniorov
v Kanade. Po Tomášovi Rusinovi sa stal ďalším oravským hokejistom v slovenskej reprezentácii
do 20 rokov.
Hoci sa tento nádejný hokejista
už predstavil v národnom drese vo
výbere do 16 rokov, do juniorky sa
dostal po prvý krát. Tento 181 cm
vysoký Oravčan pochádza z na
šej obce, kde strávil detstvo pred

presťahovaním sa do Námestova.
„V Námestove sme nemali štadi
ón a ja som chcel veľmi hrať,“ ho
vorí Dominik, ktorý začínal v Dol
nom Kubíne, ako dorastenec hrá
val v Martine a teraz pôsobí v Ban
skej Bystrici. Zaujal trénera Er
nesta Bokroša, a tak sme v Kana
de mali okrem neho aj Michala
Kabáča z Liesku a Martina Réwa
ya, ktorý tiež časť kariéry pobudol
v Dolnom Kubíne. Naši juniori sa
zo šampionátu vrátili s bronzový
mi medailami a dali tak impulz, že

Dominik Jendroľ (vpravo) bol od začiatku sezóny v projekte Orange 20
slovenský hokej čaká snáď pekná
budúcnosť.
Títo oravskí mladíci ukázali,
že talenty máme aj v našom regi
óne a že keď sa chce, nechýba tvr
dá disciplína, bojovnosť a správny
športový duch, dá sa všetko. Stali
sa vzorom pre mladých oravských
športovcov, ktorí taktiež sníva
jú o šampionátoch na vrcholovej
úrovni, a to aj bez toho, aby po
chádzali zo známych veľkoklubov.
Samozrejme, že často krát veľa zá
visí od finančnej podpory rodiny
alebo iných sponzorov, ale nema

li by to byť rozhodujúce okolnos
ti. Nie je predsa podstatný pôvod
či meno, ale šikovnosť, obetavosť
a nasadenie, s akým budú rozvíjať
svoj talent.
Veríme preto, že úspešných
mladých ľudí z Oravy bude čoraz
viac, veď šíria tak dobré meno nie
len pre svoje rodiny, ale aj Sloven
sko a zvlášť regióny, akým je aj
Orava, ktorá je spolu s našou ob
cou na nich právom hrdá.

V šiestom ročníku si 1. miesto
vyskákal B. Kurtulík s úctyhod
nou výškou skoku 135 cm, druhý
za ním skončil P. Klinovský.
Za siedmakov najlepšie bodoval A. Kosmeľ s výškou 140 cm,
druhý sa umiestnil P. Kovalčík, tre
tie miesto si vyskákal A. Triebeľ.
Ôsmaci medzi sebou súperi
li vyrovnanými výkonmi. Najlepšie sa umiestnil D. Volf s výškou
150 cm, druhý bol P. Svetlošák
a tretí R. Galčík.
Deviataci sa pravidelne po
starajú o napínavý priebeh súťa
že a inak to nebolo ani teraz. Vý-

borné skoky D. Meška ho vyniesli na 1. miesto s výškou skoku
160 cm, na 2. mieste sa umiestnil
L. Bištiak, tretí bol F. Bahleda.
Za dievčatá v najmladšej ka
tegórii bodovala 1. A. Litváková s 115cm, 2. A. Svetlošáková,
3. Ch. Gurová.
U šiestačiek si 1. miesto s pekným výkonom 125 cm vybojovala Ž. Stahoňová, druhá bola
R. Ťasnochová, tretia skončila N.
Uradníková.
Najobsadenejšia kategória
siedmačiek priniesla dlhé napä
tie medzi súperiacimi a nakoniec

si 1. miesto odniesla P. Kraváková s výkonom 125 cm, druhá bola
M. Volfová, tretiu priečku obsadi
la N. Tylková.
U ôsmačiek bodovala A. Turacová s výkonom 125 cm, druhá
za ňou bola N. Revajová, tretia Ľ.
Laššáková.
Z deviatačiek si 1. miesto odniesla I. Stahoňová, druhá skon
čila L. Osierdová. Srdečne všetkým gratulujeme.
Mgr. Gabriela Podhajská

vecký, 2. Daniel Kosmeľ, 3. Ján
Košút.

Volf R. – Meško J. 3:1, Randjak S.
(Rabča) – Meško J. 3:1, Randjak S.
(Rabča) – Flak J. 3:1, Flak J. – Meš
ko J. 3:0, Volf R. – Randjak 0:3.
Semifinále: Palider I. – Flak J.
3:1, Randjak S. (Rabča) – Juritka
A. 3:0.

Dominik Jendroľ ako dorastenec v Martine

Kliňanská latka
V predvečer sv. Mikuláša
v našej škole opäť prebehol ďalší
ročník súťaže v skoku do výšky –
Kliňanská latka.
Súťažiaci boli rozdelení podľa
pohlavia a ročníkov. Začínali naj
mladší piataci a o dramatické fi
nále sa postarali deviataci. Vyni
kajúcimi výkonmi prekvapili via
cerí účastníci.
Za najmladších žiakov sa najlepšie umiestnil E. Gonšenica,
s výškou skoku 120 cm, druhý
skončil S. Šimurda.
Skupina B:
Košút J. – Katrák A. 3:0, Svet
lošák V. – Nešťák J. 3:0, Peňák
Š. – Košút J. 0:3, Svetlošák V. –
Katrák A. 3:0, Nešťák J. – Košút
J. 1:3, Peňák Š. – Svetlošák V.
0:3, Katrák A. – Nešťák J. 1:3,
Nešťák J. – Peňák Š. 1:3, Košút
J. – Svetlošák V. 3:0, Katrák A. –
Peňák Š. 2:3.
Semifinále: Košút J. – Medvecký
A. 1:3 Svetlošák V. – Kosmeľ D.
1:3.
Zápas o 3. miesto: Svetlošák V.
– Košút J. 1:3. Zápas o 1. miesto:
Medvecký A. – Kosmeľ D. 3:0.
Konečné poradie: 1. Anton Med

Ženy
Svetlošáková S. – Svetlošáková D.
3:2.
MUŽI – REGISTROVANÍ
Skupina A
Palider I. (Zubrohlava) – Bahleda
M. 3:2, Juritka A. (Rabča) – Neš
ťák M. 3:0, Palider I. (Zubrohlava)
– Juritka A. (Rabča) 3:1, Bahleda
M. – Nešťák M. 3:1, Juritka A.
(Rabča) – Bahleda M. 3:2.
Skupina B:
Volf R. – Flak J. (Bobrov) 0:3,

Zápas o 3. miesto: Juritka A.
– Flak J. 3:2.
Zápas o 1. miesto: Randjak S.
– Palider I. 3:2.
Konečné poradie: 1. Stanislav
Randjak, 2. Igor Palider 3. Anton
Juritka.
Mgr. Kristína Čechová

Mgr. Kristína
Čechová, foto z www.orava.sk

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Lucia Gočalová, Nina
Huráková, Noel Štepunek,
Michal Veselovský, Lenka
Laššáková, Peter Prísažný,
Deborah Litváková, Nina
Košútová, Filip Topor, Tibor
Fenik, Alica Večerková,
Rebeka Loffayová, Oliver
Loffay

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Mária Sestrenková, Justína
Sojková, Zdenka Kotúľová,
Ondrej Zurek, Ján Lajda st.
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Kliňanský prechod
Tohtoročná zima sa ukazuje zo všetkých strán, a preto nebolo do poslednej chvíle isté, či
sa 4. ročník Prechodu Kliňanským chotárom uskutoční. Minulý rok bol prechod pre nedostatok snehu zrušený.
Deň pred plánovaným precho
dom sa však pani Zima ukázala ako
láskavá a zaodela všetko do biela.

V kultúrnom dome sa v „deň D“,
31. 1. 2015 zaregistrovalo 170 ly
žiarov na bežkách, ale aj niekoľko
účastníkov, ktorí sa išli peši prejsť
na Vahanov. Rodina Kosmeľová si
urobila prechádzku aj s malými
deťmi. Najstarší účastník pán Ja
notík, ktorý má 76 rokov, prešiel
trasu tiež pešo, veď je turista!
Trasa začínala od Kultúrneho
domu, Gromadovou ulicou ku So
che Krista a na Vahanov. Tu bo
lo pripravené malé občerstvenie.
Späť sa vracalo poza vlek, na kri
žovatku ciest na Brestovke, z Ku
nieho vrchu smer na družstvo
Dakna a starou Kliňanskou ces
tou späť po „Kulturák“. Trasa me
rala asi 15 km.
Unavení a uzimení účastníci
(keďže na Vahanove prefukovalo)
sa v cieli posilnili guľášom, ktorý
pripravili poľovníci. Dobre padlo
aj varené víno, káva a čaj. Nálada

bola výborná. Spokojní a oddýc
hnutí bežkári si aj zaspievali. Ani
harmoniku nepotrebovali. Orga

nizátori aj účastníci veria, že sa
takto o rok opäť stretnú. Autor fo
tografií je Ing. Peter Jendroľ. -mj-

Najstarší účastník prechodu,
76-ročný pán Štefan Janotík
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