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Na úvod...
Milí čitatelia,
máme za se
bou no záro
veň aj pred
sebou
nie
koľko zmien.
Voľbam i do
s a m o s p r á 
vy sme roz
hodli o novom starostovi, ako
aj o nových poslancoch. Ča
ká nás minimálne jedno kolo
prezidentských volieb a v má
ji aj voľby do európskeho par
lamentu. Keďže sa nám opäť
„zvolebnieva“, všetci by sme
mali ukázať, že nám osud na
šej vlasti nie je ľahostajný a ísť
vyjadriť svoj vlastný názor, pre
tože skutočne každý jeden hlas
sa počíta.
Zároveň pomaly končí zi
ma, blíži sa Veľká noc, a tak
ako sa jar teší ako nás ohú
ri životom a farbami, roz
hodli sme sa priniesť farby
aj do týchto našich obecných
novín. Veríme, že túto zme
nu spolu s oslavou jari priví
tate a fotky z diania v obci si
budete prezerať s o to väčším
zanietením. Vidím pred se
bou škôlkarov, školákov, va
še deti, vnúčatká či všetkých
vás dospelých, ako sa poteší
te, keď sa nájdete na niekto
rej z pekných farebných foto
grafií z niektorého podujatia
a ostanú vám naň milé spo
mienky.
Okrem toho by sme chce
li aj touto cestou poďako
vať pani Ing. Janke Jadroňo
vej, ktorá dlhé roky riadila re
dakciu obecných novín a pod
jej dohľadom vychádzali no
viny od ich samotného vzni
ku od roku 2007. Patrí Vám
obrovské „Ďakujeme“ za Váš
čas, ochotu a pomoc spojenú
nielen s prípravou novín. Váž
me si prácu všetkých, ktorí sa
akoukoľvek formou zapája
jú do diania v obci, či už pri
organizovaní a príprave spo
ločných aktivít, od vytvore
nia samotných plagátov, cez
pomoc počas prebiehania až
po napísanie článkov o nich,

Nový starosta Karol Revaj pri skladaní sľubu FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Vážení a milí občania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám
pár slovami prihovoril.

za dôveru, ktorú ste mi preja‑
vili. Je to pre mňa obrovská vý‑
zva, ale predovšetkým záväzok
a zodpovednosť voči Vám, ob‑
čanom obce. Je na mieste poďa‑
kovať sa aj môjmu predchodcovi
Štefanovi Peňákovi a končiacim
poslancom obecného zastupi‑
teľstva za ich prácu počas pred‑
chádzajúceho funkčného obdo‑
bia a všetko pozitívne, čo vyko‑
nali v prospech našej obce Klin.

V úvode sa chcem krátko
obzrieť späť do predchádzajú‑
ceho roka, kedy sa v novembri
uskutočnili komunálne voľby
do orgánov samosprávy ob‑
ce. Občania, ktorí prišli voliť,
preukázali svoju morálnosť,
zodpovednosť a jednoznač‑
ne dali najavo, že im nie je ľa‑
hostajný ďalší rozvoj a sme‑
rovanie našej obce. Pri tej‑
to príležitosti by som sa chcel
všetkým úprimne poďakovať

Mojím osobným predsavza‑
tím je neustála spolupráca s ob‑
čanmi obce. Vždy si budem vá‑
žiť dobré a povzbudivé rady ob‑
čanov, ich podporu, spoluprá‑
cu, ochotu i toleranciu. Nájsť
správnu cestu si vyžaduje ve‑
ľa kompromisov, umenie pre‑
svedčiť sa navzájom o správ‑
nosti krokov a prijať spoločne
správne rozhodnutia, posúdiť
vopred dôsledky svojho kona‑

lebo nič z toho nie je jedno
duché ani samozrejmé. Bez
ochoty všetkých týchto ľu
dí od detí, mladých, cez pani
učiteľky, spolky či poslancov,
starostu až po našich aktív

nych dôchodcov, by sme ne
mali každoročne obecný ka
lendár zaplnený spoločný
mi aktivitami najrôznejšie
ho druhu. Buďme aktívni, vší
maví a tolerantní voči svojmu

nia a vedieť niesť aj zodpoved‑
nosť za svoje rozhodnutia.
Počas roka nás spolu s poslan‑
cami čaká množstvo práce pri
spravovaní a zveľaďovaní našej
obce. Verím, že spoločnými sila‑
mi dokážeme vytvoriť priaznivé
podmienky pre splnenie plánov
a predsavzatí, ktoré budú viesť
k spokojnosti našich občanov
a rozvoju obce, aby jej obyvate‑
lia boli na ňu právom hrdí.
Milí spoluobčania, chcem
Vám popriať v mojom mene,
v mene poslancov obecného
zastupiteľstva a všetkých za‑
mestnancov Obecného úra‑
du Klin pevné zdravie, šťastie,
lásku, vzájomné porozumenie
a úspešný rok 2019.
S úctou
Karol Revaj, starosta obce
okoliu, lebo ono je to, čo nás
neustále obklopuje a ovplyv
ňuje to, kým sme a kým bu
deme.
Mgr. Kristína
Čechová, šéfredaktorka
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Výsledky volieb samosprávy obce Klin 2018

V Kline 11. 11. 2018
Výsledky volieb starosta obce
P. č.
Meno a priezvisko
1. Karol Revaj
2. Blažej Bystriansky
3. Martin Lajda
4. Ján Mikunda

Počet hlasov

649
241
141
66

Výsledky volieb poslanci obecného
zastupiteľstva
P. č. Meno a priezvisko
Počet hlasov
1. Peter Jendroľ
591
2. Peter Luka
522
3. Dušan Gonšenica
504
4. Viliam Bahleda
502
5. Ľudovít Svetlošák
492
6. Dominik Tomaštík
476
7. Andrea Kekeľáková Laššáková
466
8. Pavol Večerek
454
9. Dávid Mišek
445
10. Štefan Laššák
442
11. Juraj Balek
407
12. Jozef Sroka
373
13. Ľubomír Košút
303
14. Iveta Večerková
303
15. Vlastimil Majcher
271
16. Milan Úradník
250
17. Viliam Laššák
232
18. Martin Bolibruch
157

Zloženie nového obecného zastupiteľstva – zľava hore: Dávid Mišek, Viliam Bahleda, Pavol Večerek, Peter Luka,
Dominik Tomaštík; zľava dole: Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák, starosta Karol Revaj, Andrea Kekeľáková
Laššáková, Peter Jendroľ

Bližšie k ľuďom
Mojou víziou ako starostu
je, aby sme v našej obci splynu‑
li v jednotný celok a preto mi
nemôže byť ľahostajné, že me‑
dzi nami žijú aj bezbranní ľudia
v komplikovaných životných si‑
tuáciách, v ktorých sa cítia ako
v začarovanom kruhu. Nevedia
na koho sa môžu obrátiť, kto by
im mohol pomôcť nájsť rieše‑
nie. Pritom niekedy iba malá ra‑
da, či usmernenie dokážu me‑
niť životy v mnohých ohľadoch.

Preto som sa rozhodol pre za‑
čiatok zriadiť e-mailovú schrán‑
ku, na ktorej môžete požiadať
o radu, dohodnúť si telefonický
kontakt, či osobné stretnutie.
Ide o e-mail kontrolor.klin@
gmail.com, na ktorý môžete
posielať svoje otázky a podne‑
ty. Možno máte problém s vy‑
písaním tlačiva, alebo nevie‑
te ako požiadať o zľavu na ces‑
tovné pri ZŤP, či napísaním
odvolania v prípade zamietnu‑

tia sociálnej pomoci, opatrova‑
teľského príspevku a pod. Ra‑
di Vám s tým pomôžeme. Tak‑
tiež aj v iných záležitostiach.
Napríklad osobne poznám ro‑
dičov, ktorí svoje dieťa považu‑
jú „za postihnuté“ kvôli poru‑
che učenia, pritom je to prob‑
lém každého 20. dieťaťa na Slo‑
vensku a nechať si to vysvetliť
učiteľom, či v špeciálno-peda‑
gogickej poradni, na to jedno‑
ducho nemajú odvahu. Možno
by pomohlo usmernenie nezá‑
vislého človeka, ktorý je v tej‑
to problematike kvalifikovaný.

V tejto súvislosti by som si
spomenul na Edisona, ktorého
celým svetom uznávané vyná‑
lezy sú známe určite každému
z nás. Ako 10‑ročné nahluchlé
dieťa doniesol zo školy matke
list od učiteľky… Mama vzala
do ruky list a so slzami v očiach
čítala: „Váš syn je génius, nemá‑
me preňho učiteľov, ktorí by ho
boli schopní učiť, učte ho do‑
ma.“ Po dlhých rokoch, keď už
bol skutočným géniom, o čom
svedčilo množstvo jeho vynále‑
zov a jeho matka už nežila, pre‑
zeral si jej odloženú poštu. Na‑
šiel v nej list od učiteľky, kto‑
rý vtedy priniesol zo školy a čí‑
tal: „Váš syn je mentálne zaostalý,
nemáme učiteľov, ktorí by ho boli schopní učiť, učte ho doma.“ Čo
dokázala „spôsobiť“ v jeho ži‑
vote len rozvážna výmena slov
jeho matky! Nepíšem to preto,
že mám manželku učiteľku, pí‑
šem to preto, lebo je mojou sna‑
hou v rámci možností pomôcť
aj v takýchto záležitostiach, keď
stačí jedno slovo, aby sa niekto
dokázal pozrieť na život z iného
uhla pohľadu.
V budúcnosti verím, že s Va‑
šimi návrhmi a pomocou doká‑
žeme toho navzájom oveľa viac,
aby všetci ľudia v našej obci si
boli vedomí toho, že nie sú sa‑
mi, že nám všetkým na sebe na‑
vzájom záleží, že som skutočne
starostom pre všetkých, že som
tu pre Vás.
„Ak nerobíš život niekoho iného lepším, tak mrháš svojim časom. Tvoj život sa stane lepším tým,
že budeš pomáhať iným ľuďom mať
lepší život“. Will Smith
Karol Revaj, starosta obce
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FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Príhovor starostu obce rodičom na Privítaní detí
Milí rodičia, vážení hostia!
V živote človeka sú chvíle,
na ktoré sa túžobne čaká a ktoré sa
hlboko vpisujú do vedomia. Dnes
milí rodičia, keď držíte na rukách
svoje deti, spoločne prežívate jednu
z takýchto chvíľ.

Ten malý batôžtek je tým najdrahším a najvzácnejším pokladom rodiny a našej spoločnosti.Vy
ho musíte naučiť dobrote srdca,
čestnosti, ale aj odvahe a vytrvalosti zdolávať životné ťažkosti. Milujte svoje dieťatko, je najhodnejšie
milovania. Je to vaša budúcnosť, je-

ho osud je vo vašich rukách. Chráňte ho a majte preň vždy pochopenie.
Milujte ho trpezlivo a spravodlivo, aby ste z neho vychovali človeka
s čistým a otvoreným srdcom.
Vážení rodičia, želám vám v prvom rade veľa lásky, radosti, ale aj

trpezlivosti a elánu. Nech vaše deti spolu s vami prežijú život v zdraví, láske, spokojnosti, obklopení tými, ktorí ich ľúbia. Nech sú pre
vás zdrojom radosti, šťastia a svetlým bodom vo vašom živote, aby ste
raz, až vás v starobe sila opustí, našli vo vašich deťoch odovzdanú lásku
a pochopenie.
Karol Revaj, starosta obce

Snehová nádielka
Začiatkom roka 2019, krátko
na to, ako som nastúpil na funkciu starostu obce, nám matka
príroda ukázala svoju silu. Bohatou snehovou nádielkou preverila naše schopnosti a súdržnosť pri prekonávaní prekážok.
Pri pohľade späť musím vy‑
zdvihnúť spolupatričnosť ľudí
pri riešení vzniknutých problé‑
mov. Nedá mi nespomenúť uda‑
losť s prevráteným vozidlom, kto‑
ré viezlo peletky do ZŠ. Za husté‑
ho sneženia a silného vetra sa zišla
skupina ľudí s úmyslom pomôcť.
Dobrou radou, v slabej chvíli vese‑
lým slovom, či teplým čajom, ale
aj pohárikom domácej sme sa spo‑
ločne pokúšali prevrátene vozidlo
dostať späť na vozovku. Aj v tejto
situácii sa potvrdilo „ráno múd‑
rejšie večera“ a napriek tomu, že
sme sa nechceli vzdať, zhodnotili
sme, že bude rozumnejšie, ak bu‑
deme v odstraňovaní nehody po‑
kračovať v skorých ranných hodi‑
nách. A opäť som bol hrdý na mo‑
jich spoluobčanov, ktorým nebol
osud vodiča ľahostajný a ponúk‑
li mu v tomto nepriaznivom poča‑
sí ubytovanie a stravu. Touto ces‑
tou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí rôznou mierou pomohli pri
zvládnutí tejto ťažkej situácie.
V mesiaci január po zasadaní
krízového štábu som ako starosta

Okolie zastávky na vyšnom konci pri Kobyliakovi počas kalamity
obce v súvislosti s hustým sneže‑
ním a silným vetrom dvakrát vy‑
hlásil mimoriadnu situáciu v našej
obci. Nebolo to preto, že som sa
chcel zbaviť zodpovednosti za to,
čo sa deje okolo nás, ale snažil
som sa predísť hroziacim nebez‑
pečenstvám, úrazom a škodám na
majetku. Aj v tejto situácii sa obec
rozdelila na dva tábory. Boli tí,
ktorí mali snahu a chuť pomôcť,
ale aj takí, ktorí len každú sna‑
hu kritizovali. Niekomu vadilo,

že snežný pluh hrnie sneh na pra‑
vú stranu, druhému zas opačne.
Po ukončení mimoriadnej situácie
bola spracovaná OÚ odboru krí‑
zového riadenia v Námestove žia‑
dosť na refundáciu zvýšených ná‑
kladov na likvidáciu snehovej ka‑
lamity v našej obci.
Napriek tomu, že vonku bo‑
la skutočná oravská zima, mne
a zamestnancom obecného úra‑
du bolo horúco. Myslím si, že i na‑

FOTO: Ing. Peter Jendroľ
priek nespokojnosti jednotlivcov
sme toto obdobie zvládli. Vieme,
kde máme ešte rezervy a čo sa dá
a čo môžeme ešte vylepšiť. Všet‑
ko však závisí od finančných pro‑
striedkov, ktoré musíme nájsť,
prípadne ušetriť z rozpočtu obce.
Moje poďakovanie patrí ľuďom,
ktorí pod veľkou vrstvou snehu
našli kus ľudskosti a mali pocho‑
penie pre danú situáciu.
Karol Revaj, starosta obce
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva obce
Klin (skratka OZ) z 13. 12. 2018
– skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
Otvorenie zasadnutia
1. Schválenie programu zasadnu‑
tia OZ (predkladá starosta obce).
2. Určenie zapisovateľa, overova‑
teľov zápisnice a návrhovej komi‑
sie (predkladá starosta obce).
3. Rozpočtové opatrenia, rozpo‑
čet na roky 2019 – 2021 (predkla‑
dá Mgr. Svetláková).
4. Návrh VZN č. 34/2018 o na‑
kladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpad‑
mi na území obce Klin (predkladá
Ing. Košútová).
5. Návrh VZN č. 35/2018 o miest‑
nych daniach a o podmienkach určo‑
vania a vyberania miestneho poplat‑
ku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klin
(predkladá Ing. Košútová).
6. Žiadosti občanov
7. Rôzne
Uznesenia (predkladá návrhová
komisia).
K bodu č. 3 – Rozpočtové
opatrenia
UZNESENIE č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenie č. 11
z 30. 11. 2018, ktoré je v súla‑
de s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zá‑
konov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 12 zo
dňa 13. 12. 2018, ktoré je v súla‑
de s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zá‑
konov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica,
Ľudovít Svetlošák, Dominik Tomaš‑
tík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáko‑
vá, Pavol Večerek, Dávid Mišek, t. j. 8
poslancov z prítomných 8 poslancov.
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0
2. Úpravu čerpania rezervného
fondu za rok 2018 v celkovej sume
224 029,00 eur na kapitálové vý‑
davky a to nasledovne:

a) Miestny rozhlas – 9 669,00 eur
b) Výstavba miestnych komuniká‑
cií, parkovísk a chodníka (zhutňo‑
vanie, asfaltovanie) – 86 843,00 eur.
c) Oprávnené výdavky projektu
Cyklocesta – 37 118,00 eur (vý‑
stavba) a Nákup softvéru
(Mobilná aplikácia) – 15 000,00 eur
d) Neoprávnené výdavky projek‑
tu Cyklocesta (výstavba – práce
naviac) – 21 253,00 eur.
e) Výstavba vodovodu
– 54 146,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
3. Úpravu čerpania investičného
úveru na NFP k projektu „Turisti‑
ka bez hraníc – rozvoj poľsko‑slo‑
venského turistického chodní‑
ka z Jeleśne do Klina“ zo schvále‑
nej sumy 400 000,00 eur na výš‑
ku skutočného čerpania t. j.
368 000,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
C: SCHVAĽUJE
1. Programový rozpočet obce Klin
na rok 2019 na úrovni programov
do výšky ekonomických kategórií.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
D: BERIE NA VEDOMIE
1. Programový rozpočet obce
Klin na roky 2020 – 2021 na úrov‑
ni programov do výšky ekonomic‑
kých kategórií.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
2. Stanovisko hlavného kontro‑
lóra obce k návrhu rozpočtu obce
Klin na roky 2019 – 2021.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková

Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0
K bodu č. 4 – Návrh VZN č.
34/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin
UZNESENIE č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SA UZNIESLO
1. Návrh VZN č. 34/2018 o na‑
kladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpad‑
mi na území obce Klin.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
B: RUŠÍ
1. VZN č. 24/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drob‑
nými stavebnými odpadmi na úze‑
mí obce Klin.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0
K bodu č. 5 – Návrh VZN č.
35/2018 o miestnych daniach
a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin
UZNESENIE č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SA UZNIESLO
1. Návrh VZN č. 35/2018 o miest‑
nych daniach a o podmienkach ur‑
čovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na úze‑
mí obce Klin.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
B: RUŠÍ
1. VZN č. 31/2017 o miestnych
daniach a o podmienkach určova‑
nia a vyberania miestneho poplat‑
ku za komunálne odpady a drob‑
né stavebné odpady na území ob‑
ce Klin.

ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
K bodu č. 6 – Návrh VZN Zmena
prílohy č. 1 k VZN 27/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy MŠ, ŠJ, ŠK
UZNESENIE č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SA UZNIESLO
1. Na Zmene prílohy č. 1 k VZN
č. 27/2016 o určení výšky dotá‑
cie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, na žiaka školské‑
ho klubu detí a potencionálneho
stravníka školskej jedálne so síd‑
lom na území obce Klin a na zá‑
ujmové vzdelávanie detí s trva‑
lým pobytom na území obce Klin
na rok 2019.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
B: RUŠÍ
1. Zmenu prílohy č. 1 k VZN č.
27/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa ma‑
terskej školy, na žiaka školské‑
ho klubu detí a potencionálneho
stravníka školskej jedálne so síd‑
lom na území obce Klin a na zá‑
ujmové vzdelávanie detí s trva‑
lým pobytom na území obce Klin
na rok 2018.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0
K bodu č. 7 – žiadosti občanov
UZNESENIE č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Žiadosť TJ TATRAN Klin
o poskytnutie dotácie z rozpoč‑
tu obce na rok 2019 vo výške
14 000,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonše‑
nica, Dominik Tomaštík, Bc. An‑
drea Kekeľáková Laššáková, Pa‑
vol Večerek, Dávid Mišek, t. j. 7
poslancov z prítomných 8 poslan‑
cov. ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 1
Pokračovanie na str. 6
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Slávnostné uvedenie knihy do života

Uvedenie monografie Klin obec a jej obyvatelia
V pondelok 5. novembra 2018 nastala v našej obci slávnostná
chvíľa. Po štyroch rokoch práce autorského kolektívu sme mali v rukách čerstvé výtlačky knihy. Na slávnostnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva s množstvom hostí, bola uvedená nová
monografia o histórii našej obce.
Na úvod všetkých privítal
starosta obce Štefan Peňák. Ľu‑
dovít Svetlošák s akordeónom
sprevádzal svoje dcéry Niko‑
lu a Andreu piesňou s textom
od našej autorky Miroslavy Kli‑
novskej. Nasledovala myšlien‑
ka z knihy Dedinka v údolí pod
košatou lipou od nášho rodáka,
kňaza Jozefa Červeňa v podaní
starostu:
„Človek k svojmu životnému
šťastiu potrebuje to, čo košatá lipa,
korene a rast. Korene to je všetko to,
čo sme prežili a čo na nás vplýva.
Korene to je miesto na ktorom žijeme. K miestu patrí minulosť a tradície. Je potrebné obzerať sa dozadu,
aby sme sa mohli povzbudiť z odvahy predchádzajúcich generácií a poučiť sa z ich chýb. Rast to je všetko
to, čo nás ešte čaká. Rast to je život,
ktorý je pred nami. Je v našich rukách a vyžaduje si odvahu zmeniť
k lepšiemu to, čo sa zmeniť dá.“
Starosta potom predstavil
knihu, jej autorov a všetkých,
ktorí sa na nej podieľali. Poďa‑
koval všetkým za poskytnu‑
tie fotografií a iných dokumen‑
tov. Osobitne poďakoval spon‑
zorom, ktorí podporili vydanie
knihy.

Slávnostné uvedenie mo‑
nografie uskutočnili zostavo‑
vateľ Mgr. Michal Čajka PhD.
a Ing. Peter Jendroľ prestrih‑
nutím zelenej stuhy, ktorou bo‑
la previazaná. Ozdobou stuhy
boli aj nalepené listy lipy. Kni‑
hu navyše posvätil náš pán farár
Štefan Mordel. Sprievodným
podujatím bola výstavka his‑
torického náradia „Garbiarstvo
v Kline v prvej polovici 20. storočia“
zostavená Pamätnou izbou Klin
na túto príležitosť.
Projekt tvorby monogra‑
fie trval od roku 2015. V ro‑
koch 2015 až 2016 realizovala
PhDr. Monika Kakačková et‑
nografický výskum v obci. Pa‑
mätníci poskytli veľa nových,
zaujímavých informácií. Tým‑
to všetkým ďakujeme za zdie‑
ľanie svojich spomienok. Po ce‑
lý čas trval zber a skenovanie
fotografií z rodinných archí‑
vov obyvateľov obce, ale aj od‑
sťahovaných rodákov. Vzác‑
nosťou je aj darkyňa fotogra‑
fie z USA , zo štvrtej generá‑
cie prisťahovalcov s pôvodom
z Klina. Zvlášť chcem poďako‑
vať všetkým, ktorí fotografie
darovali.

Hlasujte za KNIHU ORAVY 2018
Na stránke https://oravskakniznica.sk
V kategórii 2. odborná literatúra je
nominovaná aj naša monografia Klin, obec a jej
obyvatelia
Knihu je možné zakúpiť na Obecnom úrade Klin za 22 eur.
Záverom ďakujeme dnes už
bývalému starostovi Štefano‑
vi Peňákovi, ktorý bol iniciáto‑
rom myšlienky monografie, jej
podporovateľom,
spolutvor‑

com a editorom. Zanechávame
našim potomkom trvalé sve‑
dectvo o našom pohľade na his‑
tóriu našej obce.
Peter Jendroľ

6    Echo KLINa č. 1

18. 3. 2019

obec informuje

Výročná schôdza Roľníckeho Svojpomocného
Družstva Klin
Dňa 9. marca tohto roku sa v Kultúrnom dome v Kline stretli členovia Roľníckeho Svojpomocného Družstva Klin na výročnej
členskej schôdzi, aby zhodnotili
svoju činnosť za rok 2018.
Výročnú členskú schôdzu otvo‑
ril a viedol Karol Revaj ml., kto‑
rý privítal všetkých prítomných.
Správu o činnosti, problémoch

a hospodárení družstva za rok
2018 predniesol predseda druž‑
stva Karol Revaj st.. Na základe
návrhu predstavenstva družstva,
členská schôdza odsúhlasila na‑
výšenie vyplácania finančných
prostriedkov za nájom a obrobe‑
nie pozemkov.
Členovia RSD dostávajú za ob‑
rábanie pôdy, ako aj za chov hovä‑
dzieho dobytka dotácie, ktoré po‑
slúžia na nákup hospodárskych
potrieb, strojov, hnojiva a iného
materiálu. Farmár musí pri svojej
práci plniť a dodržiavať veterinár‑
ne zákony, zákony o hnojivách,
ochrane a využívaní poľnohospo‑
dárskej pôdy, zákony o rastlinnej
starostlivosti a o prípravkoch a za‑
riadení na ochranu rastlín.
Väčšina členov združenia patrí
k staršej generácii, ktorá bola
od útleho detstva vedená k práci

na poli a gazdovstve. Je veľká ško‑
da, že v dnešnej dobe mladí ľudia
strácajú vzťah k remeslu našich
predkov. Dôležité je si uvedomiť,
že účelom poľnohospodárstva je
nielen výroba potravín, ale aj udr‑
žiavanie krajiny a rozvoj vidieka.
Snáď sa naše úrodné polia a lúky
časom nestanú iba miestom pre
rast buriny, a aj miestnemu RSD
v Kline sa podarí poľnohospodá‑
rov v ich práci podporiť.
Karol Revaj, starosta obce

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Dokončenie zo str. 4
poslanec Ľudovít Svetlošák.
2. Žiadosť Občianskeho zdru‑
ženia Orlovňa Klin o poskytnu‑
tie dotácie z rozpočtu obce na rok
2019 vo výške 300,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
3. Žiadosť Petra Triebeľa o po‑
skytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2019 vo výške 2 000,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
4. Žiadosť spolku Jednota dô‑
chodcov Klin o poskytnutie dotá‑
cie z rozpočtu obce na rok 2019,
resp. úhradu výdavkov spojených
s kultúrnou činnosťou spolku
v roku 2019 vo výške 1 000,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑

ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
5. Žiadosť CVČ Námestovo o po‑
skytnutie finančných prostried‑
kov z rozpočtu obce Klin na za‑
bezpečenie záujmovej činnosti
v roku 2019 vo výške 1 020,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
6. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin o zakú‑
penie motorového vozidla na pre‑
voz stravy.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
7. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin o poskyt‑
nutie dotácie na dokončenie Al‑
tánku na relaxáciu a aktívneho
vzdelávania detí pri hornej MŠ vo
výške 5 000,00 eur.
ZA hlasovali: Ing. Peter Luka,
Ľudovít Svetlošák, Dominik To‑
maštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dá‑
vid Mišek, t. j. 6 poslancov z prí‑
tomných 8 poslancov. ZDRŽAL

SA: 2 poslanci Dušan Gonšenica
a Ing. Peter Jendroľ.
PROTI: 0.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť p. Dominika Hurá‑
ka o vydanie súhlasu k výstavbe
rodinného domu. ZA hlasovali:
Ing. Peter Jendroľ, Ing. Peter Luka,
Dušan Gonšenica, Ľudovít Svet‑
lošák, Dominik Tomaštík, Bc. An‑
drea Kekeľáková Laššáková, Pa‑
vol Večerek, Dávid Mišek, t. j. 8
poslancov z prítomných 8 poslan‑
cov. ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0
2. Návrh p. Dalibora Klozika
o zriadenie reštaurácie v priesto‑
roch kultúrneho domu.
C: UKLADÁ
1. Komisii pre výstavbu, územ‑
né plánovanie a pôdohospodár‑
stvo zvolať vlastníkov pozemkov
od p. Dominika Huráka po p. Mar‑
tina Volfa v lokalite nad ulicou Ku‑
nova, parc. č. 1964/1 za účelom
riešenia a vysporiadania miestnej
komunikácie v zmysle územného
plánu obce.
K bodu č. 7 – rôzne
UZNESENIE č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Plán kontrolórky obce Klin
na rok 2019.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,

Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0
2. Komunitný plán sociálnych
služieb obce Klin na obdobie 2018
– 2023.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ing. Peter Luka, Dušan Gonšeni‑
ca, Ľudovít Svetlošák, Dominik
Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková
Laššáková, Pavol Večerek, Dávid
Mišek, t. j. 8 poslancov z prítom‑
ných 8 poslancov. ZDRŽAL SA:
0, PROTI: 0.
B: Doplnenie zástupcu do Rady
školy pri ZŠ s MŠ Klin
Deleguje:
1. Z radov poslancov obecného za‑
stupiteľstva do Rady školy: Bc. An‑
dreu Kekeľákovú Laššákovú.
C: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť o prehodnotenie stavu
oplotenia a úpravu parkovacích
priestorov v areáli hornej MŠ.
2. Návrh na zmodernizovanie de‑
dinského rozhlasu.
3. Návrh na prehodnotenie sta‑
vu vodného toku potoka Kliňan‑
ka a riešenie havarijných úsekov
v spolupráci s Povodím Váhu.
Karol Revaj,
starosta obce Klin
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Dobrovoľný hasičský zbor klin
Dobrovoľní hasiči sa počas celého roka snažia aktívne zapájať do spoločenského diania v obci, a tak tesne pred začatím adventu pripravili tradičnú dedinskú zábavu.
DJ Jakub to roztočil a na zábave
sa bavili spolu s hasičmi do samé‑
ho rána aj mladší a starší občania.
Nechýbala tombola a samozrejme
tradičný likérový tanec. Za tom‑
bolu patrí veľká vďaka sponzorom
Františkovi Blaškovičovi, Kris‑
tíne Bugajovej, Dominikovi Ro‑
maňákovi, Martinovi Neštákovi,
Matúšovi Kormančíkovi, Tomášo‑
vi Svetlošákovi – A JE TO! , Fran‑
tiškovi Jendroľovi – KOVOT, Coop

Jednota Námestovo, Barón Pubu,
Kolibe Klin a RODNÁ Pubu.
Na prelome rokov sa členovia
DHZ Klin stretávajú na výročnej
schôdzi. Spolu s hosťami, staros‑
tom obce Karolom Revajom a veli‑
teľom DHZ Námestovo Tomášom
Plutinským, veliteľ Viliam Bahleda
a predseda Ľubomír Košút zhod‑
notili predošlý rok, poďakovali ak‑
tívnym členom pri spolupráci aj pri
zásahoch, informovali o hospodá‑

rení. Viliam Laššák predložil plán
činností na rok 2019, ktoré zahŕňa‑
jú aj spoluprácu s DHZ Námestovo
a ostatnými DHZ na Hornej Orave,
aktívnu činnosť s mládežou a iné
aktivity. Na záver veliteľ poďako‑
val všetkým sponzorom, ktorí ako‑
koľvek formou prispeli k činnosti
DHZ, pani Bc. Andrei Kekeľákovej
za podanie projektu a prácu s deť‑
mi, ale aj všetkým členom, ktorí sú
aktívni.
Január prekvapil snehovou ná‑
dielkou a aj hasiči v dňoch 16.
a 17.‑tého januára vypomáhali pri
odpratávaní snehu počas kalami‑
ty a 19‑tého sprístupňovali cesty

a sneh od zbrojníc. Na začiatku
februára sa zúčastnilo vedenie
DHZ školenia veliteľov a o týždeň
porady výborov DHZ okresu Ná‑
mestovo s profesionálnymi hasič‑
mi. Koncom mesiaca sa konalo
zasadanie veliteľov so starostami
obcí. Dňa 23. 2. 2019 sa vedenie
spolu so starostom obce zúčast‑
nilo medzinárodného stretnutia
v rámci družby s Lipnicou Wiel‑
kou. Cieľom stretnutia je spoločná
integrácia, spolupráca ale i vzde‑
lávanie. Na konci fašiangov sa čle‑
novia DHZ zúčastnili tradičného
sprievodu masiek počas pochová‑
vania basy v Kolibe.
AKL

Omladina v Kline
Divadelný súbor Omladina
zo Zubrohlavy predviedol nové
predstavenie.

dobne aj budú. Veselý námet, ale
hlavne výborné herecké výkony
ocenili diváci potleskom.

Dňa 23. februára 2019 si mohli
diváci v Dome kultúry v Kline po‑
zrieť dve jednoaktovky – Daň
z obratu a Agenti z pera Jána Daf‑
číka. Klamári, podvodníci, šudiči,
manipulátori, boli, sú a pravdepo‑

Ochotníci pod vedením pa‑
ni Margity Banasovej sa výbor‑
ne vžili do charakterov postáv.
Narastajúci počet divákov sved‑
čí o tom, že na Omladinu sa opla‑
tí ísť.
-mj-

Divadelné predstavenie » „Daň z obratu“
» foto hore vľavo „Agenti“
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ľuďom prirodzenou lenivosťou.
Avšak čas, kedy tvorí, respektíve
pomáha, je na nezaplatenie. Tu
sa dostávam k jeho veľmi peknej
vlastnosti. Radovan rád dáva ve‑
ciam vyššiu hodnotu. V každom
človeku vidí priateľa. Zaujíma
sa o druhých so záujmom vy‑
tvárať vzťah. Zanecháva tak do‑
jem a záleží mu na šťastí iných.
Je skvelým človekom do partie.
Nerád necháva veci nevysvetle‑
né. Veľa sa pýta a hľadá odpove‑
de. Azda najkrajšie, čo mu život
prináša, je rozmer viery v jeho
živote. Niečo, čo ho neustále
posúva vpred. Niečo čo ho núti
zamyslieť sa nad sebou a nad do‑
padom svojich skutkov na život.
Túži po dobre. Po tom, aby bol
dobrý on a aby boli dobrí druhí.
Poštové známky. Kúsky papie‑
ra, ktorým nedávame takmer
žiaden význam. Čo ak ale ne‑
jaký skrytý majú? Radovan ho
objavil. Povie o tom sám ako
o osobitej, výnimočnej záľube.
Opýtali sme sa ho:

Radko pri vystrihovaní známok

Znamenité záľuby
Pracovať na niečom so zápalom a slúžiť druhým. Niektorí ľudia to dokážu a je to na nich obdivuhodné. Jednoduché a malé skutky často svedčia o veľkosti nejedného človeka. Stačí sa pozorne poobzerať okolo seba. Môj brat Radovan
nám v nasledujúcom texte odpovie napríklad na to ako môže mladý človek vo svojom voľnom čase pomôcť v oblasti charity. Tak málo stačí, pochopí každý po prečítaní. Ja vám však
najprv prezradím niečo z jeho života a dočítate sa na čo môžu slúžiť poštové známky, ktoré bežne končia v odpadkoch.
Volá sa Radovan, Rado, Radko… volajú ho všelijako. Ra‑
dosť sa menom doslova vryla
do jeho osobnosti. Vraj rastie
rozdávaním. Presne taký je.
Je skvelý brat, syn, kamarát,
žiak… po novom už aj strýko.
Ten, ktorý rozdáva radosť.
Má veľa záľub. Miluje futbal
– aktívne aj pasívne. Jeho ob‑
ľúbený tím je FC Barcelona
a samozrejme sníva a plánuje
si výlet spojený s povzbudzo‑
vaním Messiho priamo v akcii.
Číta knihy. Ani nepamätám, kde
siahajú začiatky jeho lásky k číta‑
niu. Od raného veku, kedy začal
čítať kratšie brožúrky, príbehy či
zamyslenia, sa už medzičasom
prelúskal Harry Potterom, živo‑
topismi svätých, ďalej lúskal cez

Ako si sa dostal k strihaniu známok?
» Šiel som do kostola cez letné prázdniny. Bolo práve po svätej omši keď
sme s mamou šli k autu a stretli sme
tetu Ašku J. a pridala sa k nám. Bolo to v čase keď pracovala v Sociálnej
poisťovni a zbierala známky pre
misie. Bola pred dôchodkom a chcela
aby to niekto po nej prevzal a ponúkla to mne, Radovanovi Kosmeľovi.
Od vtedy strihám známky a veľmi
ma to teší. Vystrihnuté známky odo-
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vzdám na charitu a putujú predovšetkým na pomoc druhým, ktorí sú
v biede a beznádeji.
Čo ťa na tom baví?
» To, že vždy naplním novú krabicu na charitu. Baví ma výborný
pocit pri vystrihovaní. Teším sa
z toho, že ich odovzdám na pápežské
misijné diela pre druhých.
Cítiš sa vďaka známkam tak
trochu ako misionár?
» Necítim sa na to. Ale cítim sa ako
pomocný misionár, ktorý svojou čiastkou prispieva k misijným dielam.
Známky striháš vo svojom voľnom čase?
» Áno, je to v rámci môjho voľného
času. A vlastne si aspoň hýbem rukou. Vezmem si obyčajné nožnice, tie
mám radšej ako chirurgické. S tými
sa mi strihá najlepšie. Sú akoby prispôsobené ruke a ide to ľahšie a rýchlejšie, ako švajčiarske hodinky.
Známky pre misie: Poštové
použité známky neposielame
priamo našim misionárom v cu‑
dzine. Známky sa spracúvajú fi‑
latelisticky a potom sa predávajú
hlavne v západnej európe cez
konkrétne rehole, ktoré pôsobia
aj na Slovensku. Výťažok z pre‑
daja si využije každá rehoľa sama
pre svojho misionára. Podrob‑
nejšie informácie o celom pro‑
cese využitia poštových známok
pre misie sa dočítate napríklad
na stránke www.dominikani.sk
alebo www.pmdke.sk.
Eva Kosmeľová

rôzne romány, povesti, rozpráv‑
ky, až po trojnásobné zdolanie
Pána prsteňov... literatúry faktu,
historických kúskov a mnohých
ďalších. Ručné práce. Všade na‑
okolo by ste po ňom našli nejakú
stopu. Keramika z krúžku, tkané
koberce, šité chňapky na horúce
pokrývky… je to majster! Spolo‑
čenské akcie. Vie spievať toľko
ľudových piesní, že si naňho už
málokto trúfa. Najradšej chytá
pri hudbe do rúk nejaký ozem‑
buch a pridá sa k muzikantom.
A síce občas mimo rytmu, no
určite nie mimo dobrej nálady,
ktorá pri hraní a speve vzniká.
Plnosť života. Na to poukazujú
záujmy, ktorým sa venuje. Ra‑
dovan vždy rád pomôže. Ako
azda každý, občas je premožený

31. 12. 2018 Silvester na Grape

FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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Drahí farníci a milí spoluobčania
Denno-denne sa vám prihováram v homíliách pri sv. omšiach, ale mám teraz príležitosť sa prihovoriť k vám aj písomnou formou
na stránkach nášho obecného časopisu Echo Klina. Slovo echo znamená ozvena. Je to odrazený hlas, ktorý ešte doznieva po svojom
zaznení. Aká ozvena sa nesie dnes naprieč Klinom? Je iste rôznorodá. Je odrazom našich túžob, predstáv i želaní, ako by to malo byť,
ako by to mohlo byť lepšie, atď. Vnímame našu situáciu, posudzujeme čo je dobré a čo zlé, predstavujeme si čoby sa mohlo zmeniť
k lepšiemu, čakáme zrejme od druhých, že budú iniciatívni, že budú robiť viac pre spoločné dobro a tak pod.
Vstúpili sme Popolcovou
stredou do obdobia veľké‑
ho pôstu, v ktorom je každý
človek osobne konfrontova‑
ný s vlastným životom, mysle‑
ním i konaním. Pôstna liturgia
je výzvou k sebaref lexii, aby
sa každý z nás zamyslel nad
sebou, čo by bolo potrebné
zmeniť najskôr u seba a potom
aj u druhých. Domnievam sa,
že ten prvý krok ku zmene by
sme mali urobiť vo vzťahu k Bo‑
hu. Prorocká výzva je naliehavá;
„Obráťte sa ku mne celým svoj‑
im srdcom, hovorí Pán“. Obrá‑
tiť sa k Bohu znamená rešpek‑
tovať skutočnosť, že Boh exis‑
tuje. On je Stvoriteľ a Pán celé‑
ho sveta, je teda aj pánom člove‑
ka. Ak si to uvedomím, potom
je evidentné, že Boh má právo
žiadať od človeka, aby rešpek‑
toval jeho poriadok, jeho záko‑
ny a ho poslúchal. Ale posluš‑
nosť voči Bohu po páde človeka
už nie je samozrejmosťou. Tre‑
ba sa o ňu usilovať a svoju vô‑
ľu podriaďovať jeho vôli. Prvý
hriech v raji pramenil v nepo‑
slušnosti a ten priviedol na svet
smrť. Pôstna doba vyzýva k po‑
slušnosti, lebo len tak môže člo‑
vek obnoviť svoje spoločenstvo
s Bohom. Za príklad nám stavia
cirkev pred náš duchovný zrak
Krista, Božieho Syna. On našu
neposlušnosť napravil svojou

bezvýhradnou poslušnosťou.
V Getsemanskej záhrade bez‑
prostredne pred svojim muče‑
ním sa modlí: „Otče, ak je mož‑
né, nech ma minie tento kalich,
ale nie moja, ale tvoja vôľa nech
sa stane.“
Na prvú pôstnu nedeľu sa
pri liturgickom slávení číta stať
o Ježišovom pokúšaní; tu Je‑
žiš sa jednoznačne stavia do ro‑
ly poslušného Syna Otcovej vô‑
li a nedá sa počas svojho štyrid‑
saťdenného pôstu zlomiť Sata‑
novi, ktorý ho trojakým poku‑
šením chce odviesť od jeho mi‑
sie. Snaží sa božieho Syna zlo‑
miť, urobiť koniec jeho pôstu,
primäť ho k pýche a skloniť ho
až k zemi, aby sa klaňal knieža‑
ťu tohto sveta.
Je dobré, keď si uvedomíme,
že taktika diabla je obdobná aj
v súčasnosti. Tie isté sily zla sa
usilujú zlákať nás rovnakými
ponukami, aby sme zanechali
pokánie a odriekanie, aby sme
si išli vlastnou cestou podľa po‑
núk svetských ideológov a nie
podľa náuky cirkvi a posvät‑
nej tradície. Ponúka nám, aby
sme sa zamerali iba na pozem‑
ské dobrá a statky, aby sme spo‑
kojne užívali a nerobili si staros‑
ti s tým čo je hriech, pretože zá‑
leží iba na tom, aby sme sa ma‑

Jasličková pobožnosť
Vianočná akadémia
sa konala 25. decembra 2018
v kostole.

Rodičia s deťmi si pripravili
vianočný príbeh o narodení
malého Ježiška.

li dobre. Hriech sa dnes prezen‑
tuje, ako čosi samozrejmé, čo
je úplne normálne a pre člove‑
ka neznamená žiadne nebezpe‑
čenstvo. Satanove pokušenie
Ježiš odmietol jednoznačne.
„Je napísané, že nie len z chle‑
ba žije človek, ale aj z každého
slova, ktoré vychádza z Božích
úst.“ Na druhý podnet Satana
Kristus odpovedá: „Nebudeš
pokúšať Pána, svojho Boha“.
Na tretí podnet Satanov Kris‑
tus odpovedá rázne: „Odíď Sa‑
tan! Je napísané, že jedine Pánu
Bohu sa budeš klaňať a jemu je‑
dinému budeš slúžiť…“
Kristus nám v pokušení dá‑
va príklad, a ukazuje nám, ako
ho máme nasledovať. On ne‑
podľahol, nepoklonil sa knieža‑
ťu tohto sveta, ale jednoznačne
poukázal na prioritu Boha nad
všetkým. Je tu veľká príležitosť,
aby sme sa zamysleli nad na‑
ším kresťanským a cirkevným
spoločenstvom; zdá sa, že toto
dnešné duchovné spoločenstvo
trpí svojou roztržitosťou a snáď
aj zaslepenosťou, je ohluše‑
né súčasnou sociálnou temati‑
kou, ktoré sa snaží viac prispô‑
sobiť sa tomuto svetu a páčiť
sa viac kniežaťu sveta, ako Bo‑
hu. Mnohí jednotlivci už nie sú
schopní rozoznať dobro od zla,
ošklivosť od krásy, zdravé názo‑

FOTO: Ing. Peter Jendroľ
Zbor malých anjelikov, malí aj
veľkí herci spríjemnili sviatočné
popoludnie.
-mj-

ry od zdeformovaných a nechá‑
vajú sa vláčiť po cestách slepej
zmyselnosti a neresti a smeru‑
jú tak stále viac ku čiernej diere
totálneho úpadku a záhuby. Vy‑
dráždený egoizmus a bezbrehý
hedonizmus tak otupili vníma‑
vosť svedomia, že sa stále viac
vytráca zo spoločnosti zmysel
pre krásu duchovných hodnôt.
Avšak Cirkev verná Kristovi je
schopná znovu prebudiť zmysel
pre duchovné hodnoty, pre krá‑
su mravných čností, pre pravdu
a spravodlivosť v zmysle kato‑
líckej viery.
V našej krajine v súčasnosti
rezonuje výzva „za slušné Slo‑
vensko“. Heslo je iste príťažlivé.
Avšak čo značí ten výraz „sluš‑
ný“? Keby sme urobili anketu,
odpovede by sa istotne rôznili.
Každý by si predstavoval nie‑
čo iné. Možno by sa tento vý‑
raz prekrýval so slovom korekt‑
ný. To je tiež moderné slovo,
ktoré sa dnes často užíva. Stačí
však byť iba korektný, čiže ni‑
čomu neprotirečiť, všetko pri‑
jímať, všetko schvaľovať, a pre‑
dovšetkým súhlasiť s „mainstre‑
amom“, čiže hlavným prúdom.
Ak by sme boli iba občanmi toh‑
to sveta a nepoznali Boha a jeho
Zákon, potom, by sa možno da‑
lo súhlasiť, že je jedno čo človek
robí, že nič nemá nijaký hlb‑
ší zmysel, že pojem hriechu je
iba produkt sociálneho vníma‑
nia spoločnosti a pod. Ale my
nie sme iba zo sveta, my nežije‑
me iba pre tento svet, ale žijeme
aj pre nebo, preto máme dôve‑
ru v Boha a máme nádej v neho.
Preto, áno hlavne preto, ako
občania, ale aj veriaci si uvedo‑
mujeme potrebu obnovy v tom‑
to pôstnom čase, aby sme ma‑
li silu a odvahu povedať, že Bo‑
ha treba viac poslúchať, ako ľu‑
dí. A keď to bude potrebné, aby
sme mali odvahu sa prihlásiť
k pravde, hoci hlavný prúd bu‑
de hlásať niečo celkom iné a my
sa napokon staneme predme‑
tom posmechu a útokov. Mysli‑
me na Ježišove slová adresova‑
né Satanovi. Súčasná doba vy‑
žaduje od nás odvážne svedec‑
tvo viery vo svete, ktorý sa stále
viac vzďaľuje od svetla, ktorým
je Ježiš Kristus.
Štefan Mordel, farár v Kline
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Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

XIX. Katarínsky ples Miestneho spolku
SČK v Kline
Dňa 17. no‑
vembra 2018
sa už tradične konal 19. ročník
Katarínskeho plesu, ktorý orga‑
nizoval Miestny spolok SČK v Kli‑
ne. S radosťou môžeme zhodnotiť,
že ples dopadol na výbornú, čo do‑
svedčili aj pozitívne spätné ohlasy
na plese, ale aj po ňom.
Ples nám otvoril Kristián Šim‑
ko so svojou tanečnou partner‑
kou. Táto talentovaná dvojica nám
urobila prezentáciu troch rôznych
tanečných štýlov, za ktorú zožali
nadšený potlesk divákov, ktorý si
aj zaslúžili.
Ples ďalej pokračoval tanečnou
zábavou, tombolou a nasledovne
na spríjemnenie atmosféry hrami

a súťažami s tematikou prvej po‑
moci.
Finančné prostriedky, ktoré sa
vyzbierali počas plesu, budú slú‑
žiť na činnosť spolku v roku 2019,
a úprimne by sme sa chceli poďa‑
kovať každému, kto nás podporil
akoukoľvek formou, či už spon‑
zorským darom, účasťou na plese,
výpomocou pri zdobení sály alebo
pri organizácii plesu.
Taktiež vás srdečne pozývame
na okrúhly 20. ročník Katarínske‑
ho plesu, ktorý sa uskutoční 16.
novembra 2019 v sále Kultúrneho
domu – tešíme sa na vašu účasť.
Výročná schôdza miestneho
spolku
Deň 13. marec bol dátum, kedy
sa opätovne uskutočnila Výročná
schôdza miestneho spolku SČK
v Kline. Počas schôdze sme zhr‑
nuli aktivity, ktoré sa nám podari‑

lo zorganizovať, alebo pomôcť pri
ich organizácii v rámci obce ale aj
mimo nej. Výbor spolku zostáva
v pôvodnom zložení, tak ako bol
minulý rok. Taktiež sa predsta‑
vil plán aktivít na rok 2019, me‑
dzi ktoré napríklad patria zorga‑
nizovanie zájazdu na divadelné
predstavenie v Bratislave 6. apríla
2019, pomoc a podpora pri akci‑
ách organizovaných v obci a bliž‑
šia spolupráca s ostatnými spol‑
kami, ale taktiež aj zorganizova‑
nie školenia prvej pomoci u nás
v Kline. Počas schôdze nám pri‑
budli štyria noví členovia, kto‑
rých srdečne vítame v našich ra‑
doch – v prípade záujmu je možné
sa aj počas roku kedykoľvek stať
členom Spolku Červeného kríža
– bližšie informácie sú dostupné
u predsedu alebo u členov výboru.
Počas výročnej schôdze sa tak‑
tiež ocenili členovia spolku, ktorí

oslavovali okrúhle životné jubile‑
um a taktiež darcovia krvi, ktorí
získali bronzovú, striebornú a zla‑
tú Jánskeho plaketu. Touto for‑
mou by sme chceli motivovať aj už
aktívnych darcov, ale aj prvodar‑
cov, ktorí zvažujú ísť darovať krv,
aby tak urobili čo najčastejšie – je
to pre dobrú vec a každá kvapka
dokáže zachrániť život.
100. ročnú existenciu Sloven‑
ského Červeného kríža na Sloven‑
sku nám počas prezentácie pripo‑
menula bývalá predsedníčka MS
SČK Marta Peňáková, zdôraznila
dôležitosť tejto organizácie a všet‑
kých aktivít, ktoré vykonáva.
Srdečne sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa zúčastnili vý‑
ročnej schôdze, pomohli pri jej or‑
ganizovaní a pomohli nám akou‑
koľvek formou pri našich aktivi‑
tách v roku 2018. Ďakujeme.
Juraj Balek

Víťazka tomboly s členmi výboru počas Výročnej schôdze

Poľovnícky ples
Dňa 2. februára 2019 sa v kultúrnom dome uskutočnil III.
ročník Poľovníckeho plesu,

ktorý organizovali poľovnícki členovia Diviačieho oplotku
v Kline.

Výzdoba sály

Ceny do tomboly

Zúčastnilo sa na ňom 186
hostí. Ako je na takýchto podu‑
jatiach zvykom, podávali sa špe‑
ciality z diviny, ktoré pripravil
kuchár Róbert Košťál. O taneč‑
nú zábavu sa postaral DJ Ivan
Drgáň. Atmosféra bola vynika‑
júca, tancovalo sa do skorých

ranných hodín. Do tomboly bolo
darovaných vyše 60 cien, za čo
všetkým štedrým darcom tou‑
to cestou veľmi pekne ďakuje‑
me. Výťažok z nej bude použitý
na zveľadenie Diviačieho oplot‑
ku v Kline.
Daniela Litváková
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Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov v Kline je aktívna organizácia, bez ktorej si už
nemožno predstaviť viaceré akcie
v obci. Kde sú šišky, buchty a koláče, tam sú aj naše starostlivé
babičky, ktoré ich s láskou napečú. Takúto službu robili na Obecných páračkách a Pochovávaní
basy. Aspoň prostredníctvom novín im chceme poďakovať.
Pochovávanie basy
Fašiangy treba zakončiť veselo.
Pochovávanie basy je už tradičné
zábavné podujatie. Sprievod ma‑
siek so spevom a hudbou po dedi‑
ne vyprevádza basu.
Po zábave a speve pri Kolibe zor‑
ganizuje veselo-smutný obrad po‑
chovávania basy.
Všetka zábava sa takto „pochová“
na 40 dní, až do Veľkej noci.
Ale kým sa tak stane,
prítomní spievajú, tancujú a hos‑
tia sa.

FOTO: Ing. Peter Jendroľ
Výročná schôdza
Výročná členská schôdza Jednoty
dôchodcov v Kline sa konala 21. 2.
2019.

Pri tejto schôdzi si prítomní spo‑
menú na zosnulých a nezabud‑
nú
zablahoželať
jubilantom
s okrúhlym výročím.

Organizácia hodnotila akcie uply‑
nulého roka a plánovala rok 2019.

Po oficiálnom programe si radi za‑
spievajú pri heligónke.

Obecné páračky
Páračky „zastrešujú“ dôchodco‑
via prípravou pohostenia, ale aj
kultúrnym programom. Všetkým
prítomným bolo jasné, že seniori
v Kline sú aktívni a vedia sa baviť
-mja tešia sa zo života.

V kultúrnom dome lietalo perie
Staré tradície lákajú stále viac ľudí. Remeslá, zvyky, aj zábava majú
v sebe niečo čarovné. V našej pretechnizovanej dobe sme sa už „prejedli“ televízie a skôr sa potrebujeme stretávať, rozprávať, zabávať.
Obecné páračky sa stali mie
stom a časom, kde sa obyvatelia
obce Klin radi schádzajú. Už nej‑
de až tak o páranie peria, aj keď sú
aj mnohí poctiví párači.
Členovia Jednoty dôchodcov
a Slovenského Červeného kríža
sa stretli oveľa skôr, aby pripravili
občerstvenie. Zemiakové placky,
langoše, šišky, koláče, chlieb so

šmaľcom, kanvy s čajom a hriatô.
Kto má väčšiu rodinu, vie čo je to
pripraviť na obed zemiakové plac‑
ky. Ale pripraviť takéto bohaté po‑
hostenie pre plný kultúrny dom!
Klobúk dolu. A srdečne ďakujeme.
O zábavu sa postarali heligon‑
kári, ktorí rozospievali a roztan‑
covali všetkých, ako na správnej
dedinskej veselici. Užili si aj hos‑
tia z Gminy Jeleśnia. Sprievodný
program predstavuje podnetných
tvorcov ľudových remesiel.
Umelecké rezbárstvo pred‑
viedli Karol Sitarčík, rodák z Kli‑
na a Lukáš Volna z Turian. Spo‑
lupracujú vo firme Fujarový svet,
kde vyrábajú fujary, píšťalky, va‑
lašky a umelecké darčekové pred‑

Autor fotografii v tomto článku: Ing. Peter Jendroľ

mety. Chlapcom sa páčili drevené
meče a píšťalky a dievčatá odchá‑
dzali so šperkovnicami s vlastným
menom.
Hostia z Gminy Jeleśnia pred‑
viedli výrobu kvetov z krepového
papiera – zdobnictvo bibutkove.
Milé malé košíčky plné krásnych
drobných ružičiek a iných kviet‑
kov, ktoré si zaslúžili obdiv. Vý‑

robné tajomstvo ukázali všetkým,
čo sa pristavili. Kytičky vlastno‑
ručne vyrobených kvetov zvlád‑
li aj deti.
Obecné páračky nie sú akciou,
kde by museli organizátori zvažo‑
vať, či v tradícii pokračovať. Počet
návštevníkov sa každoročne zvy‑
šuje a celé rodiny sa tešia na túto
udalosť.
-mj-
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Rodinný batôžtekový maškarný ples

Fantázii sa medze nekladú a tak je príjemné vidieť, ako aj v tejto našej malej dedinke je kopec tvorivých detí a rodičov.

Tesne pred koncom fašiangov
v poslednú februárovú nedeľu
sa na maškarnom plese v kultúr‑
nom dome stretlo veľa rôznych
krásnych masiek ako Bonpari
cukríky, snehuliaci, motýliky,
draci, čertíkovia, šašovia, pavúk,
vrah, šmolkovia, víly, princezné,
transformery, muffin, torta, ko‑
mín, zbojníci, vidiečania, vaňa,
poník, kuchári, indiánky, slepé
myši, šalát, spidermanovia, rôzne
zvieratká a veľa iných kreatívnych
masiek.
Masky sa zabávali na minidis
kotéke s DJ Jakubom a z diaľky
ich zatiaľ pozorovala a hodnotila
8 členná porota zložená zo zá‑
stupcov obecného zastupiteľstva,
Jednoty dôchodcov v Kline, Zák‑
ladnej školy, pán farár, pán kap‑
lán, predseda SČK v Kline ale i zo
zástupcu rodičov na maškarnom
plese pani M. Pjentekovej. V 5.
kategóriách rozhodovali o poradí
jednotlivých masiek. Veľa masiek
bolo ohodnotených cenami a všet‑

ky tie, čo sa zúčastnili, získali
symbolickú odmenu.
Rodinné masky dostali špeciál
nu cenu z Farského úradu a tri

najlepšie: Šmolkovia, Cukríky
Bonpari a Ruská rodina získali
cenu starostu obce. O zábavu sa
postarali pani učitelky zo škôlky
hrami pri presúvaní lentiliek a uk‑
ladaní farebných guličiek podľa
predlohy. Občerstvenie zabezpe‑
čili dôchodcovia a každá rodina
svojou troškou z batôžteka. Vý‑
zdobu zabezpečili pani učiteľky
pod vedením p. učiteľky R. Pri‑
sažnej a K. Večerkovej v spoluprá‑
ci s poslancami a predsedom SČK.
Vďaka patrí aj sponzorom a páno‑
vi kaplánovi za fotky.
Maškarný bol veselý a plný zá‑
bavy pre celé rodiny, no najmä pre
tie najmenšie deti, a my sa už dnes
tešíme na ten ďalší o rok a dúfame,

že viac rodín naberie odvahu zabo‑
jovať o cenu starostu obce. AKL
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Školský karneval
alebo „Keď sa stretne
kozmonaut s dúhovou
vílou“

Dňa 30. januára 2019 sa v našej škole už od prvého zazvonenia
po chodbe šírila nevšedná atmosféra.

Konal sa škol‑
ský karneval. To,
že to bude deň iný
a bláznivý, nasved‑
čovali vysmiate tvá‑
re našich detí, ktoré
si do tried hrdo niesli
masky. Tie tohtoročné
boli skutočne jedinečné
a originálne. Do ich prí‑
pravy sa zapojili okrem našich de‑
tí aj šikovní oteckovia, tvorivé ma‑
minky, ale i ostatní členovia ro‑
diny. Vďaka tomu sa žiaci prvého
stupňa premenili na odvážnych
superhrdinov, čarokrásne prin‑
cezné, víly a kvetiny, na strašidel‑
né čarodejnice, hrôzostrašných
čertov a pavúkov, ale i na milé šte‑
niatka, mačiatka a myšky. Kar‑
nevalové tance si užili aj Červená
čiapočka s Indiánkou, čokoládová

torta, komín s bocia‑
ním hniezdom, lego
kocky, slané pukan‑
ce a ďalšie originálne
masky.
Porota nemala jed‑
noduchú úlohu, rozhodla
sa teda odmeniť všetky
masky sladkou odmenou.
Okrem tohto ocenenia bo‑
li z každej triedy ozdobené pomy‑
selným vavrínom ešte tri masky,
ktoré si odniesli vecné odmeny,
pastelky a perá. Fašiangová atmo‑
sféra naplnila celú školu skvelou
zábavou a neopakovateľnými zá‑
žitkami.
Už teraz sa tešíme na ďalší rok,
ktorý bude určite opäť plný krás‑
nych a jedinečných masiek.
Mgr. Eva Kotúľová
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Školský ples ZŠ s MŠ Klin
Dňa 16. februára 2019 sa v našom Kultúrnom dome v Kline konal už
v poradí 19. ročník ŠKOLSKÉHO PLESU ZŠ s MŠ Klin, ktorý sa organizátori rozhodli poňať trošku netradične, a to v téme „ROCK“.
Aj keď medzi pozvanými pre‑
vládali odevy v čiernej farbe, nála‑
da vôbec nebola pochmúrna. Prá‑
ve naopak. Rock roztancoval úpl‑
ne všetkých. Dámy siahli prevaž‑
ne po čiernych šatách, džínso‑
vých sukniach a kovových dopln‑
koch, ktoré oživili ohnivou červe‑
nou. No ani páni sa nenechali za‑
hanbiť a doladili svoje rockové ou‑
tfity k svojim polovičkám. Spolu
to potom roztočili na parkete, kto‑
rý bol plný veselých tanečníkov až
do bieleho rána.
K dobrej zábave patrí odjakživa
aj dobré jedlo. O slávnostnú veče‑

ru sa už tradične postarali šikov‑
né pani kuchárky zo ZŠ s MŠ Klin.
Hudobné kolá spestril program
žiakov našej školy. Pani učiteľky J.
Vonšáková a M. Bečárová pripra‑
vili so žiakmi tanečné a spevácke
vystúpenie v rockovom štýle.
Hostia sa mohli počas večera
odfotiť, či už pri rockovej fotostene,
alebo pri skutočnej motorke, kto‑
rá k rocku zaručene patrí a na ples
ju zapožičala rodina Štepunková.
O výzdobu vstupnej sály sa posta‑
rali sestrička Edita a pani učiteľky
Emília Sireková a Lucia Skurcoňá‑
ková. Všetkým spomenutým tým‑
to zároveň ďakujeme za kreatívnu
výzdobu a veríme, že rockové fotky
budú navždy pripomínať výbornú
zábavu so skvelými ľuďmi.

Lyžiarsky výcvik 2019
V dňoch od 18. do 22. 2. 2019 sa žiaci siedmych ročníkov ZŠ Klin
zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku SKI Pohoda v Krušetnici.
Ubytovaní boli v Agropenzióne
AG Novoť. Siedmaci sa nevede‑
li dočkať, kedy si konečne budú
užívať slobodu od rodičov a ško‑
ly. To však netušili, aký náročný
program ich čaká. Už v ponde‑
lok to začalo sľubne, slniečko sa
na nás krásne usmievalo od rána.
Nasadli sme do autobusu a tešili
sa na lyžovačku. Po úvodných or‑
ganizačných pokynoch a rozcvič‑

ke sme začali s výcvikom, niek‑
torí s ľahkosťou, iní s ťažkosťa‑
mi. Začiatočníci sa potili a šľa‑
pali hore svahom, kým pokro‑
čilejší lyžiari sa na nás usmie‑
vali z lanovky. Ani sme sa nena‑
zdali a bola za nami prvá polovi‑
ca dňa. Po výdatnom obede sme
sa ubytovali v penzióne, trochu
si oddýchli a poobede sme sa vy‑
brali spoznávať okolie. Po návra‑

te nás čakala večera, krátky odpo‑
činok a spoločný program. Pozre‑
li sme si video so základmi lyžova‑
nia a na dobrú noc časť rozprávky
Ako vycvičiť draka. Večierka bola
naozaj o 21:30 h, z čoho boli via‑
cerí nemilo prekvapení. Ráno bol
budíček o 7:00 h, raňajky, bodo‑
vanie čistoty izieb a potom šupšup na svah. O 9:00 h sme sa roz‑
cvičovali a pokračovali vo výcviku
do 14:00 h. Slniečko nám dodáva‑
lo energiu, takže sme získavali ly‑
žiarske a snowboardové zručnosti
s ľahkosťou. Po chutnom obede pl‑
ní energie sme sa dobrovoľne vy‑
brali na turistiku k rozhľadni. Str‑
mý kopec nás ani trochu neodra‑

Vyvrcholením večera bola za‑
ručene tombola, ktorej hlavnou
výhrou bol plazmový televízor. Aj
ostatné hodnotné ceny – notebo‑
ok, poukážky, darčekové koše či
oblečenie – si našli svojich nových
majiteľov.
Touto cestou sa chceme poďa‑
kovať našim sponzorom, partne‑
rom a priateľom školy, ktorí ce‑
ny do tomboly venovali. Záro‑
veň patrí vďaka všetkým zúčast‑
neným, hosťom i organizátorom
plesu.
O rok nás čaká už jubilejný
20. ročník plesu, na ktorý sa už
všetci veľmi tešíme a zároveň Vás
naň už teraz srdečne pozývame.
Mgr. Alžbeta Klinovská
dil, zabojovali sme a na kopci nás
čakala krásna vyhliadka na Ba‑
biu horu, Pilsko, Oravskú Magu‑
ru či Rozsutec. Upevnili sme si ze‑
mepisné a orientačné vedomosti
a hladní sme sa ponáhľali na veče‑
ru. Po večeri sme krátko relaxova‑
li a spoločne si pozreli ďalšiu časť
základov lyžovania ako aj ďalšiu
časť rozprávky. Po dvoch nároč‑
ných dňoch prišla relaxačná stre‑
da. Dopoludnie sme opäť lyžovali,
konečne sa začiatočníkom lyžia‑
rom a snowboardistom podarilo
zdolať celý svah, hravo sme zvlád‑
li nástupy a výstupy na lanovku.
Po chutnom obede sme mali po‑
vinný odpočinok, v ďalšej časti dňa
sme boli na exkurzii v areáli Poľ‑
nohospodárskeho družstva No‑
voť. Dozvedeli sme sa tam, ako sa
chovajú ovce, kravy, ako sa vyrá‑
ba syr, ktorý sme testovali a chutil
vynikajúco. Dokonca sme skúsili
podojiť kravičku. Celkom sa nám
to darilo, najlepšie však p. učiteľ‑
kám. Najkrajší zážitok sme ma‑
li z malých niekoľkodňových telia‑
tok. Záver dňa patril spoločnému
programu pod názvom Trieda baví
triedu. Aj vo štvrtok sme pokračo‑
vali v zdokonaľovaní techniky zim‑
ných športov. Vyskúšali sme si sla‑
lomovú jazdu medzi tyčami. » » »
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Výlet Amsterdam – Londýn – Cambridge
Posledný novembrový týždeň sa 21 žiakov druhého stupňa našej školy zúčastnilo zájazdu do Amsterdamu, Londýna a Cambridgu. Na ceste ich sprevádzali p. zástupkyňa M. Klinovská a p. uč. A. Klinovská.
Celý výlet trval necelý týždeň a počas neho videli naši žiaci nespočetné množstvo nových miest, zažili veľa nových zážitkov a tiež získali nové kamarátstva, keďže okrem našej školy sa zájazdu zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Bobrov, ZŠ Poprad a ZŠ Púchov. Spolu nás teda na výlete bolo až 108.

Našou prvou zastávkou, po ce‑
lom dni a noci strávených v au‑
tobuse, bolo hlavné mesto Ho‑
landska – Amsterdam. Na začia‑
tok sme navštívili múzeum dia‑
mantov, kde sme videli pravé dia‑
manty i to, ako sa opracováva‑
jú. Po návšteve múzea nasledova‑
la prehliadka mestom s typickými
kanálmi a bicyklami všade naoko‑
lo. Zavítali sme aj na kvetinový trh
a do múzea voskových figurín Ma‑
dame Tussauds, ktoré sa nachá‑
dza priamo na hlavnom námestí
Dam v Amsterdame.
Z Amsterdamu sme pokra‑
čovali na našej ceste do Londý‑
na cez francúzske mestá Dun‑
kerque a Calais, kde sme sa nalo‑
dili na trajekt a „preplávali“ zná‑
my kanál La Manche.
Z anglického mesta Dover sme
sa vydali priamo do mesta Cam‑
bridge, kde sa nachádza jedna
z najstarších univerzít sveta. Tam
sme si prezreli historické budovy

univerzity a univerzitného mes‑
tečka.
Po tejto bohatej nádielke his‑
tórie nás už netrpezlivo očaká‑
val Londýn, ako aj prvé stretnu‑
tie žiakov s rodinami, v ktorých
počas pobytu v Londýne býva‑
li. Žiaci strávili v anglických ro‑
dinách spolu tri noci. Každá ro‑
dina sa postarala o to, aby našim
žiakom nič nechýbalo a žiaci mali
možnosť si precvičiť svoje znalos‑
ti z angličtiny v praxi. Počas troch
dní strávených v Londýne sme vi‑
deli množstvo pamiatok a miest
typických pre Londýn. Stáli sme
na rozhraní dvoch zemských polo‑
gúľ v Greenwichi, vyskúšali sme si
jazdu metrom, videli sme historic‑
ké stavby Londýna ako sú Tower
Bridge, katedrála St. Paul´s či bu‑
dova Parlamentu a Big Ben ako
aj novšiu architektúru v podobe
mrakodrapov Shard, Cucumber
a iné. Očaril nás i Buckingham‑
ský palác a hrad Windsor, kde sa

okrem iného nachádza aj výsta‑
va šiat z nedávnej svadby princa
Harryho a Megan. Naše vedomos‑
ti z prírody sme si obohatili v zná‑
mych múzeách techniky a prí‑
rodovedy. Obrovským zážitkom
bola jazda Londýnskym okom,
odkiaľ sme mali výhľad na celé
mesto. Samozrejme nechýbali ná‑
kupy v londýnskych nákupných
centrách a na vianočných trhoch
a tiež na známej Oxford Street,
kde bola možnosť nakúpiť darčeky
pre celú rodinu.
Po všetkých týchto zážitkoch
nás čakala dlhá a náročná ces‑
ta domov, no všetko sme zvládli
bez ťažkostí a celý výlet dopadol
na výbornú.
Veľká vďaka preto patrí vedúcej
cestovnej kancelárie GADtours
Katke a tiež našim pánom šofé‑

rom, ktorí mali s nami nekonečnú
trpezlivosť.
Samozrejme, ďakujeme aj rodi‑
čom detí za ich dôveru a za to, že
im umožnili zúčastniť sa výletu.
Nakoniec ďakujeme samotným
deťom za ich vzorné správanie
a reprezentáciu našej školy v za‑
hraničí. Všetci si z výletu odná‑
šame nezabudnuteľné spomienky
a veríme, že v nás pocity z výletu
budú pretrvávať čo najdlhšie.
Mgr. A. Klinovská

vaní sme si užívali posledný večer
s vlastným programom, vyhodno‑
tili sme pozitíva a negatíva výcvi‑
ku, čistotu izieb, zážitky. V piatok
ráno lialo ako z krhly a trošku skla‑
maní sme čakali, čo bude. Po ra‑
ňajkách sa zlepšilo počasie, a pre‑
to sme nadšení s kuframi a všet‑
kou výbavou nasadli do autobusu
vychutnať si posledné jazdy. Svah
nás privítal so silným vetrom, ná‑
ročným povrchom, lanovka nás
hojdala, akoby aj ona smútila, že
odchádzame domov.

» » » Popoludní sme opäť absolvo‑
vali turistickú vychádzku po ďal‑
šej časti obce Novoť, prechádz‑

ku sme si spestrili návštevou piz‑
zérie. Dali sme si pizzu a posilne‑
ní sme sa vrátili do penziónu. Tam

sme pripravovali program pre na‑
šich spolužiakov, niektorí si šli vy‑
chutnať saunu. Po zdravom sauno‑

Po sladkom obede s nostalgiou
v duši sme odchádzali domov pl‑
ní nových zážitkov a skúsenos‑
tí. Konečne budeme oddychovať.
Hurá!!!
Mgr. Gabriela Podhajská
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Novoročné požehnanie

Program na Mikuláša

Naša materská škola v plnom prúde
Je tu druhý polrok a naši najmenší sú zase o čosi starší
a múdrejší. V hlavičkách majú nové poznatky, skúsenosti
a zážitky, ktoré sú nevyhnutné pre ich zdravý rast a vývoj.
Všetko to, čo sa „učia“ v škôlke,
plnohodnotne zúročia v praktickom živote.

Vianočná večera

„Deti nepoznajú ani minulosť,
ani budúcnosť a čo sa nám dospelým stáva zriedka, užívajú si
prítomnosť.“
(La BRUYÉRE Jean).
... A tak je to aj u nás v materskej
škole. Deti si užívajú prítom‑
nosť a tešia sa z každých aktivít,
pri ktorých sa môžu realizovať,
zapojiť svoje zmysly, fantáziu,
tvorivosť a chuť spoznávať nie‑
čo nové.
Zimné ročné obdobie je pre de‑
ti to najkrajšie. Nielen preto, že
sa môžu hrať na snehu, ale naj‑
mä pre naše tradície, na ktoré sa
neskutočne tešia a pripravujú aj
niekoľko týždňov.

Pečenie medovníkov

Karneval Slniečka

Medzi ne patrí príchod sv. Mi‑
kuláša v mesiaci december, kto‑

rého naši drobci privítali v sále
miestneho kultúrneho domu.
Deti tancovali, recitovali, spie‑
vali a hrali divadielka, za ktoré
boli aj náležite odmenení sa‑
motným sv. Mikulášom.
Aj na vianočný čas sa deti pri‑
pravovali zodpovedne. Vyzdo‑
bili si svoje triedy vlastnoručne
vyrobenými dekoráciami, ike‑
banami, adventnými vencami
a kalendármi. Piekli medov‑
níky, spoznávali vianočné tra‑
dície, pripravovali vianočnú
večeru, vianočný punč, písali
list Ježiškovi a vytvorili Knihu
vianočných želaní.
Nový rok sme v januári za‑
hájili Novoročným požehna‑
ním, krátkou pobožnosťou,
spoločnou modlitbou a vysvä‑
tením tried v obidvoch budo‑
vách našej materskej školy pá‑
nom kaplánom Mgr. Marekom
Forgáčom.
Naši drobci nezabudli ani na
vtáčatká, ktoré v zime potre‑
bujú ľudskú starostlivosť. Zho‑
tovili pre ne kŕmidlá, rozvešali
ich po okolí našej materskej

Návšteva knižnice

školy a dali si za úlohu starať sa
o ne počas celej zimy.
Nezabudli sme ani na fašian‑
gové obdobie. Rozprávali sme
si o ľudových tradíciách počas
fašiangov a zúčastnili sa Fa‑
šiangového karnevalu, počas
ktorého sa deti vyšantili v tanci,
pohybových hrách a súťažiach.
Každá maska dostala prvú ce‑
nu, diplom a odmenu.
Zorganizovali sme zbierku
kníh, za ktorú sa chceme v me‑
ne našich detí poďakovať všet‑
kým rodičom a navštívili sme
knižnicu v základnej škole Klin.
Keďže mesiac marec patrí kni‑
hám, chceme naše deti naučiť
si vážiť knihy a cez rozprávky
deťom sprostredkovať situácie,
ktoré môžu nastať v ich reálnom
živote.
Už Ján Amos Komenský pove‑
dal, že s pomocou kníh sa mno‑
hí stávajú učenými i mimo školy
a bez kníh nebýva učený nikto
ani v škole.
Bc. Viera Katráková
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Vianočné trhy

Vianočná nálada
v Základnej Škole
Klin
V predvianočnom období sme v našej škole opäť privítali sv. Mikuláša, ktorý priniesol deťom sladké darčeky do telocvične ZŠ,
kde ho už netrpezlivo vyčkávali žiaci 1.stupňa. Predviedli mu
svoj pestrý program a on ich už tradične odmenil a rozlúčil sa
s prísľubom, že o rok sa určite vráti…
Ani tento rok sme nezabudli
na staré tradície, ktoré sa konajú
v deň sv. Lucie. Naše „bosor‑
ky“ sa opäť zahalili do biele‑
ho rúcha a tvár si pomúčili bie‑
lou múkou. Potom sa pusti‑
li do vymetania všetkých mož‑
ných priestorov - od ZŠ po MŠ,
pričom nevynechali ani obecný
úrad či obchod Jednota. Husa‑
cími krídlami vyhnali z kútov
všetky zlé sily, choroby a ne‑
šťastia…
December sa už prehupol
do svojej druhej polovice,
a preto bol najvyšší čas pripra‑
viť VIANOČNÚ BESIEDKU

Lucie vymetajú triedu

v kultúrnom dome. Žiaci si spo‑
lu s pani učiteľkami pripravili
vianočne ladené piesne, básnič‑
ky, ale aj humorné scénky. Pek‑
ný program aj milé sprievod‑
né slová moderátorov navodili
príjemnú vianočnú atmosféru.
Spolu s rodičmi si všetci na zá‑
ver zaspievali tradičnú koledu
Tichá noc, svätá noc…
Vyučovanie sme v posledný
deň pred prázdninami nahradi‑
li VIANOČNÝMI TRHMI. Tie
sa konali na hlavnej chodbe v ZŠ
a ponúkali všakovaké vianoč‑
né ozdoby či dobroty. Nechý‑
bal ani chutný punč, o ktorý sa

Vianočná besiedka
Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári,
do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí.
Dajme si pod stromček úsmev, čo slz y stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí…
postarali naše asistentky. Prí‑
jemná hudba, ale hlavne vôňa
sa šírila z jedálne, kde si devia‑
taci pripravili vianočný bufet.
Ochutnať ste mohli viac druhov
kávy, pizze alebo si pomaškrtiť
na šľahačkových palacinkách či
sladkom dezerte. Deviataci sa

Štyri Lucie

osvedčili ako šikovní kuchári,
čašníci i predavači. Po uprata‑
ní priestorov školy sa všetci roz‑
behli do svojich domovov, aby
tam spoločne s celou rodinou
prežili najkrajšie sviatky v roku
– VIANOCE.
PaedDr. Ľudmila Matisová
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ZŠ s MŠ sa predstavuje

Zájazd učiteľov do Barcelony a Montserratu
V dňoch 4.-7.3.2019 sme sa vyučujúci zo ZŠ s MŠ Klin zúčastnili poznávacieho zájazdu na dve najznámejšie miesta Katalánska, ktorými
nepochybne sú Barcelona a Montserrat.

Barcelona je hlavné mesto Ka‑
talánska. Má 1,6 milióna oby‑
vateľov (v aglomerácii však vyše
3 milióny). Leží na pobreží Stre‑
dozemného mora na severový‑
chode Španielska. Po Madride je
druhým najväčším španielskym
mestom. Podnebie má príjemné
stredomorské.
Čo sa týka histórie, Barcelona
má za sebou pohnutú minulosť.
Bola založená Feničanmi alebo
Kartágincami. Neskôr bola rím‑
skou kolóniou. Bola dobytá a oku‑
povaná Vizigótmi, Arabmi, Fran‑
skou ríšou. V rokoch 1803 – 1813
ju okupoval Napoleon. V roku
1909 tu vypuklo anarchistické po‑
vstanie a v rokoch 1937 – 1939 bo‑
la Barcelona hlavným mestom Ka‑
talánskej republiky. Od konca 19.
storočia je mesto najdôležitejším
priemyselným centrom Španielska
a centrom katalánskeho separatiz‑
mu/národného hnutia.
Nad mestom sa vypína vrch Ti‑
bidabo (532 m), na ktorý vedie la‑
novka.
Srdcom Barcelony, po ktorom
sme sa mohli prejsť hneď v prvý
deň výletu, je bulvár Ramblas
(Las Ramblas). Je nepochybne
najživším miestom mesta. Zauja‑
la nás tržnica s exotickým ovocím,
zeleninou, pestrou ponukou rýb,
morských živočíchov a iných mä‑
sových produktov.

Táto pestrá a živá ulica sa tiah‑
ne od Plaza Catalunya (námestie
s fontánami) až k prístavu (nábre‑
žie s mólom, dominantnou vy‑
sokou sochou Krištofa Kolum‑
ba a s Morským akváriom), bola
pôvodne korytom potoka.
Milovníci umenia si prišli na
svoje v „Gotickej štvrti“ (Barrio
Gótico), ktorú tvorí súbor stavieb
ohraničený rímskymi hradbami
s dominujúcou gotickou katedrá‑
lou svätej Eulálie. Medzi najdô‑
ležitejšie určite patrí budova rad‑
nice Casa de la Ciutat na námestí
Plaza Sant Jaume.
Kostol Santa Maria del Pi je je‑
den z najstarších kostolov v mes‑
te (14. stor.) a jeho veža tvorí jeden
z najcharakteristickejších rysov
Gotickej štvrte. Na fasáde nás za‑
ujala najmä rozmerná rozeta.
Za najlepší výtvor katalánskej
gotiky sa pokladá chrám Santa
María del Mar. Staval sa v 14. sto‑
ročí.
Od histórie sme si oddýchli
v parku de la Ciutadela, kde sme
boli očarení a potešení kvitnú‑
cimi stromami, palmami, kvet‑
mi a pohľadom na plody manda‑
riniek a pomarančov v korunách
stromov.
Veľkým zážitkom, hlavne pre
mužskú časť zájazdu, bola náv‑
števa futbalového štadióna Camp
Nou, s dokonalým trávnikom. Po‑
sedieť sme si mohli na sedadlách
pre náhradníkov aj v reportérskej
časti na stoličkách reportérov.
Môcť sa len kochať pohľa‑
dom na tribúnu pre 90 000 divá‑
kov a na trávnik, po ktorom behá
Messi a hrá jeden z najväčších klu‑
bov v Európe FC Barcelona..., čo
by za to dal nejeden fanúšik.
Čo sa športu týka, Barcelona
hostila Letné olympijské hry v ro‑
ku 1992. My sme sa mohli popre‑
chádzať širokým olympijským
areálom aj pozrieť si olympijskú
vežu Anellu.
Druhý deň pobytu sme venova‑
li Montserratu.
Je to benediktínsky kláštor na
rovnomennom vrchu neuveriteľ‑
ne tvarovaného pohoria, asi 60 km
severozápadne od Barcelony, ku
ktorému sa dá dostať zubačkou.

Stal sa pútnickým miestom a v sú‑
časnosti ho navštevuje množstvo
turistov. Uchováva sa v ňom mi‑
lostivá socha Panny Márie La Mo‑
reneta (čierna panna).
V múzeu, ktoré sa nachádza
v kláštore, sú maľby takých maj‑
strov, akými boli El Greco, Cara‑
vaggio a Picasso.
Po návrate do mesta naše kro‑
ky smerovali na Španielske ná‑
mestie, kde nás zaujalo Koloseum,
v ktorom sa do roku 2010 konali
býčie zápasy – v súčasnosti v Ka‑
talánsku zakázané – dnes je tu ob‑
chodný dom Aréna, monumentál‑
ne sú dve benátske veže a milov‑
níci umenia si zasa prišli na svoje
v Katalánskom múzeu umenia, ku
ktorému nás doviedla cesta lemo‑
vaná fontánami.
Večer sme strávili prechádzkou
okolo prístavu, kde sa nachádza‑
jú stredoveké lodenice Les Dras‑
sanes, vybudované v 14. storočí,
dnes je v nich múzeum námornej
plavby. Nás však zaujali aj nové,
moderné lode a plachetnice v prí‑
stave.
Neskutočne očarení sme boli
dych vyrážajúcimi, originálnymi
architektonickými stavbami An‑
toni Gaudího, po stopách ktorého
sme sa vydali v stredu.
K najznámejším patrí Gaudí‑
ho chrám Sagrada Familia - sym‑
bol mesta, ktorý sa stavia už viac
ako 100 rokov. Pohľad na Fasádu
narodenia, Fasádu umučenia i Fa‑
sádu slávy, ktorá je vo výstavbe,
taktiež prehliadka interiéru stav‑
by, štylizovaného do tvaru koša‑
tého stromu, bol neopísateľným
zážitkom a behali nám z neho zi‑
momriavky po tele.
Z jeho veží je nádherný výhľad
na celé mesto a jeho okolie.
V centre mesta je ďalšia Gaudí‑
ho známa stavba, dom Milla a Pa‑
lau Guell. V parku Guell, odkiaľ je
takisto pekný výhľad, sa nachádza
múzeum Gaudího a veľa architek‑
tonických zaujímavostí.

Náš pobyt sme zakončili
vo štvrtok prechádzkou po pies‑
čitej pláži a návštevou Morského
akvária v prístave, ktorého pre‑
hliadka bola pastvou pre oči.
Je to prvotriedne akvárium
so skleneným tunelom pod mor‑
skou hladinou s množstvom pes‑
trofarebných rýb, rají, tučniakov,
chobotníc, sasaniek a iných mor‑
ských živočíchov.
Týmto relaxačným zážitkom
sme náš pobyt v krásnom, čistom,
príjemnom, slnečnom a pohos‑
tinnom meste uzavreli. Odniesli
sme si odtiaľ množstvo informá‑
cií, ktoré nám sprostredkovala na‑
ša sprievodkyňa Mgr. Ruženka
Pilarčíková, veľa zážitkov a dob‑
rej nálady, ku ktorej prispeli všetci
účastníci zájazdu.
Mgr. M. Klinovská
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Novoročný stolnotenisový turnaj
Deň pred sviatkom Troch kráľov, 5. 1. 2019, sa v priestoroch telocvične Základnej školy v Kline konal zaužívaný turnaj v stolnom tenise.
Nenechali si
ho ujsť každo‑
roční súťažiaci,
ale i nováčiko‑
via. Hoci turnaj
je o súťažení,
vládla pohodo‑
vá atmosféra
v športovom
ale i priateľ‑
skom duchu. Boli pripravené pek‑
né odmeny a na všetkých nadšen‑
cov s raketou v ruke sa tešíme opäť
o rok.
Registrácia – MUŽI
Matúš Kormančík, František
Macák, Juraj Chlupáček, Martin
Jadroň, Daniel Kubica, Štefan
Felber, Filip Bahleda, Vladimír
Košút, František Piták, Jaroslav
Pjentek, Michal Ptačin, Ján Ko‑
šút, Štefan Ptačin, Rudolf Volf,
Patrik Nešťák, Samuel Nešťák,
Martin Nešťák
Výsledky v skupinách (po vyradzovacích skupinách A,B,C):
Skupina I: D. Kubica – Ľ. Svet‑
lošák 3:0, S. Nešťák – P. Nešťák
0:3, J. Košút – M. Nešťák 3:1, Ľ.
Svetlošák – P. Nešťák 0:3, D. Ku‑
bica – S. Nešťák 3:1, J. Košút – D.

Kubica 0:3, S. Nešťák – Ľ.Svet‑
lošák 3:2, M. Nešťák – P. Nešťák
0:3, Ľ. Svetlošák – M. Nešťák 2:3,
P. Nešťák – J. Košút 3:1, S. Nešťák
– M. Nešťák 3:0, J. Košút – S. Ne‑
šťák 0:3
» postupujúci: Nešťák Patrik
a Nešťák Samuel
Skupina II: F. Piták – V. Košút
3:0, J. Pjentek – J. Meško 0:3, R.
Volf – F. Macák, 3:0 J. Meško – F.
Piták 1:3, J. Pjentek – R. Volf 0:3,
V. Košút – J. Pjentek 3:0, F. Macák
– F. Piták 0:3 R. Volf – V. Košút
3:0, R. Volf – F. Piták 0:3, J. Meško
– F. Macák 3:0, F. Macák – J. Pjen‑
tek 3:1, V. Košút – R. Volf 1:3, F.
Piták – J. Pjentek 3:0
» postupujúci: Meško Juraj a Volf
Rudolf
P. Nešťák – J. Meško 2:3
S. Nešťák – R. Volf 1:3
Finále – domáci: R. Volf – J.
Meško 3:2, S. Nešťák – P. Nešťák
3:1
Konečné poradie: 1. Rudolf Volf
2. Juraj Meško, 3. Samuel Nešťák,
4. Patrik Nešťák, 5. Ján Košút
Finále – hostia: D. Kubica – F.
Piták 3:2

CHLAPCI: Radko Kosmeľ, Alex
Majcher
ŽENY/DIEVČATÁ, zúčastnené

a konečné poradie: 1. Dana Svet‑
lošáková, 2. Simona Svetlošáko‑
vá, 3. Vaneska Laššáková, 4. Vo‑
šková Ľubomíra

Mladí futbalisti nezaháľali ani počas zimy
Príprava žiakov prebiehala počas zimy v telocvični dvakrát
do týždňa a deti sa zúčastňovali halových turnajov v okolí,
kde úspešne reprezentovali náš
klub.
Naša prípravka U11 pod vede‑
ním trénera Jána Košúta absolvo‑
vala dva turnaje. V Rabči obsadili
prvé miesto a v Tvrdošíne tiež vy‑
hrali.
V kategórii U13 pod vedením
trénera Vladimíra Lipiaka sa deti
zúčastnili troch turnajov: v Mút‑
nom obsadili 3. miesto, Tvrdošine
7. miesto a Rabči 5. miesto.
Deti v kategórii starších žia‑
kov U15 pod vedením trénera
Vladimíra Lipiaka absolvovali
tri turnaje: v Mútnom obsadili
4. miesto, Tvrdošíne 5. miesto
a Rabči 3.miesto.
Ďakujeme všetkým deťom
za snahu, nasadenie a skvelé vý‑
kony a tiež rodičom za pomoc pri
odvoze detí na turnaje.

Prípravka turnaj v Rabči

Starší žiaci v Rabči
Začiatkom apríla nám štartuje
jarná časť sezóny, kde kategória
U13 je na štvrtej pozícii a kategó‑
ria U15 na druhom mieste a je
v hre o postup do druhej ligy.
Tak nám držte palce a príďte
nás povzbudiť na ihrisko.
V. Lipiak

Mladší žiaci v Rabči
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foto mgr. marek forgáč, kaplán

Rok 2019 priniesol so sebou po rokoch parádnu nádielku snehu, z ktorej na jednej strane mali hlavu v smútku cestári a vodiči, ale na druhej
rozžiarili nejedny detské očká.
Spolky v našej dedine využili
túto perfektnú situáciu a v druhú
nedeľu nového roka spoločne
pripravili rodinnú sánkovačku
na kopci pod Grapou.
Už cez týždeň škôlkari pod ve‑
dením pani učiteliek aktívne pri‑
pravovali svah. Aj napriek vetru
a zachmúrenému počasiu celé ro‑

diny využili túto príležitosť a pri‑
šli sa zabaviť. Sánky, boby, lízat‑
ká, vrecia a dokonca nechýbali ani
sánkolyže. Deti, mládež a ich ro‑
dičia sa vyšantili do sýtosti. Kop‑
com sa spúšťali nie len jednotliv‑
ci, ale celé partie detí aj mládeže.
Starší sa tiež vybláznili a tak sa
vrátili na okamich do detstva.

Počas sánkovačky pripravili
dievčatá z SČK diplomy a medai‑
ly pre všetky deti ale i občerstvenie
pri teplom čaji a pre dospelákov aj
s pár percentami navyše od pána
starostu. O bezpečnosť na kopci sa
postarali chalani z Dobrovoľného
hasičského zboru Klin. Aktívne sa
do organizácie zapojilo aj obecné

zastupiteľstvo a poslanci sa posta‑
rali o ceny pre deti a rodiny za ak‑
tivity. Pán kaplán objektívom za‑
chytil čo najviac momentov a fotky
je možné si stiahnuť cez link zve‑
rejnený na obecnej stránke.
Dobrá nálada, smiech, zlome‑
né lopáre aj sane, roztrhané vre‑
cia, kĺzačka na drevenom stole,
nekoordinovaný beh dole svahom
a kopec dier v snehu – aj to pri‑
niesla prvá obecná sánkovačka.
Veríme, že v prípade bohatej sne‑
hovej nádielky sa o rok na kopci
stretneme a zabavíme zas.
AKL

Na svet sme
privítali
13. 1. 2019 Tradičná sánkovačka

Prispej do novín svojou
troškou…

Máš nápad na článok? Vieš o niekom z tvojej rodiny či
okolia, ktorý uspel v nejakej súťaži, navštívil nezvyčajné
miesto či krajinu alebo je niečím výnimočný?
Kontaktuj ma na: kristina.nestakova@gmail.com ;-).

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Rudolf Večerek,
Anna Volfová, Mária
Kekeľáková, Stanislav Košút,
Pavlína Prisažná, Valéria
Bolibruchová, Štefánia
Úradníková.

Marián Tylka, Dominika
Večerková, Vivien Lipiako‑
vá, Nina Štepunková, Patrik
Cubinek, Diana Laššáková,
Kristián Pavlák, Tomáš Chlad‑
ný, Ema Boldovjaková, Matej
Habľák, Vanesa Michalčíko‑
vá, Branislav Stahoň, Tomáš
Orčík, Lucia Svetlošáková,
Emma Huráková, Lucia Hriv‑
náková, Ema Raptošová, Pet‑
ra Červeňová, Natália Luková.
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