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Predseda vlády SR v Kline

Naša obec privítala 15. mája 2010 významnú štátnu delegáciu vedenú predsedom vlády SR p. Robertom Ficom.
Cieľom návštevy bolo otvorenie školského areálu s viacúčelovým ihriskom a obnovenej materskej školy.

„Od založenia našej obce
r. 1567 je tento deň historickým okamihom, keďže na pôde Klina môžeme
po prvýkrát privítať najvyšších štátnych predstaviteľov.
Je to významná chvíľa pre našu dedinu pod košatou lipou
pre našich ľudí, ktorí sú hrdí na svoju obec a ctia si svojho patróna, sv. Antona,“ tak
zneli úvodné slová, ktorými privítal starosta obce Štefan Peňák p. Roberta Fica
s predsedom NR SR p. Pavlom Paškom, ministrom
vnútra p. Robertom Kaliňákom a predsedom ŽSK p. Jurajom Blanárom. Medzi hosťami boli aj: poslanci NR SR
– rodáci z Oravy p. Viera Mazúrová a p. Dušan Galis – zároveň splnomocnenec Úradu
vlády SR pre šport, primáto- Delegáciu predsedu vlády privítali chlebom, soľou a spevom deti zo súboru Klinček eFOTO Ing. P. Jendroľ
ri okolitých miest a starostoVšetci prítomní sa dovia obcí, investori, sponzori. to športový areál v blízkosti časiu, prišlo množstvo občazvedeli, že na vybudovanie
Samozrejme, že otvoriť ten- MŠ, i napriek chladnému po- nov Klina.
viacúčelového ihriska boli
použité verejné financie vo
výške 66 861 eur, pričom
dotácia z Úradu vlády SR
na vrchnú časť ihriska z tejto
sumy použitá na umelý trávnik činila 39 832 eur. Dodávateľom bola spoločnosť
SCANSIS SLOVAKIA s.r.o.
Bratislava. Na spodnú časť
ihriska obec získala dotáciu
z Ministerstva pôdohospodárstva vo výške 13 277 eur.
Uvedenú časť stavby spolu s tribúnou, oplotením,
terénnymi úpravami, novú prístupovú cestu a rekonštrukciu s nadstavbou
MŠ realizovala firma nášho podnikateľa Františka
Jendroľa – STAVPOČ s.r.o.
Rekonštrukcia a nadstavba MŠ sa realizovala v rámci projektu „Rekonštrukcia
Príhovor starostu obce Š. Peňáka na ihrisku
eFOTO Ing. P. Jendroľ
Pokračovanie na s. 2
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Dokončenie zo s. 1
ZŠsMŠ“ na základe výzvy
– Infraštruktúra vzdelávania
z ROP, na ktorý obec získala NFP z eurofondov vo výške 995 958 eur.
„Veľmi sme ocenili finančnú pomoc z Úradu vlády   na športové vybavenie
školy a obce poskytnutím finančných prostriedkov   vo
výške 13 450 eur. A v neposlednom rade chcem vyzdvihnúť pomoc ŽSK a jeho predsedu pri oprave
cesty III. triedy po výstavbe kanalizácie, firmu STAVPOČ, ktorá má svoj veľký podiel na realizácii celého tohto diela,“ povedal Š.
Peňák.

Ocenení najlepší sportovci za reprezentáciu obce a školy
Predseda vlády p. Robert Fico vyjadril vo svojom príhovore potešenie nad tým, že sa
odovzdaním tohto areálu zvýši kvalita života našich občanov a priestor pre deti, mládež
i dospelých na využitie voľného času na rozvoj športových
aktivít. Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky, posvä-

Nakoniec futbalisti „pokrstili“ ihrisko prvou oficiálnou hrou. Druhý
zľava je Jozef Adamec – bývalý reprezentant Československa
eFOTO Ing. P. Jendroľ

Tribúna bola plná občanov Klina
tenie ihriska, poďakovanie žiaka a slávnostný výkop do brány. Po krátkej recepcii boli
odmenení najlepší športovci
a funkcionári, ktorí pozdvihli
úroveň športu v obci a podieľali sa na jeho rozvoji. Vyvrcholením jedinečného dňa bol futbalový zápas medzi internacionálmi obce Klin a Výberom
Slovenska za ktorých nástupili bývali reprezentanti: Jozef
Adamec, Ladislav Petráš, Dušan Galis, Július Šimon, Ľubomír Faktor; František Mikuláš a ďalší. O dobrú nála-

eFOTO Ing. P. Jendroľ

eFOTO Ing. P. Jendroľ
du sa starala dychová hudba
Supranka pod vedením p.
Š. Kutníka.
Celé podujatie sa skončilo prehliadkou areálu a materskej školy, kde sa nakoniec konalo pohostenie pre
pozvaných hostí, sponzorované p. F. Jendroľom, a guláš
pre všetkých občanov Klina
pripravil poslanec obce p. K.
Revaj. Akcia sa týmto dňom
síce skončila, ale areál už využívajú deti a mládež a určite ho ocenia ešte viac cez tieto prázdniny.
– red–

Obecné z a st upi t eľ st vo roz hodlo
UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Klin (OZ)
z 12. 2. 2010
Berie na vedomie
a) pripomienky rodičov a zamestnancov MŠ Klin k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania detí v MŠ Klin,
b) žiadosť vlastníkov (J. Revaja,
T. Čiernika, Ľ. Turaca, J. Chlupačku,
J. Litváka a F. Volfa) o riešenie cestnej
komunikácie 1299/72, ktorá je v havarijnom stave.
Schvaľuje
a) vyradenie výdajne stravy
v školskom zariadení súp. č. 325,
b) zaradenie školskej jedálne
Klin súp. č. 325,
c) opravu kuchyne školskej jedálne s príslušenstvom v MŠ Klin

súp. č. 325 podľa priloženej dokumentácie,
d) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu kuchyne školskej jedálne v MŠ Klin súp. č.
325 z Ministerstva financí,
e) VZN Obce Klin č. 21/2010
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Klin,
f) VZN Obce Klin č. 22/2010
o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov v obci Klin,
g) Žiadosť p. Rastislava Kekeľáka a manž. Andrei, obaja bytom Klin
č. 28, o umiestnenie stavby rodinného domu na parc. CKN č. 1299/76
mimo zastavaného územia obce
Klin,
h) odvodnenie prístupovej cesty
CKN parc. 5699/1 k novostavbám,

i) žiadosť p. Antona Majchra
a manž. Moniky, obaja bytom Klin
č. 343 o výstavbu rodinného domu
na parc. CKN č. 696/6 a 696/1,
j) žiadosť p. Michala Kurtulíka
a manž. Anežky, obaja bytom Klin
č. 259, o výstavbu rodinného domu
na parc. č. CKN 566/4 a 567/3 o výmere 375 m2, zapísané na LV 2885,
k) Žiadosť p. Petra Pindiaka
a manž. Zdenky, obaja bytom Klin
č. 554, o výstavbu rodinného domu
na parc. č. CKN 1299/88 a 1299/87
o výmere 800 m2, zapísané na LV 2846,
l) žiadosť o poskytnutie dotácie
z Úradu vlády SR podľa výnosu č.
1029/2009/KVÚV za účelom vykonania projektu „Športové vybavenie
pre obec Klin“ so spolufinancovaním obce Klin vo výške 5 % z oprávnených výdavkov.

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Klin (OZ)
z 23. 4. 2010
Berie na vedomie
a) Povinnosti ohlásovania drobných stavieb a ohlásovanie výrubu
drevín,
b) cezhraničnú
spolupráca v rámci Euroregiónu Beskydy
na princípe partnerskej obce pri podávaní projektov,
c) poslanca p. j. Lajdu riešiť problém s dažďovou kanalizáciou pri ZŠ
Klin,
d) dotácie na stravu 1 184,58 €,
vzdelávacie poukazy 2 671,20 €,
školské potreby 364,98 €, transfer
hlásenia pobytu 176,63 €, dotácia
– príspevok pre MŠ 1 368,00 €,
transfer rod. príd. 43,98 €,
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Občania Klina volili do NR SR
Výsledky volieb do NR SR dňa 12. 6. 2010 v obci Klin. Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov: 1521. Počet zúčastnených voličov na voľbách: 828. Percento účasti: 54,43 %
1. EDS...................................................................... 0
2. Únia..................................................................... 0
3. SRK.......................................................................1
4. Paliho Kapurková..................................................5
5. SaS......................................................................41
6. SDĽ.....................................................................10
7. SMK..................................................................... 0
8. ĽS-HZDS............................................................57
9. KSS...................................................................... 3
10. SNS.....................................................................53
11. Nová demokracia...................................................1
12. ZRS..................................................................... 2
13. KDH.................................................................230
14. ĽS – Naše Slovensko..............................................1
15. SDKÚ-DS........................................................... 68
16. AZEN....................................................................1
17. SMER-SD..........................................................346
18. Most – Híd........................................................... 9

Schvaľuje
a) žiadosť Dariny Úradníkovej,
bytom Kostolná 276 v Zubrohlave,
o prenájom nebytových priestorov
(nad garážami OcÚ) v budove súp. č.
147 na podnikateľské zámery (kozmetický salón). Cena za prenájom nebytových priestorov vo výške 8,30 €/m2,
b) dopracovanie projektu na terénne úpravy okolia ZŠ s MŠ Klin
súp. č. 122,
c) spolufinancovanie projektu pod názvom „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou
Klin“ poskytnutím úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na krytie vlastných zdrojov (neoprávnené výdavky) vo výške 100 000,00 € s dobou splatnosti na 3 roky so zabezpečením biankozmenkou,
d) zvýšenie počtu tried v MŠ
na 4 triedy v školskom roku 2010/11,
e) návrh na zmenu rozpočtu ZŠ
s MŠ Klin,
f) návrh na úpravu rozpočtu obce Klin:
• časť nenávratného finančného
príspevku zo zdroja štátneho rozpočtu 39 749,06 €,
• časť nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ
337 666,95 €,
• splátku úveru 375 908,20 €,
g) programový rozpočet na rok
2010 – 2012 podľa zák. č. 324/2007,
h) návrh na prehodnotenie
územného plánu obce Klin a prípravu podkladov na vypracovanie dodatku č. 2 ÚP obce Klin,
i) žiadosť vlastníkov (Kristíny Košútovej, Štefana Motyku,

Floriána Volfa a Petra Triebľa) o vydanie vyjadrenia zápisu pozemkov parcely CKN zobrazené GP č.
178833369 – 30/2010, ktoré nie sú
zahrnuté v územnom pláne obce
Klin. Ako budúce stavebné pozemky budú riešené v dodatku územného
plánu obce Klin,
j) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z Ministerstva ŽP
SR „Zberný dvor Klin“ so spolufinancovaním obce Klin vo výške 5 % z oprávnených výdavkov,
k) vypracovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia
v obci Klin“,
l) Žiadosť p. Karola Jadrňáka,

bytom Klin č. 189 o výstavbu rodinného domu na parc. č. CKN 494/8
o výmere 499 m2,
m) žiadosť p. Karola Svetláka
a manž. Aleny, obaja bytom Klin č.
118 o výstavbu hospodárskej budovy na parc. CKN č. 1318/4 o výmere 1 171 m2, zapísaná na LV č. 1655.
Dodatočné stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák.
č. 50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a územného plánu obce s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady,
n) žiadosť p. Mareka Turaca a manž. Dáše, obaja bytom Klin
č. 491, o výstavbu rodinného domu na parc. CKN č. 754/4 o vým.
227 m2, zapísaná na LV č. 2907,
o) žiadosť p. Jozefa Gočalu
a manž. Márie, obaja bytom Klin
č. 218, o výstavbu rodinného domu
na parc. CKN č. 1317/29 o výmere
227 m2, zapísaná na LV č. 2907,
p) žiadosť p. Jána Volfa, bytom
Klin č. 80 o výstavbu rodinného domu na parcele E-KN č. 2206/1. Stavebné povolenie bude vydané po vypracovaní dodatku územného plánu
obce Klin,
r) vysporiadanie vlastníckych
vzťahov pod miestnou komunikáciou podľa GP od CKN parc. 1200/1
(stará Kliňanská cesta) po Katarínu
Balekovú EKN parc. 2481 a žiadosť
p. Vladimíra Baleka a manž. Kataríny, obaja bytom Klin č. 86, o vzájomnom vysporiadaní pozemku na EKN
parc. 2481 vo vlastníctve Kataríny
Balekovej, diel 16 o vým. 69 m2 pod-
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ľa návrhu GP do vlastníctva obce za
pozemok EKN 5703/2 diel 18 o vým.
36 m2 podľa návrhu GP do vlastníctva Vladimíra Baleka ml. za cenu jedno euro,
s) žiadosť p. Stanislava Bugaja
a manž. Márie, obaja bytom Klin
č. 513 o odkúpenie pozemku parc.
č. EKN 5703/3 o výmere 26 m 2,
ktorá slúži ako prístupová cesta. Cena pozemku bude schválená
na ďalšom OZ,
t) vysporiadanie vlastníckych
vzťahov pri MŠ Klin č. 325 zámenou pozemkov podľa GP CKN
parc. 1234/38 o vým. 71 m2 v prospech obce Klin a parc. CKN 1037/7
o vým. 71 m2 v prospech vlastníkov
u) vysporiadanie vlastníckych
vzťahov pod MK od p. I.. Blaškoviča
súp. č. 509 po p. M. Rapšíka súp. č. 6.
UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Klin (OZ)
z 25. 6. 2010
Berie na vedomie:
a) „Hodnotiacu správu ZŠ s MŠ
o výchovno-vzdel. procese v šk. r.
2009/10“.
b) Správu kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2009.
c) Výročnú správu obce Klin
za rok 2009.
d) Úpravu rozpočtu obce – vzdelávacie poukazy a príspevok pre MŠ.
e) Žiadosť p. Martina Svetlošáka, Klin č. 2 o prenájom priestorov
stolárskej dielne bývalej prevádzky
s. č. 149 od 1. 9. 2010.
Pokračovanie na s. 4

Školu bude vykurovať nová kotolňa
Vynovená ZŠ v Kline
potrebuje aj modernizáciu
kotolne. Množstvo
nových priestorov, ktoré
škola získala, vyžadujú iné
nároky aj na vykurovanie.
Celá prestavba je realizovaná na základe Projektu
„Zmena palivovej základne
objektu ZŠ v obci Klin zavedením obnoviteľného zdroja – biomasy“ a je na základe
podania projektu obcou spolufinancovaný z Európskeho
fondu pre regionálny rozvoj.
„Pôvodné kotly boli už v havarijnom stave a rozšírenie
školy o prístavbu a nadstavbu
ďalších tried a telocvične si vyžiadalo aj zmenu v samotnej
kotolni. Moderná kotolňa bu-

de na biomasu, sklad na drevoštiepku a celé sa to zrealizuje
za 500 tis. eur,“ – povedal nám
starosta Štefan Peňák. Dokon-

Zatiaľ pohľad na starú kotolňu

čenie kotolne je naplánované
na začiatok vykurovacej sezóny, takže sa deti a učitelia zimy báť nemusia.
-red-

eFOTO Š. Peňák
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Roľníci hodnotili svoju činnosť
na rok náročnejšie. Povinnosti
pre členov sú zamerané hlavne
na dodržiavanie enviromentálnych zásad hospodárenia, ako
napr. budovanie hnojísk, nepriepustných žúmp, registrácia hovädzieho dobytka v centrálnej evidencii, dodržiavanie
hygienických zásad pri domácich zabíjačkách. V neposlednom rade jedna z podmienok
pri nároku na dotácie je včasné obrobenie pôdy, ako pokosenie a zvezenie sena. Dňa 17.
4. 2010 sa konala výročná člen-

ská schôdza družstva, kde jeho predseda Karol Revaj hodnotil činnosť družstva za rok
2009. Poďakoval všetkým členom za obetavú prácu pri plnení podmienok družstva. Aj
keď tento rok sa javí ako veľmi náročný, čo sa týka počasia, predstavenstvo družstva
verí, že občania si všetky podmienky splnia a tým zabezpečia, aby chotár v obci Klin bol
riadne obrobený.
Václav Stuchlý, ekonóm
RSD Or. Beskydy

Schôdza RSD Or. Beskydy – zľava: členka revíznej komisie M.
Laššáková, V. Stuchlý – ekonóm, K. Revaj – predseda, D. Laššák
– zástupca predsedu
eFOTO Š. Peňák
Roľnícke svojpomocné
družstvo Oravské Beskydy hospodári v katastri obce
Klin na ploche 316 ha. Z toho
je 228 ha ornej pôdy a 88 ha
trvalých trávnatých porastov.
V družstve je zaregistrovaných celkom 87 občanov obce. Sú to prevažne starší ľudia
– dôchodcovia, ktorí sa venujú
poľnohospodárskej činnosti už

dlhé roky. Vo svojich farmách,
ktorých je celkom 61, je chovaných spolu 147 hovädzieho dobytka. Členovia družstva, ktorí sa zaviazali plniť podmienky stanovené PPA (Poľnohospodárskou platobnou agentúrou) tzn. „Krížové plnenie“
majú možnosť dostať od štátu
dotácie na svoju činnosť prostredníctvom družstva. Plnenie týchto podmienok je z roka

Roľníci Klina sa zaujímali o výsledky ich družstva eFOTO Š. Peňák

Obecné z a st upi t eľ st vo roz hodlo
Dokončenie zo s. 3

Schvaľuje:
a) „Dodatok č. 3 k VZN č.
10/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin“,
b) Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy č. 3/2001 z 1. 1. 2001 a č.
2/2000 z 27. 12. 1999 medzi obcou
Klin a spol. SEVEN s. r. o. k 31. 8. 2010.
c) dohodu o započítaní pohľadávok za nájom nebytových priestorov
oproti prevedeným prácam na oprave a údržbe budov medzi obcou Klin
a spoločnosťou SEVEN s.r.o.
d) správu nezávislého audítora
za rok 2009 a audítora p. Ing. Florentínu Tekeľovú, bytom Zuberec č. 19.
d) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a výročnú správu za rok 2009.
e) Použitie prebytku v sume
33 098 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3. písm. a) a b) zák. č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-

vidlách úz. samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov na tvorbu
rezervného fondu,
f) Úpravu rozpočtu na r. 2010
vo výške 19 000 € na splátky istín
a úrokov k schválenému úveru vo
výške 100 000 € s dobou splatnosti
na 3 roky zo SZRB, a. s.,
g) Spolufinancovanie projektu
pod názvom „Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Klin zavedením obnoviteľného zdroja – biomasy“ poskytnutím úveru zo Záručnej rozvojovej banky s možnosťou
opakovaného čerpania a zabezpečením bianko zmenkou,
h) Žiadosť p. Romana Romaňáka
bytom Klin č. 146 a p. Petra Gužíka
bytom Klin č. 128 na výstavbu školiaceho strediska pre zváračov na parcele č. EKN 2219. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a územného
plánu obce s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.

i) Žiadosť p. Jozefa Litváka
a manželky Daniely Litvákovej, bytom Klin č. 182 o výstavbu rodinného domu na parc. č. EKN 2207/1. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a územného plánu obce s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady.
j) Žiadosť p. Jozefa Helebrandta a manželky Ivety Helebrandtovej,
bytom Klin č. 343 na vydanie súhlasu na prístavbu k RD č. 343 na parcele č. CKN 698 zapísaná na LV č.
42. Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zák. č. 50/1976
o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a územného plánu obce.
k) Žiadosť p. Patrika Trnčáka
a manželky Marty Trnčákovej, bytom Klin č. 357 o výstavbu rodinného
domu na parc. č. CKN 674/2 o vým.
738 m2 zapísanej na LV č. 2884.
Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zák. č. 50/1976

o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a úz. plánu obce s vybudovaním
inž. sietí na vlastné náklady.
l) Žiadosť p. Mariána Huráka, bytom Klin č. 348 o výstavbu
rod. domu na parc. č. EKN 1987/2.
Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zák. č. 50/1976
o úz. plánovaní a stav. poriadku
v znení neskorších predpisov a úz.
plánu obce s vybudovaním inž. sietí
na vlastné náklady.
m) Žiadosť p. Milana Laššáka
a manželky Dagmary Laššákovej,
obaja bytom Klin č. 491 o výstavbu
rod. domu na parc. CKN č. 1299/60
o vým. 847 m2, zapísaná na LV č.
2908. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák. č.
50/1976 o úz. plánovaní a stav. poriadku v znení neskorších predpisov
a úz. plánu obce s vybudovaním inž.
sietí na vlastné náklady.
n) Žiadosť p. Pavla Šatana a manželky Martiny Šatanovej, obaja bytom Klin č. 448 o výstavbu rod. domu
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Na výlete s Františkom z Assisi
Dňa 24. apríla 2010
o 9.00 hod. po zástavkách
nastupovali do autobusu
milovníci umenia. Tak, ako
každý rok, aj tento rok MS
SČK v Kline zabezpečil
lístky do divadla Novej
scény v Bratislave, tentoraz
na pôvodný slovenský
muzikál František z Assisi.

Režisér Martin Kákoš
o tomto diele napísal: Pred niekoľkými rokmi som čítal Františkov životopis od Juliana
Greena. Už vtedy ma očarili
peripetie jeho života, premena
búrliváka a sukničkára na kazateľa, hľadanie cesty, okamihy vzletov aj pádov. Zdalo
sa mi, že je to veľká téma pre

17. 3. 2010 Na výročnom zhromaždení členov MS SČK vyhodnotili
prácu za rok 2009, schválili plán práce na rok 2010. Už tradične nechýbal kultúrny program, občerstvenie a tombola. Členovia výboru – zľava: E. Kosmeľová, D. Gonšenica, M. Peňáková eFOTO Š. Peňák

P. Iveta Kurtulíková z deťmi z MŠ pri ukážke prvej pomoci. Pre deti z MŠ v Kline zorganizoval MS SČK v Kline 4-dňový kurz prvej pomoci pod vedením p. Ivety Kurtulíkovej. Malí záchranári sa učili privolať záchrannú službu, správne vykonať masáž srdca a dýchanie z úst
do úst. Ukážky z prvej pomoci predviedli aj na výročnom zhromaždení členov MS SČK začo boli odmenení potleskom a vecnou odmenou
na parc. CKN č. 948/4 o vým. 1 097
m2, zapísaná na LV č. 2368. Stav. povolenie bude vydané v zmysle stav.
zák. č. 50/1976 o úz. plánovaní a stav.
poriadku v platnom znení neskorších
predpisov a úz. plánu obce s vybudovaním inž. sietí na vlastné náklady.
o) Žiadosť p. Stanislava Volfa
a manželky Emílie Volfovej, Stanislava
Volfa ml., všetci bytom Klin č. 366, o odkúpenie pozemku, parc. č CKN 747/1
o vým. 8 m2, CKN 747/5 o vým. 6 m2,
CKN 748/1 o vým. 16 m2, CKN 749/2
o vým. 13  m2, CKN 749/1 o vým. 16 m2,
CKN 749/3 o vým. 20 m2 podľa predloženého návrhu GP. za cenu 1 €/m2,
p) Žiadosť p. Petra Triebeľa, TRIPOSTAV č. 551 o schválenie otváracích hodín v prevádzke PIZZERIA KOLIBA v pondelok až štvrtok
od 10.00 do 23.00 hod., piatok do 10.00
do 2 hod., sobota od 12.00 do 2. hod
a v nedeľu od 12.00 do 24.00 hod.
r) Žiadosť združenia detí a mládeže Nodam, stredisko Klin o poskytnutie priestorov v budove dolnej MŠ s č.
224 za účelom stretávania sa detí vo
voľnom čase v spoločnosti Nodam,
s) Poskytnutie príspevku na odstraňovanie následkov povodní

v postihnutých oblastiach Slovenska na fond Solidarity vyhlásenej
Združením miest a obcí Slovenska
vo výške 500 € z rozpočtu obce
t) V zmysle zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a novely zák. č. 102/2010 Z. z. o obecnom zriadení rozsah výkonu funkcie starostu obce v ďalšom funkčnom období na plný úväzok na celé funkčné obdobie.
u) Žiadosť p. Márie Klozíkovej o ukončenie nájomnej zmluvy
na prenájom miestnosti na predaj
textilu – nad garážami OcÚ s. č.
147 od 1. 7. 2010.
v) Žiadosť p. Antona Katráka,
MARWAN, Klin č. 121 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 1/2003
na prenájom nebytových priestorov o vým. 30 m2 v budove bývalej
prevádzky s. č. 149.
w) Žiadosť p. Dariny Úradníkovej, bytom Kostolná 276, Zubrohlava o zrušenie prenájmu nebytových priestorov v budove s. č. 147
na podnikateľský zámer prevádzkovanie kozmetického salónu nad garážami OcÚ s. č. 147 schváleného
uzn. OZ č. 326/2010 z 23. 4. 2010.

divadlo, aj s ohľadom na dobu – vrcholný stredovek, prelínanie krutosti i veľkých myšlienok rodiacej sa renesancie,
svet trubadúrov i križiackych
výprav, kupcov i náboženskej
mystiky. A prečo muzikál?
Všetci Františkovi životopisci zdôrazňujú jeho záľubu
v speve a tanci, celý život oslavoval Boha piesňami. Preto
bez hudby si Františkov život
ťažko predstaviť. A čím presahuje jeho príbeh do dneška?
Ja nevidím Františka so svätožiarou okolo hlavy. Vidím
ho skôr ako mladého človeka,
ktorý sa v istej fáze svojho života odmietne podriadiť tomu, čo od neho očakávajú iní
a rozhodne sa ísť svojou vlastnou cestou. Zahodí bohatstvo
a pohodlie, aby mohol realizovať svoj sen o osobnej slobode.
Aj s rizikom, že ho mnohí budú považovať za blázna. Uskutoční jednu z najväčších duchovných revolúcií v dejinách.
Možno je v jeho rozhodnutí
veľa utópie aj naivity. Ale práve v tom je jeho veľkosť. V nezvrátiteľnej ceste k individuálnej slobode. Tu vidím presah
do našich vlastných skúseností ako zrážku čistých ideálov
s hrubou realitou. Nechceme
robiť akúsi apoteózu františkánstva, ide nám o uchopenie
života človeka, ktorý so všetkou neústupčivosťou vykročí
za svojím snom.
Muzikál splnil nielen režisérove očakávania, ale aj

nás, divákov. Každý z účastníkov zájazdu bol uchvátený a po predstavení každý
hodnotil toto predstavenie
jedným slovom – nádherné! V tomto predstavení bolo všetko naj… – silný príbeh, výborná muzika, charakterový a silne výrazový
tanec, ktorý spolu s vynikajúcimi tanečníkmi i tancujúcimi hercami prenikol hlboko do každého účastníka zájazdu. Hlavnú postavu stvárnil známy mladý slovenský
herec Kamil Mikulčík.
Bola to jedinečná sobota,
sobota strávená v spoločnosti
veselých ľudí, ktorí sa dokážu
vytrhnúť z každodenného stereotypu a nájsť si čas, aj popri
svojich každodenných starostiach, na niečo, čo človek v našej dedinke nemá možnosť zažiť. Mali sme aj čas poprechádzať sa po našom hlavnom
meste, dať si „nie domácu“ kávu, ale kávičku v útulnej kaviarničke, prešli sme sa po novootvorenom
obchodnom
a oddychovom centre na Dunaji EUROVEA.
Naše babky nám vždy hovoria: „Je jar, slnko svieti, treba kopať, sadiť, atď.“ Ale to
všetko sa dá stihnúť aj bez tej
jednej soboty, ktorá človeka
vytrhne zo zaužívaného kolobehu života. Bolo proste super
a ešte raz ďakujeme organizátorkám z MS SČK v Kline tešiac sa na ďalší zájazd.
Elena Kosmeľová
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eFOTO v článku Š. Peňák

Žienky párali, spievali, proste výborná zábava!

Obecné páračky sa opät vydarili
Vo fašiangovú sobotu 6.
febr uára 2010 sa konali už
II. obecné páračky v našej dedine. Členky MS SČK
a členky Jednoty dôchodcov v Kline si znova našli
čas a pripravili pre celú dedinu skvelú akciu. Šikovné
a hlavne zručné ženy z dediny prišli, pripravené perie

párali, radosť bolo pozerať
na ich šikovné ruky, ktoré
párali do noci.
„A opäť sa vydarili!“ takto komentovali všetci návštevníci
Obecných páračiek v Kline túto
akciu, kde si každý našiel, čo mu
vyhovovalo. Okrem párania peria tými skôr narodenými (najstaršia páračka bola p. Svetlošá-

ková) nechýbali ani mladé dievčatá z dediny (k tým najmladším patrila Ema Katráková), ktoré prišli a párali so svojimi mamkami a babkami. Chlapi im účesy
upravili tými najkrajšími husacími pierkami. Radosť bolo na nich
pozerať. O skvelú zábavu sa postarali chlapi z dediny, ktorí prišli aj s harmonikármi: Ľ. Svetlošá-

To sa spievalo a tancovalo pri toľkých harmonikároch. Zľava: Ľ. Svetlošák a J. Kosmeľ

kom, P. Triebeľom a prírastkom
z radu najmladších harmonikárov Jurajom Kosmeľom. Aj vďaka nim sa z kultúrneho domu dlho do noci ozývali krásne slovenské pesničky. Chlapi sa zachovali
naozaj chlapsky – od párania peria pobrali ženičky do tanca a tancovalo sa jedna radosť. Organizátori nezabudli ani na hladné žalúdky vediac, že k páračkám neoddeliteľne patrí pohostenie ako
za dávnych čias: šišky s penou,
chlieb s masťou a cibuľou, chlieb
so zabíjačkovými škvarkami, pečený bôčik s uhorkami, teplý čaj,
čaj s rumom a samozrejme na posilnenie „hriatô“. Lepšie špeciality
ani neexistujú.
Všetko pripravili členky MS
SČK v Kline s pomocou našich
dôchodkýň. Poďakovanie patrí aj
sponzorom: Obecný úrad v Kline, Jednota dôchodcov, p. Triebeľ, p. Sroka, p. A.Katrák a p. K.
Svetlák.
Najväčšiu radosť mali naše deti. V programe vystúpili sestry
Svetlošákové a súrodenci Triebľovci a všetci – starí i mladí sa zabávali. Už teraz sa tešíme na budúce
páračky.
Elena Kosmeľová
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Byť dôchodcom neznamená byť nečinný
Ľudia na dôchodku sa môžu stretávať preto, aby sa posťažovali, jeden druhému vyplakali, ale aj so zámerom tešiť sa
zo života, ktorý im Pán Boh ešte daroval. Z tohto lepšieho konca to zobrali aj kliňanskí dôchodcovia. Pozerajú sa na svoj
život z tej krajšej stránky a tešia sa z neho. Jednota dôchodcov, v ktorej sú dôchodcovia Klina organizovaní, trávi roky
zaslúženého oddychu naozaj činorodo, v kruhu svojich vrstovníkov, v radosti, speve a pomoci iným. Na nejednej akcii
predviedli, že ich prácu treba oceniť a že nepatria „do starého železa“, ale že sa mladí môžu od nich ešte kadečo učiť. Akcie, ktoré organizujú, sa pre ich vysokú úspešnosť, stali očakávanou tradíciou.
Nesedia doma
Dôchodcovia Klina patria
na okolí medzi veľmi zohratú „partiu“. Sú nápadití, veselí, zábavní a pracovití. Každý rok na jar zorganizujú Ples
dôchodcov, kde sa veľmi radi
prídu zabaviť aj mladí. Tento
tretí ročník opäť patril medzi
vydarené akcie, kde nechýbal
výborný program, hudba,
spev, tanec.
Naši „skôr narodení“ si organizujú i výlety do Oravíc,
kde si v teplej vode vyhrievajú

skrehnuté telo a nechajú vymasírovať prácou zohnuté chrbty.
Ale nielen o zábave sú ich
stretnutia. Pred Sviatkom
všetkých svätých a Veľkou
nocou zorganizovali brigádu na cintoríne, fare a v okolí
kostola. Veria, že si obyvatelia zoberú z nich príklad a že
kvety, ktoré sa im na hrobe
blízkeho nepáčia, prestanú
vyhadzovať niekde za plot,
ale do kontajnera.
Zúčastňovali sa brigády
pri čistení kliňanských hôr.

Voda nielen ovlažila, ale aj poliečila
Radi sa stretajú aj s inými
skupinami dôchodcov a pripravili pre nich už niekoľko stretnutí. Vedia, že samota žiadnemu človeku nepomáha a že záleží na každom
z nás, či je mladý, či starý.
Naši dôchodcovia sú dôkazom toho, že sa to dá aj pekne a radostne.

Spojenie babky a vnúčatá funguje aj mimo Klina
eFOTO Ing. P. Jendroľ

Poďakovanie za úrodu
Dňa 20. 9. 2009 kliňanskí dôchodcovia na vrchu
Grapa zorganizovali svätú
omšu ako poďakovanie za

eFOTO Ing. P. Jendroľ

úrodu. V minulosti bolo
totiž bežné, že ľudia ďakovali za úrodu, za pekné počasie, za ochranu. Dnes, keď
my mladší máme len malú
hriadku zeleniny a život našich rodín nezávisí len od toho, čo sa nám urodí na poli,
nás ďakovať za tento dar napadne len málokedy. Preto je
pekné, že dôchodcovia naštartovali túto tradíciu pripomenúť nám všetkým, že
to, čo máme, potrebuje požehnanie toho najvyššieho.
Mária Jendroľová

Spomienka na Albínku Srokovú
Nik si nikdy nepomyslel, že kostol nie je len útočiskom lásky, ale že práve na tomto mieste môže niekto nájsť aj
smrť. Takáto situácia sa stala 26. februára 1960 v námestovskom kostole, kde bola s ostatnými modliacimi sa zavraždená aj naša rodáčka, takmer maturantka, Albínka Sroková
Čo sa vlastne v ten osudný
deň stalo?
V spomínaný deň po 16.
hodine vošiel do kostola v Námestove Ján Jenej.
Pod kabátom niesol sekeru, ktorou si chcel pomôcť
pri vylamovaní pokladničiek. V prvej veľa peňazí nenašiel a tak sa pobral
k druhej, ale vtedy do kostola vošla Elena Vojtechov-

ská. Jej každovečerný rituál chodenia do kostola sa
jej stal nakoniec osudným.
Ján Jenej v snahe nemať
svedkov svojej lúpeže použil sekeru na jej umlčanie.
Keď začul opäť niekoho
vchádzať, skryl sa. Do kostola vošiel Florián Vavriňák, otec troch detí. Mal
chorú manželku a slabučkého 17-ročného syna. Pri-

šiel načerpať duchovnej sily pred odchodom domov,
kde sa už nikdy nevrátil. Aj
v tomto prípade Ján Jenej
použil sekeru, aby mu nik
neprekážal v jeho úmysloch. Obe telá odvliekol ku
spovednici a prehľadal nájduc 250 korún. Opäť sa vrátil k pokladničkám, ale vtedy už vošla do kostola aj
Albínka Sroková. Kľakla si

do stredu kostola nevšímajúc si nič podozrivé. Žiaľ,
Jenejov brutálny scenár sa
zopakoval do tretice.
Sekeru našli žandári pri
kulturáku, kam ju vrah
pohodil cestou do krčmy.
Išiel si vypiť, hoci bol celý
dokrvavený. V krčme povedal, že sa pobil pre frajerku. Skoro ráno mal miestny
Pokračovanie na s. 8
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V Kline vyrástla koliba
V nedeľu 6. júna sa Klinom niesol zvuk heligóniek a spev
folklórnych súborov. Hudobníci a speváci prijali pozvanie Petra a Zdenky Triebeľovcov, ktorí otvárali novú Kolibu. Krásna stavba z dreva vyrástla za necelých desať mesiacov na mieste starej krčmy.
„V Kline zariadenie podobného typu chýbalo. Našou snahou je poskytnúť celým rodinám možnosť posedieť si v príjemnom prostredí a občerstviť sa. Zatiaľ budeme ponúkať pizzu
a podľa požiadaviek aj tradičné slovenské jedlá,“ povedal Peter Triebeľ. V Kolibe plánuje usporadúvať rôzne kultúrne podujatia a dobudovať detský kútik, aby
sa mamičky s deťmi nemuseli o svoje ratolesti obávať.
Pribudnúť by malo aj pó-

dium, ktoré bude umiestnené netradične nad potokom. Na poschodí ponúka svoje služby kadernítvo
a kvetinárstvo.
Štefan Peňák, starosta Klina, slovami chvály nešetril: „Koliba bola vždy
symbolom pohostinnosti pre
pocestných, o ktorých sa bača
postaral, ponúkol im jedlo a pitie. Verím, že táto Koliba priláka nielen domácich obyvateľov, ale bude slúžiť aj turistom
na prospech jej majiteľov a celej obce.“

Manželia Z. a P. Triebeľovci s dcérou

eFOTO Ing. P. Jendroľ

Vo vnútri koliby

eFOTO Ing. P. Jendroľ

Priestor na sedenie za kolibou

eFOTO Ing. P. Jendroľ

Slávnostného
otvorenia s bohatým kultúrnym
programom sa zúčastnila aj
Viera Mazúrová, poslankyňa Národnej rady: „Som rada, že sa pánovi Triebeľo-

vi podarilo v Kline postaviť
drevenicu, na ktorú by boli hrdí aj naši dedovia. Drevenice sú spolu s krásnou
prírodou symbolom tohto
kraja.“

Spomienka na Albínku Srokovú
Dokončenie zo s. 7
farár spovedať budúcich
novomanželov. V kostole
ani nezasvietil, len so sviečkou podišli k spovednici.
Spoveď prerušili až výkriky ľudí, ktorí prichádzali
zadným vchodom na rannú bohoslužbu. Keď kňaz
rozsvietil, naskytol a im
strašný pohľad na mŕtve,
skrvavené a polonahé telá.
Medzitým sa Jenej pobral
k strýkovi do Vrútok. Predtým sa ešte zastavil – stále
v šatách od krvi – naobedovať v Trstenej. Potom nasadol na vlak. Tam ho zat-

kli príslušníci verejnej bezpečnosti.
„Ján
Jenej
nevošiel
do kostola s úmyslom vraždiť. No keď sa to stalo, vôbec to s ním nepohlo. Ján
má silne narušenú osobnosť
a sklony k alkoholu,“ stálo
v zápisnici zo súdu. S rodičmi Jenej nevychádzal dobre, hoci mu dovoľovali, čo
len chcel. Keď chodil na učňovku, býval u tety, ktorá
to s ním nevydržala a vyhodila ho z domu. Na internáte ho po mnohých výtržnostiach nechali bývať
len preto, že mal tesne pred

dokončením školy. V žiadnej práci dlho nevydržal
a tak ho peniazmi musela
zásobovať mama, tie však
míňal na alkohol a cigarety. Vražda v Námestove nebol jeho prvý zločin. Tesne
po osemnástke sa pokúsil
znásilniť ženu na večernej
prechádzke, za čo si odsedel dva a pol roka. Ani potom, ako sa vrátil z väzenia,
si nedokázal udržať prácu
v bani a tak sa nehanbil klamať, podvádzať, kradnúť.
Až mu v mysli skrsla myšlienka, že nábožensky cítiaci Námestovčania mu-

sia do pokladničiek na milodary v kostole hádzať
pekné peniažky, ktoré by
si mohol privlastniť. Nakoniec surovo zavraždil
troch nevinných ľudí.
Výrok súdu s vrahom
znel – rozsudok smrti! Námestovo a okolité obce sa ešte dlho spamätávali z hrôzostrašného obrazu, ktorý sa udial
na posvätnej pôde a zo
straty svojich blízkych.
Týmto si chceme aj my
pripomenúť skon našej
rodáčky Albínky.
–red–
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Pr voprijímajúce deti a ich veľ ký deň
Poslednú májovú nedeľu slnko konečne zažiarilo. „Usmievalo sa“ na 43 detí, ktoré v krásnych bielych šatách a elegantných oblekoch prišli na stretnutie s priateľom Ježišom.
Vďaka veľkému úsiliu sestričky Imakuláty Slávnosť
prvého svätého prijímania
bola pokojná a veľmi príjemná. Sústredené pohľady rodičov a príbuzných v duchu
sprevádzali a povzbudzovali

sólový spev detí, aj milý tanček.
Pán farár v príhovore deti povzbudil, aby sa aj ako
80-roční tešili zo svätého
prijímania tak, ako v dnešný
deň.

Blahoželanie

Náš duchovný otec, vdp. Eugen Ďubek oslávil 20. júna
25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Každý vieme a preto oceňujeme, že sprostredkovať ľuďom lásku, povzbudzovať ich vo viere a ukazovať cestu, ktorú nastúpil Kristus,
je náročná úloha. Preto mu z úprimného srdca ďakujeme
za obetavú službu v našej farnosti, vyprosujeme od Nebeského Otca zdravie, chápavé srdce, zdravú múdrosť,
hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého.
– Vaši farníci –

Eugen Ďubek

Narodený: 1. 11. 1957
v Oravskej Polhore
Ordinovaný: 16. 6. 1985
v Nitre
1985 – kaplán v Dolnom
Kubíne
1986 – kaplán v Trstenej
1987 – kaplán v Spišskej
Belej
1989 – kaplán v Poprade
1990 – správca farnosti
v Dlhej nad Oravou
1991 – excurrendo
(zastupovanie) v Podbieli
1994 – excurrendo v Krivej
(do 1996)
2005 – správca farnosti v Kline

Sestra Imaculata s prvoprijímajúcimi deťmi
Autor fotografií v článku Ing. P. Jendroľ
Na obetný stôl deti priniesli sviečku v tvare kvetu, medovníkové srdcia ako
symbol ich vlastných sŕdc,
deviatniky, ktoré sa deti
modlili deväť dní pred svätým prijimaním, kráľovské

koruny s dobrými skutkami,
kvety, bochník chleba, hrozno, kalich s vínom a hostie.
Deti zo žiariacimi očami
prijali sviatostného Krista.
Rodičov nadchlo krásne poďakovanie od detí.
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Nedeľa pre naše matky
S mesiacom máj sa spája
krásny sviatok – Deň
matiek. Pri slove mama
si každý z nás predstaví
svoju mamku. Milú,
starostlivú, ktorá
prebdela nie jednu
noc pri našej postieľke
a pofúkala „boľačku“.
Deň „D“ pre mamičky
škôlkarov a žiakov zo ZŠ nastal v nedeľu 9. mája 2010
o 15 00 hod. v kultúrnom dome. Deti si s pani učiteľkami
pripravili krásny program
a veru nejednej mamke sa

vykotúľala slzička šťastia
i dojatia. Piesne, básne, tančeky plné lásky, ale aj kvietok a medovníkové srdiečko boli vyjadrením vďaky
za mamičkinu lásku, starostlivosť a obetavosť.
„Mama je slniečko so zlatým
vlasom
a malé slniečko to zase ja som,
preto sa na svete dobre máme,
mne svieti mama
no a ja mame.“
Ďakujeme všetkým mamičkám v mene Vašich detí

Autor eFOTO v článku Ing. P. Jendroľ
za každé milé slovo, bozk
a úsmev, povzbudenie, ale aj
za pokarhanie, ktoré im mož-

Na svet sme
privítali

Matka roka 2010
Centrum pre rodinu a sociálnu starostlivosť Harmónia o.z. a Zväz zdravotne postihnutých Oravy o.z. zorganizoval anketu Matka roka 2009 pod názvom Láska je v nás.
Vyhlásenie výsledkov tejto akcie sa konalo v kultúrnom dome v Dolnom Kubíne 16. 6.
2010 a Klin mal na nej svoje zastúpenie v podobe 35-ročnej Zuzky Kovalčíkovej
Je to mladá žena, ktorej
však osud nadelil, že život

okolo seba nespoznáva cez
svoje oči. Napriek tomu

Zuzka Kovaľčíková s dcérkami na vyhlasovaní Matky roka 2010

no pomôže zamyslieť sa nad
sebou.
Iveta Ferancová, učiteľka MŠ

sa vydala a má dve zdravé
dcérky Annemáriu a Kristínku, o ktoré je s pomocou asistentky schopná sa
plne starať. Má však umelecké cítenie a už od základnej školy písala básne.
Dnes má za sebou dve básnické zbierky: Moje oči,
Naše malé slniečko a chystá sa napísať tretiu.
Aj keď nebola vybratá
za Matku roka 2010, ktorou sa stala 102-ročná matka zo Štefanova – bývalá babica, ktorá „odrodila“ vyše 300 detí, my našu
Zuzku vnímame ako obdivuhodnú ženu, ktorá dokázala v mnohom viac, ako
–red–
my vidiaci.

Lukáš Kosmeľ, Laura Červeňová, Peter Katrák, Alica Úradníková, Lucia Václavová, Damián Večerek, Ema Laššáková, Filip Martvoň, Slávka Trnčáková, Silvia Graňáková,
Karin Pindiaková, Slávka
Plutinská, Lukáš Chovanec, Eliška Chovančáková,
Diana Kubanková, Samuel
Stahoň, Kristián Pisarčík,
Vivien Prisažná, Richard
Kozlovský, Klára Trnčáková, Nela Jendroľová

† ODPOČINUTIE VEČNÉ

  DAJ IM, PANE …
89-ročná Rozália Svetláková, 69-ročný Ignác Prisažný, 66-ročná Vilma
Flajsová, 81-ročná Margita Pjenteková, 87-ročná Justína Ondreková,
66-ročný Milan Sivčák,
88-ročný Rudolf Ondrek,

Júl 2010
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Maškar ný ples

Mimoriadnej obľube sa teší karneval. Tento rok sa konal 7. 2..
O skvelú atmosféru sa postarali samozrejme skvelé masky a chalani
zo skupiny Horalky, a to muzikanti: T. Baľák, J. Basár, M.Jadroň,
M. Pisarčík, J. Zanovit, spevák A. Kramarčík a moderátor Š. Grebáč

Tohtoročné talenty ZŠ
Jedno normandské príslovie hovorí: „Ak uspejete iba
raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ
uspejete dvakrát, môže to byť
šťastie. Pokiaľ trikrát, tak vďaka
usilovnosti a pracovitosti.“
Pravdivosť tohto príslovia
dokazujú aj niektoré každoročne opakujúce sa mená žiakov, ktorí našu školu reprezentujú či už vo vedomostných alebo športových súťažiach.
Medzi tých najúspešnejších vo vedomostných súťažiach patria: Gabriela Mokošáková (9.A) – 2. miesto
z okresného kola recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín,
v kategórii Poézia a cena poroty z okres. kola Olympiády slovenského jazyka a lite-

ratúry, Mária Gurová (9.A)
– 2. miesto z okres. kola Matematickej olympiády, úspešná riešiteľka v kraj. kole Matematickej olympiády a v súťaži Finančníctvo Andrej Jašica (8.B) – 2. miesto z okres.
kola a úspešný riešiteľ v krajskom kole Dejepisnej olympiády, Katarína Večerková (7.B)
– 2. miesto z okres. kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, Pavol Kviatek (6.A) – cena poroty z okres. kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, 1. miesto z okresného
kola Dejepisnej olympiády,
úspešný riešiteľ v okres. kole Pytagoriády, Filip Klinovský (5.A) – 1. miesto z okres.
kola Geografickej olympiády a úspešný riešiteľ v okresnom kole Pytagoriády, Ale-

Autor eFOTO v článku Ing. P. Jendroľ

xandra Klinovská (3.A) – 2.
miesto z okres. kola speváckej súťaže Slávik Slovenska,
Mário Balek (3. B) – úspešný riešiteľ v okres. kole Pytagoriády, Mária Mikundová (5.B), Samuel Gura (5.A)
– 1. miesto v korešpondenčnej súťaži Rok kňazov, Damián Litvák (7.B), Henrieta
Bečárová (7.B), Mária Králiková (6.A) – úspešní riešitelia v korešpondenčnej súťaži Rok kňazov, Janka Mešková (6.B), Danka Baculáková
(6.B), Mária Králiková (6.A)
a Barbora Prisažná (6.B) –
1. miesto v diecéznej súťaži
Spoznaj svoju farnosť. V tejto
súťaži dosiahli úspech aj skupina dievčat: Monika Tomaštíková (7.B) a Henrieta Bečárová (7.B) a skupina chlapcov: Mikuláš Mikunda (8.A)
a Peter Štepunek (8.A). Výtvarné práce Martina Jadro-

ňa (9.B) a Marty Jendroľovej (7.A) boli vybraté ako
ilustrácie do knihy Povesti
spod Pilska.
V športových súťažiach dosiahli naše deti úspechy najmä v súťažiach družstiev
– 1. miesto z okres. kola vo florbale Orion cup – staršie žiačky,
3. miesto z obvod. kola vo florbale Orion cup – chlapci, atletika – 4. miesto družstvo dievčat, 5. miesto družstvo chlapcov
zo 17 zúčastnených škôl, najlepší jednotlivci: Milan Ptačin (9.B)
– 3. miesto 60m a 5. miesto 60m
– celoslovenská súťaž, Barbora Bahledová (9.A) – 2. miesto
60m.
A na záver povzbudivý citát od Leonarda da Vinciho: „Ani jeden mladý človek
nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.“ … Ale to až
po prázdninách.
–ar-
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ZŠ s MŠ sa predstavuje

papiera, tetrapakov a plechoviek. A to je skutočný
boj o prvenstvo. Za tento
školský rok žiaci nazbierali 5 955 kg papiera, 1. miesto
v zbere papiera získala 5.
A trieda, 1. miesto v zbere
tetrapakov tiež 5. A trieda
a 1. miesto v zbere plechoviek 4. B trieda. Odmena
najusilovnejších neminula.

Za zber papiera si piataci vyslúžili deň voľna a za tetrapaky a plechovky cestovalo 14
žiakov na výlet do Westernového mestečka. Najväčšiu zásluhu na organizovaní separovaného zberu má p. učiteľka V. Gracíková. Touto cestou sa chceme poďakovať aj
starým rodičom, rodičom,
susedom i známym a všetkým, ktorí zbierali a zbierali,
a tak pomohli nie len deťom,
ale aj prírode.
–ar-

cie Mládež SČK a aj takouto činnosťou chceli poukázať na nutnosť znalostí
o prvej pomoci a možnosti
mladých zapájať sa do pomoci iným.
Nasledujúci deň, 25.
júna, členovia záchrannej
služby zoznámili deti ZŠ
s prácou záchranárov, vysvetlili, resp. ukázali ich zá-

kladné postupy pri poskytovaní prvej pomoci rôznymi pomôckami a prístrojmi
a dali deťom možnosť nahliadnuť do interiéru vozidla záchrannej služby.
Všetky akcie sa stretli
s veľkým záujmom našich
detí, čo je výborný začiatok ich cesty k zodpovednosti.
– ar –

Školáci sa postarali o čistotu obce
Nemalým prínosom pre
ochranu životného prostredia je každoročná akcia
„Čistá obec“. Tohto roku sa
konala 30. 4., kedy nám počasie v tohtoročných „mokrých podmienkach“ mimoriadne prialo.
Každá trieda vyzbierala
určený úsek v obci. Žiaľ našli

sa aj zatiaľ nemenovaní žiaci,
ktorí bezdôvodne ostali doma a iní aj za nich vynakladali
svoje úsilie, kým títo postávali pri plotoch alebo sa bicyklovali. Je smutné, ak mnohí
obmedzili túto činnosť na jeden deň a mnohí vôbec nechápu zmysel tejto práce.
Naša škola sa taktiež každoročne zapája do zberu
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Aktivity školy

Na podnet Rodičovskej
rady sa žiaci 11. 3. 2010
stretli s policajtom Igorom
Čerňanom z oddelenie
prevencie OR PZ v Dolnom Kubíne.

Žiaci jednotlivých tried
s ním diskutovali o otázkach závislosti, šikanovania, záškoláctva, pričom sa
držali osnovy priorít: rodina, škola, spoločnosť. Cieľom tohto stretnutia bolo, aby si deti uvedomili

a učili sa niesť zodpovednosť za seba a dané priority, pretože je to zlo, ktorým obmedzujeme vlastnú
slobodu a strpčujeme život
našim blízkym.
V rámci účelových cvičení dňa 24. 6. 2010 Monika Bahledová a Eduard
Ďuriš, študenti Gymnázia v Námestove, vysvetlili žiakom ZŠ v Kline základný postup poskytovania prvej pomoci. Sú členmi humanitárnej organizá-

Za peknú prácu patrí odmena
Posledné dva mesiace
školského roka, okrem času písomiek a skúšania, sú
aj časom výletov.
Aj tento školský rok si
deti priniesli mnoho fotografií a zážitkov z výletov, ktoré pre nich zorganizovali učitelia a pani riaditeľka. Štyridsiati štyria
žiaci boli odmenení za celoročnú prácu výletom
do Bratislavy. Videli, mnohí prvýkrát, Bratislavský
hrad, Dóm sv. Martina,
Hviezdoslavovo námestie,
Staré divadlo, Nové di-

vadlo a navštívili 3D kino,
kde mohli vidieť-prežiť rozprávku „Ako skrotiť draka“.
Iní zas navštívili Banskú
Štiavnicu a v jej blízkosti
Vyhne, Nitru, Žiarsku chatu v Žiarskej doline, Westerncity a Tarzániu v Tatralandii, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok,
Habakuky
na Donovaloch a Oravskú
priehradu.
Okrem výletov mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa
niektorých exkurzií, ako napr. Osvienčim, Zuberec, keramická dielňa Tvrdošín či
knižnica Námestovo. –ar-
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More
– srdce zážitkov
prežitých v Duče
(slohová práca)
Duče, hovorí vám niečo toto slovo? Ak áno, určite viete, že je to malinká dedinka, hneď vedľa väčšieho
mesta Omiš v Chorvátsku.
Túto malú dedinku som
navštívila cez prázdniny
pred dvoma rokmi s mojou
rodinou. Hoci to bolo dosť
dávno, zážitky ktoré som
zažila, si pamätám, akoby sa to udialo včera. Najkrajší zážitok, ktorý som si
priniesla z Duče domov, je
to, že som videla po prvýkrát more. V prvý deň večer z balkóna našej ubytovni som sa nemohla vynadívať na osvetlené budovy, ktoré sa krásne odrážali
v noci. Hneď na druhý deň
sme sa boli prvýkrát okúpať
v mori. Kým som doň vkročila, najprv som sa prechádzala po horúcom piesku,
v ktorom sa odrážali slnečné lúče na lesklých povrchoch jemných kamienkov
a potom som konečne vstúpila do mora. Najprv som pocítila na nohách chlad, ktorý mi prinášala voda v podobe vĺn. V mojej mysli mi
prebehlo tisíc dobrých myšlienok a z mojich úst vyšiel len tichý hlas hovoriaci: „Nech táto chvíľa trvá
večne.“ Jednoducho, bolo to
úžasné, kráčala som stále
ďalej a ďalej a stále do hlbšej a hlbšej vody. Neskôr som
začala plávať, no vtom sa
do mojich úst dostala voda.
„Fuj!“ Tak toto bolo príšerne slané. To je asi jediná zlá
vlastnosť. Rýchlo sa mi dajte
napiť!“, kričala som a bežala som sa napiť, pretože som
stále cítila tú slanosť. Neskôr
sme sa vrátili späť na ubytovňu. A takto k moru sme
sa išli každý deň. Až nastal
koniec dovolenky.
„Aká škoda, že už musíme ísť domov.“ Pomyslela som si, keď som si ešte
predstavila, že o týždeň už
pôjdem do školy. Bol to pre
mňa najväčší a nezabudnuteľný zážitok a dúfam, že
túto malú dedinku ešte niekedy v živote navštívim.
Mária Tomaštíková
(6.B)

z histórie
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Z histórie Klina – VI. časť
Základné informácie z V. časti: 1922 – vznik Jednoty Orla; Ignác Grebáč – Orlov
– kňaz, básnik, publicista – rodák z Námestova; 20. – 30. roky – rozmach obecného divadla; 1922 – vznik Dobrovoľného hasičského spolku
V roku 1924 obecné zastupiteľstvo zrušilo organizačný štatút z roku 1904 a prijalo nový. Za richtára bol zvolený Ján Heretík s odmenou 500
korún, čo bolo oproti predchádzajúcemu obdobiu viac
o 180 korún. Zástupcovi richtára sa odmena zvýšila z 90
na 200 Kčs. Obec ďalej zamestnávala pokladníka, tútora (sirotského otca), pôrodnú
babicu, ktorá napr. mala plat
60 Kčs, dvoch poľných hájnikov, doručovateľa – obecného
sluhu, dvoch obecných pastierov. Obecné zastupiteľstvo
malo 12 poslancov.
Obec mala štyri fondy: chudobinský, hasičský, veterinárny a pomocnú základinu. Vyberali sa dávky od psov, zo zábav, z prírastku hodnoty nemovitosti a z nápojov. Čo sa
týka hospodárenia obce, nedarilo sa jej, bola stále chudobná. V roku 1935 obec dlhovala Obvodnému notárskemu
úradu v Bobrove 9 990 Kčs.
Obecné zastupiteľstvo nato
vypracovalo petíciu na zmenu
sídla notárskeho úradu. Chceli patriť do Obvodného notárskeho úradu v Slanici. Argumentovali tým, že v Bobrove niet “úradovne“ ani bytu
pre obecného notára. Naproti tomu Slanica má aj výhodnejšiu polohu na križovatke
ciest do Tvrdošína, Námestova, Zubrohlavy i Bobrova. Táto iniciatíva bola úspešná, ale

ako sa vyriešil daný dlh, sa neuvádza.
V roku 1942 sa skončilo obdobie starostov a na čelo dediny bol vymenovaný vládny komisár Jozef Prísažný.
Pri výkone funkcie mu vypomáhal poradný zbor, pokladník a obecný tútor. Trvalo to
však len dva roky a v júli 1944
sa stal starostom obce Florián
Kosmeľ.
Výstavba v obci v rokoch
1920 – 1945 závisela od finančných a materiálnych možností obce. Obecné cesty a mosty
museli udržiavať v dobrom
stave občania. Tí vozili na cestu potočný štrk a skaly, rovnomerne ho zhŕňali a spevňovali
„okresným válcom“. Dažde, záplavy a mrazy cestu poškodili a práce sa opakovali. Okresný náčelník v Námestove každoročne svojím rozhodnutím
predpisoval, koľko „hŕbiek“ tlčeného štrku majú obyvatelia obce Klin vyviesť na vicinálnu cestu dlhú 5,10km (Námestovo – Klin – Zubrohlava). V lete 1937 vyčlenil okresný úrad sumu 20 000 Kčs
na opravu vicinálnej cesty Námestovo – Klin. Na prácu dozeral cestmajster. K jeho povinnostiam patrilo aj čistenie garádov a údržba mostov.
Na vicinálnej ceste z Námestova do Klina bol jeden most
na rieke Polhoranke v mieste
nazývanom Michalovka . Ten
sa v roku 1927 následkom po-

vodne zrútil. Obec rozhodla
postaviť nový betónový oblúkový most, ktorý by odolal živlu. Náklady na tento most boli 44 000 Kčs. Obec si ale musela vyžiadať finančnú podporu od župného úradu. Urobil
tak okresný náčelník Edmunt
Solnoki, ktorý okrem iných argumentov v žiadosti uviedol aj
fakt, že ide o stavbu nie len pre
obec, ale aj pre okolie. Obec
všetky svoje prostriedky vyčerpala aj výstavbou obecnej
školy. Už v roku 1906 sa hovorilo o potrebe výstavby novej školskej budovy. Z roku
1925 je o škole zaznamenané:
„Obec má školu, ktorá sa čoskoro zrúca“. S výstavbou školy sa
začalo v roku 1926 nákladom
280 000. vzhľadom na mäkký podklad a nutné spevňovacie práce sa stavba predražila o 40 000 Kčs. Veľkú materiálnu pomoc poskytol spolok
bývalých urbarialistov. Škola
bola jednoposchodová s dvoma učebňami a dvoma bytmi
pre učiteľov. Nárast školopovinných detí spôsobil, že už
v roku 1931 zriadili tretiu dočasnú učebňu, ale vyučovalo
sa v prenajatej miestnosti domu Jána Adamčíka. Pre porovnanie: v šk. roku 1922/23 bolo
99 žiakov, dvaja učitelia a dve
triedy, v šk. roku 1931/32 bol
počet žiakov 159, traja učitelia
a 3 triedy, v šk. roku 1935/36 to
už bolo 206 žiakov, štyria uči– vyar –
telia a 4 triedy.

Ružomberská lýra seniorov
To, že naši dôchodcovia radi spievajú, je známe.
Vidieť ich na každej obecnej akcii. Neváhajú spievať
pred publikom, okamžite
sa pridajú, keď začujú známe ľudové melódie svojej
mladosti.
Folkórna skupina Babička
sa schádza pre radosť zo spevu ľudových piesní. Rytmus
im udáva harmonikár Ľudovít
Svetlošák a nadšení speváci

sú p. Florián Kosmeľ, p. Anna
Červeňová, p. Anna Klinovská a p. Františka Jendroľová.
Pesničky si zapisujú a nacvičujú si aj také, ktoré už mladší
ľudia vôbec nepoznajú. Nechcú, aby sa na ne zabudlo a preto ich poteší každá nová zabudnutá pesnička.
Keďže chceli vedieť a vidieť, ako to je v iných súboroch a aj trocha zhodnotiť
svoje schopnosti, zúčastnili sa
súťaže Ružomberská lýra se-

niorov. Bola to naozaj veľmi
zaujímavá skúsenosť. V duchu
troška závideli súboru, ktorý
už spolu spieva 60 rokov. Ale
im zasa závideli skvelého harmonikára a ďalšieho speváka,
keďže niektoré súbory boli
čisto ženské. Všetky zúčastnené súbory dostali Ďakovný list
od Jednoty dôchodcov Slovenska, ale hlavne získali nových známych, ktorí sú nadchnutí pre rovnakú vec.
Mária Jendroľová
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Z histórie športových úspechov v Kline
Klin nie je v oblasti športu žiadnym neznámym pojmom. Máme mnoho talentov, ktorí sa presadili mimo našej obce
a obetavých ľudí, ktorí mladých vedú a pomáhajú k rozvoju športových aktivít Klina. Na tomto mieste chceme vyzdvihnúť a aj takto odmeniť našich športovcov, ich trénerov a telovýchovných funkcionárov.
V histórii športu v Kline
patrí pozornosť týmto menám a ocenenie za výbornú
reprezentáciu: za vzornú reprezentáciu obce a Slovenska vo vzpieraní: Ing. Jánovi Laššákovi – 1 x majster Slovenska, Rudolfovi Šatanovi – 2x majster Slovenska, reprezentant, Ing. Dominikovi
Jendroľovi – 8 x majster Československa, reprezentant
ČSSR, Romanovi Fenikovi –
2 x majster Slovenska, Ľubomírovi Košútovi – 1 x majster Slovenska, Jánovi Kovalčíkovi – 1 x majster Slovenska, Matejovi Fenikovi – 3 x
majster Československa, reprezentant ČSSR, Jánovi Bu-

covi – tréner vzpieračov, Stanislavovi Svetlošákovi – ľahká atletika – 14 x majster Slovenska od dorastu po juniora vo vytrvalostných disciplínach a cezpoľných behoch,
1 x majster Československa
a 1 x druhé miesto na 10 km
ako junior pod vedením trénera Dukla Banská Bystrica
p. Benčíka.
Za vzornú reprezentáciu
obce vo futbale: Danielovi
Kosmeľovi – hral za MŠK Žilina, Slovan Bratislava a v zahraničných kluboch; Jurajovi
Simanovi – hral za D. Kubín a Námestovo; v behu na lyžiach – štafeta starších žiačok na Majstrovstvách

Slovenska v Račkovej doline v roku 1997 – 3. miesto:
Daniele Kviatkovej, Daniele
Chajdiakovej (r. Jendroľová).
Za vzornú reprezentáciu
obce v zápasení: Miroslavovi Gurovi – 1x 2. miesto a 4x
3. miesto na Majstrovstvách
SR vo všetkých kategóriách; Máriovi Gurovi – 1x
1. miesto, 3x 2. miesto a 2x
3. miesto na Majstrovstvách
SR; Štefanovi Ulíkovi – 2.
miesto na Majstrovstvách SR
vo voľnom štýle.
Za vzornú reprezentáciu
obce – za všestrannosť: futbal, atletika, bežecké lyžovanie, biatlon – Simone Svetlošákovej.

Za dlhoročné vedenie
telovýchovnej jednoty: Karolovi Volfovi.
Za reprezentáciu obce
a školy za športovú činnosť
– dorast: Mikuláš Kosmeľ,
Matúš Habľák, Lukáš Svetlošák, Vlastimil Majcher; muži: Michal Mišek, Ľuboš Stahoň, Michal Habľák, Miloš
Úradník.
Zaslúžilí športovci: Karol Volf, Jozef Luka, Ivan
Kosmeľ, Bohumil Mišek,
Ján Volf, Peter Gužík, Ľudovít Svetlošák, František Fenik, Jozef Trnčák, Ján Majcher, Jaroslav Lipiak, Michal
Kosmeľ, Bystrík Baculák.
– red –

Prechod kliňanským chotárom
Obecný úrad v Kline za pomoci miestneho podnikateľa p. Jozefa Sroku zorganizoval
13. februára 2010 II. ročník prechodu Kliňanským chotárom.
Trasa viedla od obecného
úradu vrchovou cestou ku
soche Krista, ďalej cez Žilovky na Vahanov. Odtiaľ mohli
vytrvalejší bežkári zájsť až
ku koniarni v Starom háji
a vrátiť sa späť na Vahanov.
Z Vahanova bola už trasa
jednoduchá a rýchlejšia, keďže už nasledoval iba zjazd popri hornej stanici lyžiarskeho

eFOTO v článku
Ing. P. Jendroľ
vleku a Kunov vrch k obecnému úradu.Milovníci tohto
bieleho športu si určite prišli
na svoje.
Na bežkárov čakalo počas prechodu aj občerstvenie, ktoré pripravil Miestny
spolok Slovenského červeného kríža v Kline a miestni poľovníci pre nich pripravili po skončení chutný
guláš.
– šp –
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Úžasné výsledky futbalistov

eFOTO v článku Š. Peňák

Radosť mužov z postupu
Muži I. trieda jarná časť
1.	Klin
2. Bobrov
3. Zuberec
4. Zubrohlava
5. Or. Poruba
6. Novoť
7. Nižná
8. Sihelné
9. Lokca
10. Vavrečka
11. O. B. Potok
12. Veličná
13. Breza
14. Krivá

26 17
26 17
26 17
26 14
26 12
26 13
26 13
26 11
26 8
26 8
26 8
26 6
26 4
26 4

6 3 55:30 57
4 5 65:42 55
1 8 61:46 52
4 8 50:38 46
6 8 61:44 42
2 11 65:64 41
1 12 51:43 40
6 9 37:40 39
7 11 52:52 31
612 35:40 30
4 14 41:55 28
5 15 36:51 23
6 16 29:59 15
2 20 37:71 14

Výsledky: Vavrečka – Klin
0:1, Klin – Krivá 2:1, Breza
– Klin 2:2, Klin – Nižná 2:0,
Sihelné – Klin 3:3, Zubrohlava
– Klin 0:2, Klin – Or. Poruba
8:1, Klin – Veličná 1:1, Lokca
– Klin 1:3, Klin – Or. B. Potok
1:0, Zuberec – Klin 3:4, Klin
– Novoť 3:0
Zostava TJ Tatran Klin
– muži (zľava): brankár Roman Veselič, obrancovia: Lukáš
Svetlošák, Martin Pisarčík, Ľubomír ml., Ľubomír Siman ml.,
Michal Mišek, Vladimír Balek,

Jozef Stahoň; záložníci: Matúš
Hablák, Ľubomír Stahoň, Mário Fenik, Jozef Pisarčík, Jozef
Bolibruch ml., Martin Stahoň,
Stano Gonšenica, František Ptačin; útočníci: Miloš, Úradník,
Anton Jadroň, Pavol Ganobčík, Jakub Bugaj. Šancu dostali
aj dorastenci: Vlasto Majcher,
Miloš Masničák. Tréneri: Milan Úradník, Jozef Bolibruch st.
Zároveň treba poďakovať
celému vedeniu a realizačnému tímu, takisto všetkým
sponzorom, ktorí sa akokoľvek podieľali na akciách futbalu TJ Tatran Klin, ako aj
starostovi, obecnému zastupiteľstvu a obci Klin.
– Milan Úradník, tréner –
Dorast II. trieda jarná časť
1.	Klin
2. Bobrov
3. Zázrivá
4. Babín
5. Kraľovany
6. Nižná
7. Podbiel
8. Trstená
9. Mútne

26 19
26 17
26 16
26 14
26 12
26 12
26 11
26 11
26 10

1
3
4
1
5
3
5
2
4

6
6
6
11
9
11
10
13
12

64:29 58
74:36 54
72:29 52
49:40 43
60:50 41
54:53 39
53:33 38
64:61 35
56:53 34

10. Žaškov
11. Krivá
12. Breza
13. Ťapešovo
14. Rabčice

26
26
26
26
26

9
9
9
8
2

5
3
3
5
2

12
14
14
13
22

43:60
38:59
45:68
33:46
10:98

32
30
30
29
8

Výsledky: Žaškov – Klin 3:6,
Klin – Krivá 1:0, Kraľovany – Klin 0:4, Klin – Mútne
5:0, Zázrivá – Klin 2:1, Klin
– Ťapešovo 0:0, Klin – Podbiel 2:1, Rabčice – Klin 1:4,
Klin – Breza 6:1, Nižná –
Klin, Klin – Trstená B 2:0,
Babín – Klin 1:4
Žiaci I. trieda jarná časť
1. Hruštín 26 21
2.	Klin
26 20
3. O. Lesná 26 18
4. O.Polhora 26 16
5. Zubrohlava 25 14
6. Zuberec 26 14
7. Vavrečka 26 11
8. Mútne
26 8
9. Lokca
25 7
10. Breza
26 7
11. Nižná
26 6
12. Sihelné 26 6
13. Krušetnica 26 4
14. Novoť
26 2

2 3 87:2965 26
3 3 93:1863 24
2 6 94:4156 17
4 6 74:3652 13
5 7 74:31 47 8
4 8 69:4546 7
6 9 44:4939 0
513 45:5329 10
712 29:5028 11
415 33:5025 14
515 38:6823 16
11931:1221920
517 24:6817 22
32132:107 9 30

Výsledky: Klin – Lokca 3:0,
Vavrečka – Klin 0:1, Klin
– Breza 3:0, Mútne – Klin
2:2, Klin – Nižná 2:0, Sihelné – Klin 0:8, Klin
– Novoť 7:0, Klin – Or.
Polhora
4:1,
Hruštín
– Klin 2:1, Klin – Or. Lesná 2:0, Krušetnica – Klin
1:3, Zuberec – Klin 0:5,
Klin – Zubrohlava 4:0
Mladší žiaci skupina E
1. Zubrohlava 24 15
2.	Klin
24 12
3. Bobrov
24 9
4. Hruštín
24 4

5
4
5
2

4
8
10
18

58:17 50
60:45 40
54:55 32
28:86 14

Výsledky: 5. kolo Bobrov
Hruštín – Klin 2:5, Klin
– Zubrohlava 1:1, Bobrov
– Klin 2:3; 6. kolo Hruštín, Klin – Bobrov 3:3, Zubrohlava – Klin 2:0, Klin –
Hruštín 4:1; 7. kolo Zubrohlava, Klin – Zubrohlava 0:0, Klin – Hruštín 4:0,
Klin – Bobrov 4:0; 8. kolo Klin, Klin – Bobrov 3:2,
Hruštín – Klin 3:1, Zubrohlava – Klin 3:1.
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Kliňanská futbalová Radosť
Zaslúžená, opravdivá

Sú to veľmi cenné úspechy. Muži
postúpili do 5. ligy, dorastenci do
1. triedy a žiaci do 3. ligy. Ide o historické výsledky a úspechy futbalu
v našej obci.
Česť a uznanie patrí všetkým futbalistom od mužov po žiakov, trénerom, funkcionárom, organizátorom a

sponzorom, a všetkým, čo sa pričinili a
pomohli dosiahnutiu ozajstného športového triumfu. Je to niekoľkoročné
snaženie všetkých zainteresovaných,
ktorí majú radi futbal robia ho na úkor
svojho voľného času v amatérskych
podmienkach. Určite mnohí prekonali sami seba a urobili dobrú reklamu

našej obci. Osobne ďakujem a srdečne
gratulujem futbalistom, trénerom a
funkcionárom k tomuto úžasnému
úspechu. Aj my v obci sme zažili futbalovú horúčku a určite bude tým správnym impulzom k ďalšiemu snaženiu
a záujmu rozvoju futbalu v našej obci,
nielen pre tých „skalných“, ktorí majú
radi futbal, ale aj pre rodičov, mládež,
deti a sponzorom. Verím, že všetkým

nám futbalisti v novom ročníku súťaží
pripravia krásne futbalové zážitky,
budú dobre reprezentovať obec na ihrisku, diváci vytvoria správnu futbalovú kulisu a zázemie, aby každý vedel,
že aj dedinský futbal prináša radosť,
oddych, emócie a preto držíme palce
všetkým futbalistom, aby ich lopta počúvala a prinášala radosť z hry.
Štefan Peňák, starosta

dorastenci tiež skončili prví – ročník 2009/10
V poslednom zápase jesennej časti súťaže ročníka
2009/10 dorastenci Klina prehrali s vedúcim celkom z Bobrova a klesli na 3. miesto. Počas zimnej prestávky trénovali
na umelom ihrisku spoločne s
mužmi, aby v jarnej časti zabojovali a ukázali divákom, že sú
kolektívom, ktorý má schopnosti skončiť na prvom mieste
v súťaži.
Jarnú časť súťaže odštartovali výborne v Žažkove, kde
vyhrali 6:3. Výborne zahral
Mikuláš Kosmeľ, ktorý bol
autorom 5-tich gólov. Tento

zápas vniesol do družstva dorastu hernú pohodu. Po víťazstve doma s Krivou dorastenci
cestovali do Kraľovian. Kraľovany boli do tohto zápasu na 2.
mieste; ich hráči boli veľmi sebavedomí. Klin zahral výborne
a vyhral 4:0. Malé zaváhanie
prišlo v Zazrivej, kde prehrali
tesne 2:1, ale keďže do konca
súťaže dorastenci Klina už neprehrali, skončili na 1. mieste a
postúpili do najvyššej oravskej
súťaže.
Za predvedené výkony patrí
všetkým hráčom pochvala. V
každom zápase sa snažili uká-

zať svoje futbalové umenie a
dokázať, že môžu byť prínosom pre družstvo dospelých.
Matúš Habľák, Miloš Masničák a Vlastimil Majcher to
môžu dokázať už tento rok, nakoľko im končí dorastenecký
vek a prechádzajú k mužom.
Môžu sa pripojiť k Lukášovi
Svetlošákovi, ktorý má síce
dorastenecký vek, ale v sezóne
pravidelne hrával za družstvo
dospelých Klin.
Víťazná zostava: Marek
Randjak, Lukáš Baculák, Mikuláš Kosmeľ, Vlastimil Majcher, Lukáš Svetlošák, Adam

Úradník, Miloš Masničák,
Marcel Masničák, Matúš
Habľák, Milan Ptačin, Jakub
Katrák, Adam Volf, Ján Koľada, Marek Klinovský, Dávid
Svetlák, Martin Bištiak, Tomáš Laššák. V zostave chýba Benedikt Prísažný, ktorý
v jesennej časti súťaže začal
hrávať za dorast v Banskej
Bystrici. Vedúci družstva: Ľudovít Svetlošák, Peter Gužík.
Najlepší strelec jarnej časti:
Mikuláš Kosmeľ 12 gólov,
Matúš Hablák a Ján Koľada 5
gólov.
– Ing. Peter Gužík, tréner –

ÚSPEŠNÍ sú AJ Starší žiaci – ročník 2009/10
Vedúci mužstva: Anton
Katrák; tréner: Vlado Pajta;
tréner asist.: Marcel Pajta.
Hráči: Filip Pajta, Richard

Pajta, Anton Katrák, Tomáš
Katrák, Marek Lacek, Pavol
Jendroľ, Mikuláš Mikunda,
Radovan Galčík, Patrik Re-

vaj, Peter Kršák, Peter Bartovjak, Dano Košút, Peter
Štepunek, Dano Volf, Pavol
Kviatek, Dano Lašak.

Títo hráči sa zaslúžili o historický postup starších žiakov do 3. ligy.
– Vladimír Pajta, tréner –
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