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Kapacitné problémy v miestnej
ZŠ a MŠ zažehnané
Dňa 3. 9. 2010 starosta obce Š. Peňák slávnostne otvoril priestory ZŠ s MŠ v našej obci, ktoré boli od septembra 2009 v rekonštrukcii. Táto radostná udalosť sa konala za účasti poslanca európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášika, poslanca
VÚC Žilina a predsedu ZMOBO Bc. F. Poletu, primátora mesta Námestovo Ing. J. Kaderu, starostov okolitých obcí, riaditeľky miestnej ZŠ s MŠ Mgr. A. Jaňákovej a ostatných riaditeľov okolitých škôl, našich učiteľov, žiakov a občanov Klina.
Pretrvávajúce kapacitné problémy našej ZŠ a MŠ
nedali spávať starostovi
obce i poslancom obecného zastupiteľstva už dlho.
Problém sa konečne podarilo vyriešiť cez projekt
„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ“
podaný v rámci regionálneho operačného programu „Infraštruktúra vzdelávania“. Rekonštrukciu
priestorov školy a škôlky
sa tak pomohlo f inancovať
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške
996 000 eur.
Výsledkom týchto in
vestícií bolo vybudovanie
prístavby základnej školy
vrátane špeciálnych učeb
ní, kabinetov, výdajne stra
vy a šatní, taktiež bezbarié
rového prístupu hendike
povaným žiakom, ďalej za
teplenie celej budovy, vy
bavenie počítačovej a špe
ciálnych učební, vybudo
vanie nadstavby mater

Pri slávnostnom strihaní pásky (zľava: zástupca fy STAVPOČ p. P. Štepunek, Š. Peňák – starosta obce, M. Mikolášik – poslanec Európskeho parlamentu, A. Jaňáková – riaditeľka ZŠ s MŠ v Kline)
skej školy, zrekonštruova
nie pôvodnej časti MŠ, za
teplenie budovy MŠ a vy
bavenie MŠ, modernizácie
kuchyne s príslušenstvom

v MŠ a rekonštrukcie kotol
ne a vykurovania v MŠ.
„Množstvo peňazí nezaručí úspech, ak nie sú odborne fundovaní a zapálení ľudia pre svo-

ju prácu a svoje vízie. Preto učme našich žiakov láske, múdrosti,
spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadil iba počítač,
ale aj srdce, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale aby sme
okolo seba vnímali potreby iných,
cez láskavé vnímanie, nezištnosť
a ochranu slabších,“ povedal vo
svojom príhovore starosta ob
ce Š. Peňák.
Naše deti si už tento škol
ský rok užívajú nové priesto
ry a my veríme, že si uvedo
mujú, že sedieť v krásnej a vy
bavenej budove je aj záväzok
dať zo seba maximum a ne
skôr zúročiť svoje schopnos
ti v prospech iných.
-red-
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Voľby do miestnej samosprávy

– voľba starostu obce na obdobie 2010 – 2014
Predstavujeme kandidátov na starostu obce Klin na volebné obdobie 2010 – 2014 (každý z kandidátov dostal rovnaký
priestor na svoju prezentáciu. Bolo na nich, ako a koľko z neho využijú). Na nás občanoch je posúdiť a vybrať si toho, pre
nás, najvhodnejšieho a prísť 27. 11. 2010 k volebným urnám v našej obci.
vzpieranie, ktoré sa roz
behlo v Bobrove. Môj naj
lepší výsledok bolo zís
kanie majstra Slovenska
v dvojbojí v kategórií mlad
ší dorast.

Ing. Ján Laššák,
nezávislý kandidát
kandidát na starostu obce
Na úvod Vás chcem všetkých pozdraviť, popriať
Vám hodne zdravia a vo
voľ bách nech sa rozhodnete,
dobrovoľne, slobodne a podľa svojho svedomia.
Väčšia časť, Vás voličov,
občanov Klina, má dob
re poznáte, ale sú niekto
rí, ktorí o mne málo vedia.
Preto mi dovoľte, aby som
Vás oboznámil s mojou mi
nulosťou, eventuálne čin
nosťou v obci a predstavil
Vám moje prvoradé záme
ry a ciele.
Narodil som sa v Námes
tove dňa 26. 3. 1960. Po
čas absolvovania ZŠ v Kli
ne som dosiahol niekoľ
ko úspechov v športe a to
v behu, v päťboji, v behu
na lyžiach – pod vedením
p. učiteľa Horažďovské
ho. Hrával som v hudob
nej skupine, s ktorou sme
vystupovali na svadbách
a zábavách. Nacvičili sme
aj niekoľko náboženských
pesničiek, ktoré nás nau
čil pán farár Tavel a taktiež
sme ich hrávali aj v kostole
počas omše.
Keď som chodil do de
viatej triedy, zlákalo má

Súčasne som hrával fut
bal za dorast a výsledkom
vtedajších dorastencov, bol
postup do II.triedy. V tom
čase to bol veľký úspech.
Po ukončení ZŠ som po
kračoval na SOU Slanická
Osada- čašník s maturitou.
Po absolvovaní Vysokej
školy ekonomickej v Bra
tislave, Fakulty obchodu,
som sa zamestnal na Jedno
te v Trstenej. Pracoval som
ako vedúci referent a mal
som na starosti riadenie
a kontrolu závodov verej
ného stravovania (hotely,
reštaurácie, pohostinstva)
a výrobne studenej kuchy
ne v bývalom okrese Dolný
Kubín.
Pred nástupom na vojen
skú základnú službu som
sa oženil a máme s manžel
kou štyri, dnes už dospelé,
detí.
V rokoch 1987 – 1997
som pracoval najskôr ako
vedúci rekreáčného za
riadenia Hutník a od ro
ku 1992, ako riaditeľ hote
la Hutník. Mnohým rodi
nám z Klina, som pomáhal
organizovať svadobné hos
tiny na Hutníku. V tom
to hoteli som zamestnával
väčšinou ľudí z Klina, tak
stálych zamestnancov, ako
aj brigádnikov.
V rokoch 1997 – 2004,
som pracoval ako riadi
teľ produkcie vo firme Ca
rion a.s., a v rokoch 2004 –
2006 vo firme Slovfornet.
Od roku 2006, som za

stával funkciu – prednosta
Obvodného úradu Námes
tovo.
Do aktivít v obci, treba
tiež zarátať aj organizova
nie školských plesov, ktoré
sme s manželkou a pár za
nietencami robili od roku
2000, spolu ich bolo desať.
Na každom plese bol aj kul
túrny program. Výťažok
v priemere 1 000 € z kaž
dého plesu išiel na činnosť
základnej školy v Kline.
Na záver, treba ešte spo
menúť, že už ôsmy rok za
stupujem funkciu, finanč
ný kontrolór obce Klin.
Chodím na zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
v Kline a zasadnutia ZMO
BO (Združenie miest a ob
cí Bielej Oravy), ako pred
nosta Obvodného úra
du som na tieto zasadania
pozývaný starostami obcí
okresu Námestovo. O fun
govaní obecného úradu
viem dosť a mám s tým dosť
skúsenosti nato, aby som
funkciu starostu zvládol.
Svoje schopnosti a vedo
mosti som doplňoval kur
zami a seminármi: Komu
nikačný seminár vyššej
školy, kurz O predaji, se
minár Pre vedúcich pra
covníkov, seminár Pláno
vanie a projekty, seminár
Štatistiky a trendy, seminár
Umenie prednášať a pre
zentovať.
Medzi
moje
záujmy
patrí, získavanie nových
vedomosti, cudzie jazy
ky, práca s ľuďmi, rekreač
ný šport, poľovníctvo a hu
bárčenie.
To boli hlavné aktivity
a činnosti, ktoré som Vám
chcel predstaviť. Je ešte ve
ľa toho, čo by sa dalo napí
sať, ale myslím si, že už ne

treba, aj tak nerozhodnú
slová na papieri, ale to ako
má vnímate v bežnom ži
vote. Určite sa dá aj mne
všeličo vytýkať. Kto nič
nerobí, nič nepokazí. Ja sa
snažím žiť aktívnym živo
tom aj keď nie vždy všetko
vyšlo tak, ako som si pred
stavoval, ale môžem pove
dať, že neľutujem.
Dovoľte mi ešte, aby som
Vám opísal v krátkosti moju
predstavu o modernej, čistej
dedine.
Predstavujem si modernú,
čistú dedinu
• v ktorej je poriadok,
upravené okolie miestnych
komunikácií a verejných
priestorov,
• kde sú vybudované
chodníky pre chodcov, as
faltové ulice, s názvami
ulíc, stiahnutá dažďová vo
da, dostatok stavebných
pozemkov,
• kde sú fungujúce det
ské, športové aj ľadové ih
riská,
• kde je dobre fungujúci
predškolský a školský sys
tém s kvalitnou výučbou,
• kde sa ľudia stretáva
jú na športovo-kultúrnych
a cirkevných podujatiach,
• kde funguje podni
kateľská sféra a je dostatok
pracovných príležitostí pre
občanov.
Podrobnejšie informácie o volebnom programe si môžete prečítať v dokumentoch doručených
do každej domácnosti.
Prajem Vám veľa zdravia,
šťastia, Božieho požehnania
a aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, a samotné Vianočné sviatky, prežili v radosti a pokoji.
Ing. Ján Laššák
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„Moderná obec rešpektujúca
vlastné tradície“

Ing. Katarína Košútová,
rod. Lajdová,
kandidát na starostu obce
za SMER – SD
Vážení spoluobčania
obce Klin,
narodila som sa v Ná
mestove 24.12.1965.
Mám vysokoškolské vzde
lanie, pracovala som v škol
stve v oblasti ekonomiky
a riadenia.
V súčasnosti som zamest
nancom štátnej správy, pra
cujem s fondmi EÚ.
Za starostku obce a po
slankyňu do obecného za
stupiteľstva v týchto ko
munálnych voľbách ma no
minovala strana Smer –SD.
Strana Smer – SD navrhla
za poslancov do obecného
zastupiteľstva týchto kandidátov :
• Bošanová Zdenka
• Gonšenica Dušan,
• Košútová Katarína,
Ing., rod. Lajdová,
• Lajda Ján ml.,
• Pajta Vladimír,
• Revaj Karol ml.,
•	Synáková Eva, rod.
Kekeliaková,
• Šimková Jaroslava
Bc., rod. Laššáková,
• Úradník Milan.
Svetová hospodárska krí
za ovplyvnila aj dianie

v našej obci. Preto je nutné
zodpovedne zvážiť priority
fungovania a rozvoja obce.
Chcem pokračovať v ces
te obnovy a budovania mo
dernej obce, rešpektujúcej
vlastné tradície.
V ekonomickej oblasti
rozvoja obce by som sa
chcela zamerať
• na spoluprácu s miest
nymi podnikateľmi a živ
nostníkmi, a tým podporo
vať rozvoj malého a stred
ného podnikania v obci,
• na spoluprácu s far
ským úradom pri zavede
ní elektronickej evidencie
knižnice.
• Na základe schvále
ného územného plánu ob
ce dobudovať inžinierske
siete, miestne komunikácie
a kanalizáciu.

oblastiam
ovplyvňujú
cim kvalitu života človeka.
V dôsledku nepriaznivých
vplyvov človeka na príro
du sme vystavení nepriaz
nivým prírodným javom
v podobe takých krízo
vých situácií ako sú napr.
povodne.
Do svojho programu
v ekologickej oblasti by
som chcela zahrnúť
• vytvorenie krízového
štábu, ktorý by bol nápo
mocný v prípade neočaká
vanej krízovej udalosti.
• Ďalej by som chce
la zapojiť všetkých obča
nov našej obce do ozdra
venia životného prostre
dia a to vytváraním zele
ných plôch, zveľaďovaním
verejných
priestranstiev
a skrášľovaním vlastného
okolia.

• Zároveň zabezpečiť
opravu a údržbu majetku
obce (autobusové zastáv
ky, dom smútku, cintorín,
kultúrny dom).

• Zároveň chcem roz
víjať odpadové hospodár
stvo s dôrazom na separo
vaný zber.

V sociálnej oblasti sa
chcem zamerať na

Pri rozvoji kultúry a
šport u našej mládeže, by
som chcela

• prehĺbenie starostli
vosti o starších občanov za
bezpečením opatrovateľ
skej služby, v prípade záuj
mu dovozom teplej stravy,.
• zefektívnenie fungo
vania klubu dôchodcov so
zapojením čo najväčšie
ho počtu seniorov do jeho
činnosti.
• Svoje
smerovanie
chcem zamerať aj na rodi
ny s deťmi vytvorením ma
terského centra, ktoré by
podporilo ich vzájomné
vzťahy.
Ekológia patrí v súčas
nej dobe k významným

• spolupracovať s vede
ním ZŠ s MŠ a to dobudova
ním športovísk v areáli ZŠ.
• zapojiť
občanov
do kultúrnych , športových
a vzdelávacích aktivít.
• V spolupráci s urbá
rom, miestnymi podnika
teľmi a športovými klubmi
plánujem vybudovať ľado
vú plochu, dobudovať are
ál materskej školy a detské
ho ihriska.
• pokračovať v pretrvá
vajúcich kultúrnych akti
vitách a tradíciách zavede
ných v našej obci.

V spoločenskej oblasti považujem za najdôležitejšie
• prebudenie
záujmu
občanov o veci spoločné,
aby občana zaujímalo všet
ko, čo sa deje v našej ob
ci. Vytvorením diskusné
ho fóra na web stránke ob
ce, sa chcem pričiniť o mož
nosť občanov prispieť svoj
imi postrehmi, podnetmi
a pripomienkami k riešeniu
verejných záležitosti, ako aj
zverejňovanie obsahu ro
kovaní obecného zastupi
teľstva v dostatočnom časo
vom predstihu.
• Zavedenie elektronic
kej evidencie knižnice.
• Budem vyžadovať od za
mestnancov obecného úra
du, vedenia ZŠ s MŠ a taktiež
obecného zastupiteľstva pro
fesionálny prístup k plneniu
úloh a zverejňovanie informá
cií o činnosti obce nad rámec
zákona.
Nie všetky stanovené úlo
hy je možné zrealizovať zo
zdrojov rozpočtu obce, a
preto sa budem snažiť získať
finančné prostriedky z mi
morozpočtových zdrojov,
fondov EÚ, ministerstiev,
nadácií a programov.
Časť úloh v mojom
programe sa dá zrealizovať
v priebehu nastávajúceho
volebného obdobia, a nie
ktoré pre ich časovú nároč
nosť bude možné zrealizovať
len do štádia prípravy.
Samosprávu vykonávajú
občania pomocou orgánov
obce, ktoré si volia vo voľbách. S  týmto programom
sa uchádzam o Vašu dôveru a podporu vo voľbách
za starostku obce a pozývam Vás na spoluprácu pri
jeho realizácií.
Ing. Katarína Košútová
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HODNOTENIE VOLEBNÉHO
OBDOBIA 2006 – 2010
projekty nám neboli schvále
né, napr.: „Modernizácia ve
rejného osvetlenia“, „Riešenie
havarijného stavu ZŠ“ za úče
lom výmeny podláh a opra
vy omietok v starej časti ZŠ
a „Rekonštrukcia a moder
nizácia kuchyne s príslušen
stvom v hornej MŠ.
Štefan Peňák,
51 ročný nezávislý kandidát
2006 – 2010 starosta obce
Klin
Motto: „Nik sa nenarodí pre
seba, všetci sa rodíme pre ľudskú spoločnosť a kto jej podľa
svojich síl nepomáha, ukazuje
sa byť nehodným, aby mu iní
v niečom pomáhali“
Prišiel „čas žatvy“, ktorá pre
starostu znamená hodnote
nie jeho práce. Tá moja bola
hodnotená na samotných za
sadaniach obecného zastupi
teľstva, ale aj denne pri riešení
problémov našej obce. Počas
môjho starostovského pôso
benia som sa snažil využiť svo
je schopnosti z predchádzajú
cich zamestnaní (Štátne lesy,
predseda v Urbárskom spolo
čenstve, prednosta OcÚ) ale
i ako tréner školského športo
vého strediska bežeckého ly
žovania. Toto všetko mi po
mohlo preniknúť do práce sta
rostu veľmi rýchlo.
Mojou
prioritou
bola spokojnosť našich občanov a nutnosť získať pre našu
obec peniaze, ktoré pomáhajú k jej rozvoju.
Práca starostu v tejto dobe
nie je čakať na príspevky „zho
ra“, je to neustále hľadanie
možností získať peniaze cez
projekty a výzvy, ktorých vy
pracovanie je na hlave staros
tu. Venoval som im množstvo
času, ktorého výsledok sa tak
odrazil v príjmoch našej obce.
Za posledné štyri roky, kto
ré som bol na poste starostu
našej obce, sa v Kline udialo
mnoho zmien, ktoré prispe
li k skvalitneniu nášho života.
Hoci sa na mnohých veciach
pracovalo, niektoré podané

Rozvoj Klina však nie je zanedbateľný. Za posledné 4 ro
ky sa zrealizovali: Detské ih
risko + parkovisko pri kosto
le, Riešenie havarijného stavu
budovy ZŠ – výmena vyku
rovacích telies, Rekonštrukcia
a modernizácia sály kultúrne
ho domu, Výstavba trafosta
nice a rozvod NN s prípojka
mi s prívodom kábla od VN
na Kúnovej ulici, Vybudova
nie parkoviska pri obecnom
úrade, Rekonštrukcia siete vy
sokého napätia od Romaňá
ka na Vyšný koniec obce, Vý
dajňa stravy v kultúrnom do
me, Zlepšenie systému sepa
rácie odpadu (traktor + vlečka
+ drevoštiepkovač), Riešenie
havarijnej situácie ZŠ – oprava
elektroinštalácie, Rekonštruk
cia ZŠ s MŠ (prístavba ZŠ, za
teplenie ZŠ, rekonštrukcia
a modernizácia MŠ, nadstav
ba MŠ interiérové vybavenie
ZŠ a MŠ, vybavenie počítačo
vej triedy, modernizácia ku
chyne s príslušenstvom v MŠ,
Rekonštrukcia kotolne a roz
vodov v MŠ), Modernizácia
domu smútku a rekonštruk
cia areálu cintorína, Výstavba
viacúčelového ihriska pri hor
nej materskej škole, Elektroni
zácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania, Rekon
štrukcia miestnej komunikácie
na Vyšný koniec, Oprava cesty
k MŠ a vjazdu do MŠ, Opra
va štátnej cesty po kanalizá
cii od M. Fenikovej po otočku
autobusu, Vybudovanie kana
lizácie v obci v rámci 1. etapy
projektu, Vybudovanie vodo
vodu z III. tlakového pásma
k J. Bandíkovi, Športové vy
bavenie pre obec Klin, Klin –
Roveň – výstavba trafostanice
a rozvodov NN s rozvodný
mi skriňami, Výstavba kotolne
v objekte ZŠ na biomasu, spo

luúčasť a pomoc pri vyhotove
ní projektu Protipožiarna les
ná cesta Kohutová pre Urbár
PS Klin.
Na realizáciu zrealizovaných projektov sa mi podarilo získať finančné prostriedky z fondov EÚ, ŠR a z iných
zdrojov v celkovej výške
3 400 767 eur (102 451 507 Sk).
Sú schválené a podané projekty na rok 2011 vo výške
1 648 137 eur (49 651 775 Sk).
Na budúci rok má obec pri
pravené a schválené projek
ty „Revitalizácia centra v ob
ci Klin“, ktorý zahŕňa rekon
štrukciu miestnej komuniká
cie od K. Pajtu smerom ku K.
Revajovi s vybudovaním daž
ďovej kanalizácie, výstavbu
parkoviska s oddychovou zó
nou a výsadbou zelene a spev
nenie brehu potoka a „Klin –
Pod Grapou – výstavba tra
fostanice a rozvodov NN
„na rozšírenie elektrickej sie
te pre výstavbu rodinných do
mov. Na schválenie sú podané
projekty „Zberný dvor Klin“
a „Klin – kanalizácia Pod Gra
pou“, „Klin – rozšírenie vo
dovodu“ a „Vybudovanie daž
ďovej kanalizácie“ na zachyte
nie dažďov na miestnych ko
munikáciách.
Uvedomujem si, že úlohou
starostu je aj nastoliť poriadok, čistotu a prispieť k dobrým medziľudským vzťahom. Naša obec je čistejšia,
upravenejšia a v niektorých
smeroch sa nám darí aj vyrie
šiť spory, ku ktorým v bežnom
živote dochádza. Ľudia denne
prichádzali na obecný úrad
žiadať o radu pri riešení svo
jich problémov. Žiaľ, kde dva
ja ľudia v spore žiadajú o to is
té, nie je možné vyriešiť prob
lém radostne pre obe strany.
Mám radosť, že v rokoch
môjho pôsobenia na obecnom úrade, začala naša obec
žiť ešte viac kultúrou, športom, zaktivizovali sa dôchodcovia, zviditeľnili sa mnohé spoločenstvá, ktoré sa te-

raz prezentujú celej verej
nosti cez, už každoročne sa
konajúce, výborné poduja
tia. Spomeniem: Deň špor
tu a kultúry, Prechod Kliňan
ským chotárom, Obecné pá
račky, „Vzdanie úcty životu“ –
vítanie novonarodených detí,
Spoločné vítanie nového ro
ka pri vianočnom stromčeku
pod kostolom.
Je iste potešujúce, že sa na
ši občania opäť stretávajú, pri
pravujú hodnotné aktivity,
ktoré tak spestria a oživujú
každodenný život v našej ob
ci. Som rád, že cez interneto
vú stránku, obecné noviny,
ktoré začali vychádzať pred
štyrmi rokmi, môžu byť na
ši občania informovaní o dia
ní v našej obci, o práci obec
ného zastupiteľstva, o použi
tí obecných peňazí, o schva
ľovaní a všetkých rozhodnu
tiach, ktoré sa našich občanov
týkajú.
Celé štyri roky môjho pôsobenia ako starostu som
pracoval pre našu obec zodpovedne, v súlade so svojím
svedomím, uvedomujúc si
dôležitosť tohto postu a zaviazanosť všetkým občanom
Klina. Snažil som sa vždy vy
počuť občanov, ktorí prichá
dzali na obecný úrad a vniesť
do sporov, ktoré sa v obci rie
šia, pokoj, rozvahu a ľudskosť
tak, aby nás neprevalcova
li emócie, či unáhlené roz
hodnutia. Vždy mi záležalo,
a vždy bude, na ľuďoch a stále
mám v sebe silu ponúknuť na
šej obci svoje schopnosti, ná
pady, neľutujúc čas, pretože
radosť našich detí, mladých,
i tých skôr narodených, je
i mojou radosťou a odmenou.
Preto v nasledujúcom volebnom období je pre mňa
cieľom vybudovať prosperujúcu obec s kvalitnými podmienkami pre rodinné bývanie so zameraním na rekon
štrukciu miestnych komuni
kácii s vyasfaltovaním, do
budovať komplexnú infraš
truktúru obce (elektrika, vo
Pokračovanie na s. 5
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Občan na prvom mieste!

Stanislav Volf,
51 rokov, posledné volebné obdobie – poslanec obce Klin
Prakticky celý svoj život
som prežil v Kline, v obci
s ktorou som bytostne spä
tý, ktorú mám rád a ku kto
rej sa hrdo hlásim. Vážim si
všetkých jej obyvateľov, pri
stretnutiach s nimi nešetrím
slovom ani úsmevom. Pova
žujem sa za človeka čestné
ho, zodpovedného a obeta
vého. Ochotne sa angažu
jem vo verejných a všeobec
ne prospešných aktivitách.
Vyznávam niekoľko
základných zásad:
• pokoj považujem za zá
kladný predpoklad porozu
menia a vzájomného spolu
nažívania
• obeta pre druhého je
najušľachtilejším zmyslom
života
• očakávam najlepšie, no
som ochotný prijať najhoršie
• pokora je zrkadlom du
še, nepriateľom pýchy

v tomto smere skvelou skú
senosťou. Základným mot
tom mojej štvorročnej úrad
níckej praxe bolo pomôcť
občanovi, maximálne mu
vyjsť v ústrety. Jeho spokoj
nosť a vďačnosť mi boli tou
najhodnotnejšou
odme
nou. Mal som tak možnosť
stretnúť sa s vami pri vyspo
riadúvaní náležitostí spoje
ných pri stavebných kona
niach, riešení občianskych
sporov a sťažností, organizo
vaní obecných podujatí, pri
zasadaniach obecného za
stupiteľstva, vo volebných
komisiách. Z minulosti mi
nedá vám pripomenúť moje
aktivity ako je napr. stavby
vedúci pri výstavbe a rekon
štrukcii kostola v našej obci
Klin.
Dnes by som v tejto prá
ci rád pokračoval ako sta
rosta obce. O tento post sa
chcem uchádzať v nastáva
júcich voľbách do orgánov
samosprávy obcí. Považu
jem za najväčšiu česť preta
viť svoje schopnosti, vedo
mosti a praktické skúsenosti
do služby občanovi a na roz
voj našej obce.

Za najhodnotnejšiu eta
pu svojho života považu
jem pôsobenie na Obec
nom úrade Klin. Žiadna ško
la človeku nedá toľko, ako
kontakt s ľuďmi, ich potre
bami a problémami. Prá
ca na obecnom úrade bola

Život v Kline si neviem
predstaviť bez športu, di
vadla, folklóru, duchovných
spoločenstiev a vôbec všet
kých záujmových činností.
Ľuďom, ktorí sa nezištne ve
nujú týmto aktivitám, roz
víjajú svoj talent pre radosť
druhých, patrí moje neko
nečné uznanie a podpora.
Osobitne ma teší, že medzi
spomenutých patrí množ
stvo mladých, ktorí si for
mou zábavy a súťaženia nie
len formujú dôležité mo
rálno-vôľové vlastnosti, ale

Dokončenie zo s. 4
da, kanalizácia), skrášliť a oži
viť centrum obce s vybudova
ním parkoviska a vytvorením
oddychovej zóny, zabezpe
čiť dostatočné protipovodňo
vé opatrenia a zachytenie daž
ďových vôd na miestnych ko
munikáciách, ochrana život
ného prostredia vybudova
nie zberného dvora na separo

vanie odpadu, ešte viac pod
porovať športové aktivity de
tí, mládeže a dospelých v ob
ci rozšírením verejných špor
tových plôch, pomoc starším
ľuďom a vytvorenie podmie
nok na fungovanie klubu dô
chodcov, zvýšiť podiel obča
nov na udržiavaní kultúrnych
a spoločenských tradícii a byť
nápomocný pri riešení prob

tiež pestujú pocit spolupat
ričnosti a budujú svoj spolo
čenský status.
V posledných rokoch sa
do všeobecného diania do
stáva množstvo negatívnych
fenoménov. Ani v našej ob
ci napr. nie sú prejavy ego
izmu, separácie, nadrade
nosti, prospechárstva, nási
lia, vulgárnosti a vandaliz
mu výnimkou. Tak, ako sa
tieto trendy presadzujú pre
dovšetkým prostredníctvom
individuálnych praktík, je
diným spôsobom ako s nimi
efektívne bojovať je vytvoriť
silné, zomknuté a rovné spo
ločenstvo. Takýto organiz
mus sa najlepšie tvorí v ak
tívnom prostredí, živom ve
rejnom fungovaní, v aktivi
tách určených pre čo najšir
šiu spoločenskú základňu.
Zo všetkých síl sa budem
usilovať, aby sa naša obec
takýmto organizmom stala,
aby rástla, prijímala nových
obyvateľov, rozširovala sa
rodinná výstavba v nej, stala
sa atraktívnou pre turistov,
no najmä pre nás samých.
Nebojím sa klásť si vysoké
ciele ani v oblasti investícií
(PODROBNEJŠIE VO VOLEBNOM
PROGRAME).
Napriek kvalitnej a úctyhod
nej práci vedenia obce v pre
došlých rokoch, som pre
svedčený, že mnohé v Kli
ne treba vylepšiť, či dokon
čiť. Rád by som sa pritom
pridŕžal dvoch základných
pilierov – zveľaďovať a šet
riť. Zveľadiť majetok ob
ce: kultúrny dom – spolo
čenská sála, budovu býva
lej škôlky, telocvičňu, škol
ský dvor, športoviská, po
kročiť v regulácii vodných
lémov v medziľudských vzťa
hoch, aby sa v našej obci kaž
dému žilo spokojne a na úrov
ni, ktorú si naši ľudia zaslúžia.
Bude mi cťou a odmenou
za moje snaženie, ak sa rozhodnete prejaviť mi vo voľbách do miestnej samosprávy svoju dôveru cez váš hlas
a umožníte mi dokončiť tie

tokov, zmodernizovať verej
né osvetlenie a miestny roz
hlas atď. Šetriť na nevyhnut
ných výdavkoch, odmenách,
znižovať energetické vstupy
na prevádzku obecných bu
dov a verejných prostried
kov, predchádzať dôsled
kom krízových situácií, van
dalizmu a kriminality funkč
ným bezpečnostným systé
mom. Obec musí podnikať
a orientovať sa na potreby
a možnosti trhu.
Zdroje na tieto plány je
možné získať z fondov Eu
rópskej únie, od silných
ekonomických
partnerov
a sponzorov, z podporných
a sociálnych programov ga
rantovaných štátom a samo
správou, maximálne vyu
žiť vlastné zdroje, pracovné
a technické možnosti.
Patrím k ľuďom, kto
rí nechcú vynikať a byť cen
trom pozornosti, radšej po
zorujem, počúvam a analy
zujem. V tomto duchu pri
stupujem i k možnosti zastá
vať funkciu starostu s obrov
ským rešpektom, zodpoved
nosťou a pokorou.
Všetkých vás, ktorí zdieľate podobné myšlienky
a názory, ktorým nie je
budúcnosť našej obce cudzia, žijete v Kline radi,
vyzývam, aby ste dňa 27.
11. 2010 verejne prejavili svoj postoj a sympatie
účasťou na komunálnych
voľbách a podporou mojej kandidatúry na funkciu starostu obce.
Sľubujem, že vašu dôveru
nesklamem!
Stanislav Volf
práce, ktoré som začal i tie,
ktoré sú pre mňa ďalšou výzvou.
Neuspokojujem sa s dosiahnutými výsledkami, a rád by
som ešte veľa vecí posunul dopredu v prospech ľudí žijúcich v našej obci, na ktorých
mi záleží.
Štefan Peňák
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Na posty poslancov do Obecného zastupiteľstva na 
obdobie 2010 – 2014 v Kline sa o váš hlas uchádzajú
(meno a strana, za ktorú kandidujú):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdenka Bošaňová – SMER......................................
Pavol Červeň – KDH..............................................
Dušan Gonšenica – SMER......................................
Eva Katráková – SDKÚ- DS....................................
Ľubomír Košút – ĽS-HZDS....................................
Katarína Košútová, Ing. – SMER.............................
Ján Lajda – SMER...................................................
Jana Laššáková – nezávislý kandidát........................
Mária Luková – nezávislý kandidát.........................
Antónia Matejčíková, Bc. – ĽS-HZDS.....................

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ján Mikunda – KDH...............................................
Vladimír Pajta – SMER...........................................
Karol Revaj – SMER...............................................
Jozef Sroka – ĽS-HZDS..........................................
Ľudovít Svetloššák – KDH......................................
Eva Synáková – SMER............................................
Jaroslava Šimková, Bc. – SMER...............................
Peter Trnčák, Ing. – KDH.......................................
Milan Úradník – SMER..........................................
Eva Úradníková – ĽS-HZDS...................................
Karol Volf – KDH...................................................

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo
UZNESENIE z mimoriadneho
zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Klin konaného dňa 31.
8. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Kline
Schvaľuje:
a) uzavretie dohody o urovnaní sporných nárokov so spoločnosťou SEVEN, s.r.o. v rozsahu sumy
12 410,59 eur z titulu vykonaných
opráv stropov prenajatej dielne nájomcom v objekte stolárskej dielne,
stavba bez súpisného čísla, postavená na parcele CKN 361 k. ú Klin.
b) započítanie
pohľadávok
za nájom nebytových priestorov
a opravu a údržbu prenajatých
priestorov medzi obcou Klin a SEVEN s.r.o. k 30. 6. 2010.
c) preplatenie faktúry za opravu a údržbu nebytových priestorov pôvodne prenajatých spoločnosťou SEVEN s.r.o. vo výške 12 410,59 eur z titulu vykonaných opráv stropov prenajatej dielne nájomcom podľa priloženého súpisu vykonaných prác a započítanie tejto pohľadávky obce
Klin voči spoločnosti SEVEN s. r.
o. s jej pohľadávkou uvedenú v sume 12 410,59 € za opravu a údržbu
stropov prenajatej stolárskej dielne, a zároveň záväzok započítať
s pohľadávkami za nájom spol. SEVEN s.r.o.
d) žiadosť Martina Svetlošáka, bytom Klin č. 2 o prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú v budove bez súpisného čísla
na parcele CKN 361 a cenu za prenájom výrobných priestorov 10
€/m 2 a nájom ostatných plôch 8
€/m² Výška nájmu je stanovená
do 31. 12. 2010 s úhradou nájmu
štvrťročne. Obec Klin v prípade
vyhotovenia poistnej zmluvy ná-

klady za poistné započíta do nájomnej zmluvy.
e) žiadosť p. Stanislava Bugaja
a manž. Márie, obaja bytom Klin
513 o odkúpenie pozemku ako súčasť hospodárskeho dvora, parc.
CKN 354/5 o výmere 1 m 2 a parc.
CKN 1200/4 o vým. 26 m² podľa predloženého GP č. 17883369155/2009 vyhotoveného Ferdinandom Bolibruchom dňa 25. 5. 2010
za cenu 1 €/m 2.
f) žiadosť p. Anny Volfovej, bytom Klin č. 488, o vydanie vyjadrenia zápisu pozemkov parcely C-KN č. 1300/41 a 1300/42 zobrazené GP č. 44525524-102/09 z 26.
5. 2009 do Katastra nehnuteľnosti
– Správa katastra Námestovo, ktoré nie sú zahrnuté v územnom pláne obce Klin. Ako budúce stavebné
pozemky budú riešené v dodatku
územného plánu pre individuálnu
bytovú výstavbu v k. ú. obce Klin.
g) žiadosť p. Mareka Katrenčíka
a manž. Jany, rod. Václavovej, obaja bytom Klin č. 505 o výstavbu RD
na parc. č. C-KN 1251/27 o vým.
450 m 2, zapísanej na LV 2922;
h) zmluvu o postúpení investičných práv pre realizáciu stavby „Klin – vodovod, III. tlakové
pásmo, rozšírenie vodovodnej siete“ medzi postupujúcim Obcou
Klin a preberajúcim Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ktorá preberá práva, povinnosti a záväzky na vybudovanie vodovodného potrubia.
i) žiadosť Tomáša Svetlošáka, Klin č. 485 o schválenie prevádzkových hodín v prevádzke POHOSTINSTVA „A JE TO“, Klin č.
3 následovne: pondelok – štvrtok
od 13.00 hod. do 22.00 hod., piatok –
sobota od 12.00 hod. do 00.00 hod.,
nedeľa – od 12.00 hod. do 22.00 hod. .

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Klin
konaného dňa 17. 9. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Kline
Berie na vedomie:
a) správu o príprave školského
roka 2010/2011.
b) informáciu starostu obce
o využívaní telocvične pri ZŠ Klin
športovcami a občanmi obce podľa
spracovaného harmonogramu.
Schvaľuje:
a) dodatok č. 1 k VZN č. 17/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Klin.
b) pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa budú konať dňa 27.
11. 2010 jeden volebný obvod a jeden volebný okrsok.
c) v súlade s § 11 ods. 3 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov obce Klin
v novom volebnom období r. 2010
– 2014 v počte 9 poslancov.
d) žiadosť p. Petra Kviatku, bytom Klin č. 455 o výstavbu čističky
odpadových vôd na parcele CKN č.
950/5 pre novopostavený rodinný
dom v kat. území obce Klin.
e) žiadosť p. Zdenky Pindiakovej, bytom Klin č. 554 o výstavbu RD na parc. C-KN č. 1299/87
vedenej ako orná pôda o výmere 541 m 2 , CKN č. 1299/92 vedenej ako orná pôda o výmere
101 m 2 a parc. CKN č. 1299/88
vedenej ako orná pôda o výmere
98 m 2 tak, ako je to zakreslené
v GP č. 44525524-101/09 zo dňa
27. 5. 2009 zhotoviteľom ktorého
je Jozef Revaj, s.r.o Námestovo.
f) žiadosť p. Štefana Peňáka

P o ĎA KO VA N I E
Starosta obce Štefan
Peňák chce týmto poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva v období
2006 – 2010 za ich prácu
na rozvoji našej obce, ako
aj pracovníkom obecného
úradu, podnikateľom našej obce a všetkým občanom za spoluprácu.
ml., bytom Klin č. 157 o prenájom
nebytových priestorov od 1.10.
2010 v budove s.č. 147 na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
miestnosť o výmere 27 m 2 za cenu
8,3 €/m 2 , ostatné plochy 18 m 2
za cenu 6,64 €/m 2 .
g) odkúpenie pozemkov pod
miestne komunikácie podľa GP
č. 37048201-84/2010 (oddelenie
pozemkov pod MK od Ferletiaka
po Stanislava Úradníka/ a GP č.
37048201-179/2009 ) oddelenie
pozemkov pod MK od Blaškoviča
po Rapšíka) v cene 1 €/m 2 .
Ukladá: inventarizačnej komisii
vykonať inventarizáciu obecného majetku v termíne do 31. 10.
2010.
Súhlasí: so zastupovaním obce
advokátom v súdnom spore navrhovateľom Štefanom Červeňom, bytom Klin č. 44 ,vedenom
pod sp. zn. č. 3/C- 286/2008 vo
veci protiprávneho vytvorenia
časti obecnej cesty, parcela KN
1191/7 o výmere 103 m 2 pred RD
navrhovateľa.
Neschvaľuje: žiadosť o jednorázový finančný príspevok z rozpočtu obce pre Jaroslava Lipiaka,
bytom Klin č. 130.
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Na stretnutí dôchodcov
Krásny podvečer naši milí
dôchodcovia, vážení hostia
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb,
každú búrku, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas.
Som veľmi rád, že ste pri
jali pozvanie na dnešnú sláv
nosť pri príležitosti Mesia
ca úcty k starším. Je potreb
né navzájom sa takto stretá
vať a prejaviť si úctu, priateľ
stvo a spolupatričnosť. Po
spomínať si na dni mlados
ti a tešiť sa z dosiahnutého,
z každodenných radostí, zo
svojich blízkych, z krásneho

dňa, z úsmevu, zo všetkých
tých maličkostí, ktorí robia
svet krajším.
Myšlienkami, spomienka
mi či spevom sa však doká
žeme vrátiť o niekoľko rokov
späť. Môžeme sa vrátiť do det
ských liet. Pospomínať si
na dni mladosti a tešiť sa z do
siahnutého, z každodenných
radostí, zo svojich blízkych,
z krásneho dňa, z úsmevu, zo
všetkých tých maličkostí, kto
ré robia svet krajším.
No nesmieme zabúdať
i na čaro terajšieho života,
na to, že nerozhoduje len vek,
ale hlavne duševná pohoda.
Koľko pokoja, úspechu a dob

rého slová šíri Vaša prítom
nosť. A to je vzácny dar, ktorý
človek potrebuje. Stačí na to
prítomnosť lásky a dobrá vôľa.
Toto vedomie môže Vaša jeseň
urobiť krásnou a pokojnou.
Pribúdajúce roky vôbec
nie sú dôvodom na nostalgiu
a najmä nie u Vás, lebo obzre
tie späť na Vaše roky plné tvo
rivosti a neutíchajúceho elánu
nás nabáda k optimizmu.
Úcta, láska, porozumenie,
trpezlivosť a uznanie autori
ty starších by sa mali premie
tať v každodennom živote ako
samozrejmosť. Úctu nemož

no načasovať, ani naplánovať
na jeden mesiac v roku. Raz
budeme všetci starí a po sta
točne vykonanej práci bude
me aj my potrebovať pomoc
druhých tak isto, ako ju starší
ľudia potrebujú dnes.
Želám vám veľa zdravia,
radosti a životného optimiz
mu. Roky , ktoré máte pred
sebou, prežite obklopení
láskou, úctou a pozornos
ťou svojich najbližších. Buď
te ešte dlhé roky medzi nami
šťastní. V pokoji užívajte ži
vot v kruhu svojich blízkych.
Príhovor starostu obce

8   Echo KLINa č. 3

November 2010

takto si tu žijeme

Základná škola v Kline sa zimy báť nemusí
Popri rekonštrukcii ZŠ
a MŠ v Kline sa vyriešil havarijný stav školskej kotolne. Jej rekonštrukcia a zabezpečenie vykurovania ďalších
priestorov bolo podmieňujúcim faktorom fungovania
rozšírenej budovy školy.

„Problém skvalitnenia vy
kurovania školských priesto
rov sa podaril o vyriešiť cez
podanie projektu „Zme
na palivovej základne v ob
jekte ZŠ v obci Kline zave
dením obnoviteľného zdro
ja – biomasy,“ povedal nám
starosta obce Š. Peňák. Z je
ho slov sme sa dozvedeli,
že tento projekt bol finan
covaný z prostriedkov EÚ
a naša obec získala takto fi

nančné prostriedky vo výške
540 000 eur.
Škola týmto projektom zís
kala rekonštrukciu zdroja tepla
s napojením na vnútorné rozvo
dy v ZŠ. Ďalej prebehli stavebné
úpravy kotolne a vybudoval sa
sklad drevoštiepky s kapacitou
60 m3 a sklad na peletky s kapa
citou 18 m3. V kotolni sú namon
tované dva kotly, jeden na štiep
ku o výkone 300 kW a druhý
na peletky o výkone 105 kW,
čím dosiahne nahradenie fo
sílnych palív biomasou a dôjde
k zníženiu emisií skleníkových
plynov. Nainštalovaný odlučo
vač pevných častíc a merač emi
sií zabezpečí kontrolu s pozitív
nym dopadom na životné pro
stredie. Regulácia a meranie za
bezpečia hospodárnu prevádz

Kotolňa, pohľad na kotol 105 kW a vpravo je kotol 300 kW
ku, úsporu energie . Prevádzku
kotlov zabezpečí vlastná auto
matika, čím sa zlepší aj komfort
vykurovania.
Deti a učitelia sa teda zi
my báť nemusia a dokonca

V kráľovstve Kráľa Kráľov
Z názvu by sa zdalo, že
ide o nejakú cudziu krajinu, ale aj keď sa všetko odohrávalo „len“ v telocvični
ZŠ v Kline, deti, ktoré tu
pobudli v priebehu prázdninového týždňa od 12.
do 16. júla sa cítili naozaj
ako v kráľovstve.
Animátori
–
kliňan
ská mládež, sr. Immacula
ta a vdp. Peter Majcher pri
pravili zúčastneným de
ťom nádherný a poučný

program. Každý deň sa nie
sol v duchu hodnôt, ako
priateľstvo, štedrosť, ver
nosť, láska a zbožnosť.
V rámci programu deti ab
solvovali tvorivé dielne, hry
a výlety po okolí Klina, náv
števu Planetária v Žiari nad
Hronom, púť na Staré hory
a každodennú svätú omšu.
Organizátori a dúfam, že
aj deti, sa už tešia na nasle
-ardujúci letný tábor.

ja životné prostredie si „prí
de na svoje“, keďže sa použi
tím biomasy zminimalizujú
nepriaznivé vplyvy na klímu
nášho životného prostredia.
-red-
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takto si tu žijeme
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Naše deti vedia, čo je empatia (vcítenie sa)
Detský čin roka
Naši žiaci sa každoročne za
pájajú do súťaže Detský čin
roka, či už hlasujú alebo pri
spievajú vlastnými príbeh
mi. Tento rok sú v tejto súťa
ži nominované dva príspevky
v kategóriách: Pomoc prírode

a Dobrý nápad. Vďaka tomu
to nás navštívila pani Kovače
chová zo Slovenského rozhla
su.
So žiakmi 9. A triedy a ich
bývalou pani učiteľkou tried
nou sa rozprávali o svojich zá

V rozhovore s redaktorkou

Ani tieto deti nemali problém s komunikáciou

Pomoc prírode (list)
„...V nedeľu som sa išiel prejsť
s kamarátom do lesa. Na čistinke pred lesom sme zbadali mŕtvu srnku a vedľa nej ležala malá
srnka. Podišli sme bližšie a zistili sme, že malá srnka je zranená.
Prišlo mi jej ľúto a tak som si povedal, že srnku zoberiem domov
a tam sa o ňu postarám. Hneď
ako sme prišli domov, dal som jej
piť mlieko z fľaše. Vôbec sa ma nebála, dokonca ani naháňania našich psov. Pásavala sa pri našom
dome na lúke a deti z ulice sa cho-

dili k nej hrať. Prirástla mi k srdcu a mal som pocit, že aj ja jej. Cez
zimu sme ju mali doma v maštali, pretože by mohla zdochnúť,
zdala sa mi ešte slabá. Na jar
som ju pustil do prírody, aby mala viac priestoru a a aby mohla ísť
za inými srnkami. Pred týždňom
sa mi prišla ukázať domov a potom sa vrátila späť do lesa.“
List napísal a skutok vykonal Tadeáš Šatan, v šk. roku
2009/2010 žiak 8. triedy ZŠ
a MŠ Klin

žitkoch a pocitoch zo svoj
ho detského činu. Pani re
portérka prejavila veľký záu
jem o školu. Vynovená budo
va školy sa jej veľmi páčila a za
ujímal ju hlavne život a aktivi
ty na našej škole. So žiakmi 8.
B triedy sa porozprávala o di
vadle Biele peklo s drogovou
tematikou, ktoré žiaci navští
vili v Banskej Bystrici. Pani
učiteľka Holubová informo
vala o tvorbe školského časo

pisu Klingáčik, pani učiteľka
Závodná o priebehu vyučova
nia v novej jazykovej učebni.
Osobne sa s pani Kovače
chovou rozprávali žiaci L. Pi
táková, P. Jatyel, M. Sroko
vá o rôznych témach a R. Kli
novská porovnala vyučova
nie na belgickej škole s vyu
čovaním na našej škole. Živé
rozhovory si môžete vypočuť
v Slovenskom rozhlase v relá
cii Halabala.
-ar-

Dobrý nápad (list)
„Blížil sa december a naša
trieda premýšľala o tom, ako
by spríjemnila sviatočné chvíle
niekomu, kto to potrebuje najviac…Na triednickej hodine
padli viaceré nápady, no nakoniec sme hlasovaním rozhodli,
že tohtoročný sviatok sv. Mikuláša bude aj pre nás netradičný. V tento deň dostávame veľa sladkostí a iných maličkostí, s ktorými sme sa rozhodli podeliť a niekomu darovať. zistili sme, že len o dve obce ďalej už
štyri mesiace funguje az ylový
dom pre sociálne slabšie rodiny.
Tak sme ani na chvíľu neváhali a s vedúcou sme sa dohodli
na tom, že im prídeme „urobiť“
Mikuláša. Začali sa dni plné
príprav. Rozdelili sme si úlohy,
čo kto prinesie, čo si kto oblečie
a kto zabezpečí odvoz. Pripravili sme mikulášske i vianočné darčeky pre deti i mamičky, ktoré tam momentálne bývali, Nacvičili sme si aj krátky program a všetci sme netrpezlivo čakali na deň D. A keď
konečne prišiel, prezlečení

za Mikuláša, anjelov a čertov
sme spolu s triednou učiteľkou
a niektorými rodičmi uskutočnili plánovanú akciu. O piatej hodine večer sme sa s veselým spevom blížili k malému
domčeku, kde už spoza okien
netrpezlivo vykúkali detské
hlávky. Všetci nás milo privítali, pohostili a my sme ich obdarovali darčekmi a zimným
šatstvom. Spolu sme si zaspievali, porozprávali sa a popriali si pekné a požehnané Vianoce. Potom sme sa rozlúčili a tešili sa na Mikuláša, ktorý nás ešte čakal vo svojich domovoch. Spomienkou nám bude nielen hrejivý pocit v dušiach ale aj spoločné fotografie
a video záznam. Všetci sme sa
zhodli na tom, že to bol náš doteraz najnetradičnejší a zároveň najkrajší sviatok sv. Mikuláša.“
List napísala K. Katráková v šk. roku 2009/2010
žiačka 8. triedy, skutok vykonal kolektív v šk. roku
2009/2010 žiaci 8. triedy ZŠ
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športové aktuality

Jesenné v ýsledky našich futbalistov
Futbal – Muži – 5.liga, sku. B,
jesenná časť
1. Trstená
13
2. Tvrdošín 13
3. O. Veselé 13
4. Likavka
13
5. ŽOS Vrútky 13
6. Černová
13
7. T. Štiavnička 13
8. Palúdzka 13
9. T. Kľačany 13
10. Ludrová
13
11. O. Podzámok13
12. Malý Čepčín 13
13. Dražkovce 13
14. Klin
13

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

1
2
4
2
2
2
4
2
7
3
2
3
3
3

3
3
2
4
4
4
3
6
3
6
8
8
8
9

32:16 28
36:17 26
29:18 25
33:19 23
33:24 23
32:24 23
21:13 22
26:26 17
22:19 16
16:30 15
13:22 11
11:34 9
10:33 9
13:32 6

Výsledky: Oravský Podzá
mok – Klin 2:1, Klin – Orav
ské Veselé 1:1, Klin – Draž
kovce 2:1, Čepčín – Klin 3:3,
Klin – T. Kľačany 1:3, Tvrdo
šín – Klin 5:1, Klin – Likavka
1:2, Ludrová – Klin 3:0, Klin

– LM Palúdzka 2:3, Černo
vá – Klin 4:0, Klin – Vrútky
0:0, T. Štiavnička – Klin 3:1,
Klin – Trstená 0:2
Futbal – Dorast – I.trieda,
jesenná časť
1. Dlhá n/Oravou13 9
2. Istebné
13 8
3. Zubrohlava 13 8
4. Klin
13 7
5. Or.Lesná 13 6
6. Habovka 13 6
7. Vavrečka 13 6
8. Zázrivá
13 5
9. Bobrov
13 5
10. Or.Polhora 13 5
11. Novoť
13 5
12. Lokca
13 4
13. Beňadovo 13 3
14. Hruštín
13 2

1
3
0
2
4
3
2
2
2
1
1
0
2
1

3
2
5
4
3
4
5
6
6
7
7
9
8
10

45:14 28
47:19 27
34:21 24
35:24 23
19:20 22
32:22 21
35:30 20
30:27 17
28:29 17
26:27 16
21:38 16
17:35 12
13:53 11
14:37 7

Výsledky: Klin – Novoť
2:1, Klin – Habovka 3:3,

Vavrečka – Klin 5:1, Klin
– Zubrohlava 2:1, Hruštín
– Klin 1:5, Klin – Dlhá n/
Oravou 3:0, Oravská Lesná
– Klin 2:1, Bobrov – Klin
0:1, Klin – Oravská Pol
hora 1:0, Lokca – Klin 3:1,
Klin – Zázrivá 2:2, Beňado
vo – Klin 0:11, Klin – Isteb
né 2:6

Výsledky: Hruštín – Klin
0:26, Klin – Rabča 2:2, Su
čany – Klin 0:7, Klin – Zá
kamenné 2:1, Liesek – Klin
1:3, Klin – Istebné 4:1, Hrá
dok – Klin 0:3, Z. Poruba
– Klin 1:2, Klin – Oravská
Lesná 2:0, Habovka – Klin
2:1, Klin – Blatnica 5:0

Futbal – Starší žiaci – 3.liga,
skupina B, jesenná časť

Futbal – Mladší žiaci – 3. liga,
skupina B, jesenná časť

1. Klin
11
2. Rabča
11
3. Habovka 11
4. Liesek
11
5. Zákamenné 11
6. O. Lesná 11
7. L. Hrádok 11
8. Z. Poruba 11
9. Sučany
11
10. Istebné
11
11. Hruštín
11

9
8
7
7
6
5
4
3
4
3
1

1 1 57:8
1 2 56:12
3 1 31:6
2 2 36:14
2 3 22:16
2 4 35:16
1 6 22:28
3 5 22:18
0 7 20:30
26 23:30
010 4:118

28
25
24
23
20
17
13
12
12
11
3

12. Blatnica

11 0 110 4:36

1

Výsledky: Hruštín – Klin
0:6, Klin – Rabča 2:0, Su
čany – Klin 0:1, Klin –
Zákamenné 1:1, Liesek –
Klin 4:1, Klin – Istebné
1:0, Hrádok – Klin 0:2,
Z. Poruba – Klin 2:6, Klin
– Oravská Lesná 2:0, Ha
bovka – Klin 2:2, Klin –
Blatnica 0:1

Pohár Daniela Kosmeľa
Dňa 14. 11. 2010 Obec Klin
a TJ Tatran Klin usporiadala
3. ročník futbalového tur
naja starších žiakov o pohár
Daniela Kosmeľa za účasti
MŠK Námestovo, TJ Oravan
Oravská Jasenica, TJ Tatran
Oravské Veselé a domácej TJ
Tatran Klin. Za krásneho sl
nečného počasia sa hrali zá
pasy veľmi dobrej úrovne,
ako sa na účastníkov ligo
vých súťaží patrí.

Výsledky futbalového turnaja:
Klin – Or. Jasenica 4 : 1,
Námestovo – Oravské Veselé 2
: 1, o 3. Miesto: Or. Jasenica –
Or. Veselé 3 : 0
Finále: Klin – Námestovo 4 : 1
Najlepší brankár turnaja:
Adam Jendrol – MŠK Námes
tovo.
Najlepší hráč turnaja: Matúš
Farský – TJ Oravan Oravská
Jasenica.

Víťazné družstvo starších žiakov z Klina
Echo KLINa č. 3/2010

Ocenení najlepší hráči turnaja O pohár D. Kosmeľa, vpravo Daniel Kosmeľ
Najlepší strelec turnaja:
Mikuláš Mikunda – TJ Tatran
Klin 4 góly.
Poďakovanie patrí orga
nizátorom turnaja a všet
kým
sponzorom,
kto

rí podporili tento turnaj
s veľmi dobrou športovou
úrovňou.

† ODPOČINUTIE VEČNÉ

Mária Lipjaka, Marka
Kudjáka, Patrika Šimur
du, Michaela Volfa, Tobia
sa Košúta, Mareka Kivo
ňa, Bohumila Jendroľa, Ja
kuba Lajdu, Štefana Ulí
ka a Kristínu Trnčákovú

  DAJ IM, PANE …
70-ročná Antónia Blaško
vičová, 84-ročný Roman
Košút, 70-ročný Serafín
Gužík, 84-ročná Mária To
maštíková

Na svet sme
privítali
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