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Deň obce tento rok ako Rezbársky deň
Dňa 23. 6. 2019 sa v našej obci uskutočnil Rezbársky deň, ktorý bol
realizovaný v rámci projektu Dedičstvo v rukách našich predkov.
Svoje diela predstavili rezbári z Oravy – Alena Mrekajová, Ján
Šeliga, Milan Kuchtiak, Ján Špuler a Miroslav Ganobjak. Účastníci podujatia mali možnosť vidieť
umelcov pri práci a tiež vyskúšať si prácu s dlátom. Folklórny-

mi vystúpeniami nás potešili Heligonkári spod Babej hory, Z.R, Romanka z Poľska, FS Babička z Klina a Ľ. Svetlošák s vnúčatami.
Nafukovací hrad bol najväčším
lákadlom pre deti. Mnohé z nich sa
s pomaľovanými tvárami zúčast-

nili športových súťaží, ktoré prebiehali počas celého dňa, tak ako
aj futbalové zápasy.
Každý, kto prišiel, si mohol vyskúšať poskytovanie prvej pomoci pod odborným vedením členov
miestneho spolku SČK. Tradične veľkej pozornosti sa tešili dobrovoľní hasiči s ukážkou protipožiarneho zásahu. Guláš pre všetkých od skorého rána pripravovali

členovia miestneho poľovníckeho
združenia a svojpomocného družstva. Podvečer vystúpila hudobná
skupina KaKu z Námestova a DJ
Jakub hral pre všetkých, dokedy
vládali tancovať.
Rezbársky deň sa vydaril aj
vďaka všetkým Vám, ktorí ste sa
ho zúčastnili a prispeli k dobrej atmosfére a skvelej zábave.
Ing. D. Závodná
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S e pa ruj » chrániš životné prostredie
a znižuješ náklady na likvidáciu odpadu
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a právnických osôb, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích
stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom
obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Prehľad vývozu ZMESOVÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU (ZKO) A VEĽKOOBJEMOVÉHO (VOK)
ROK

ZKO
v tonách

VOK
v tonách

Poplatky od
občanov v €

Náklady
obce v €

Rozdiel

2016
235,02
58,58
27 825
32 960
- 5 135
2017
248,96
96,56
23 061
35 055
-11 994
2018
271,96
75,60
27 154
34 288
-7 134
2019 (1 – 6)
117,40
40,06
11 972
13 181
-1 209
Vysvetlivky: ZKO zmesový komunálny odpad, VOK veľkoobjemový odpad
Zložka komunálnych odpadov je
ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo
iné nečistoty, ktoré možno zaradiť
ako samostatné druhy odpadov.
Zmesový komunálny odpad je
nevytriedený komunálny odpad
alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
V našej obci je zavedený: triedený
zber komunálneho odpadu do určených kontajnerov a na zbernom
dvore, zber zmesového komunálneho odpadu, sezónny zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu, kovového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu.
Triedený zber komunálnych odpadov – pri tejto činnosti je sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov na zbernom dvore
a do 1100 litrových kontajnerov
určených pre zber skla a papiera.
Tieto kontajnery sú rozmiestnené v obci.
Do kontajnera na papier je potrebné dávať len papier (noviny,
časopisy, letáky) a kartónový papier (krabice z papierového kartónu). Je zakázané vhadzovať použité plienky. Ak sa zistí, že v kontajneri sa nachádzajú použité plienky,
kontajner nejde na triedený zber, ale
do komunálneho odpadu. Dochádza
k znehodnoteniu zberu, zníženiu %
triedených zložiek, čo má vplyv aj
na zvýšenie poplatkov za skládkovanie a likvidáciu odpadu.
Nesprávnym nakladaním s komunálnym odpadom dochádza

k zvyšovaniu nákladov na jeho vývoz a likvidáciu, čo sa prejaví aj
v poplatkoch. V našej obci je zavedený žetónový zber zmesového
komunálneho odpadu. Poplatník
platí poplatok za skutočne vyprodukovaný odpad.
Aj napriek tomu nachádzame v našej obci na poliach čierne
skládky odpadu, ktoré sú likvidované z nákladov obce.
Za čierne skládky na súkromných pozemkoch zodpovedá vlastník pozemku a je povinný si túto skládku odstrániť. Je potrebné,
aby vlastníci pozemkov predchádzali tvorbe týchto čiernych skládok aj inými osobami.
Žetónový zber v obci je zavedený od roku 2013. K takémuto spôsobu vývozu odpadu sa pristúpilo
z viacerých z dôvodov a to:
a) zvyšovanie ceny za likvidáciu
odpadu, vývozu odpadu, netriedenie odpadu,
b) znížiť náklady na domácnosť
predovšetkým vo viacpočetných
rodinách a zároveň motivovať našich občanov dôkladnejšie separovať odpad.
Výška poplatku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Pre rok 2019 sme dosiahli v roku
2018 štvrtý stupeň – položka. Z tohto dôvodu sa nemenila výška hodno-

Počet
Vytriedený
obyvateľov
odpad v t
k 1. 1.
2 338
92,04
2 392
98,85
2 407
169,4
2 423
70,72

11. 4. 2019 Čistenie cesty
ty jedného žetónu. Za rok 2019 plánuje obec dosiahnuť piaty stupeň
t. j. 40 – 50% pre výpočet výšky poplatku na rok 2020. Verím, že spoločným úsilím to dosiahneme.
Prečo je výhodnejší poplatok
za množstvový zber?
Pri množstvovom zbere platí občan za skutočne vyprodukovaný
odpad, pretože odpad dáva vyvážať, keď má plnú smetnú nádobu.
Pri paušálnom poplatku poplatník platí za každý vývoz, bez
ohľadu nato, či má plnú smetnú
nádobu, alebo nie. Výšku hod-

noty žetónu nám určuje odberateľ odpadu.
Pri prepočte na rok 2019 by
bol stanovený paušálny poplatok
na každého člena rodiny vo výške
18 eur.
V súčasnosti na štvorčlennú rodinu je 10 žetónov vo výške 36,50 eur a pri paušálnom poplatku by bol poplatok 72 eur, pri
päťčlennej a viacčlennej rodine
je 15 žetónov vo výške 54,75 eur
a paušálny poplatok by bol vo výške 90 a viac.
Pri výpočte sa vychádza
z množstva odpadu a úhrady fakturácie za tento odpad.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)
A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
1
2
3
4
5
6
7

<   10%
10 – 20%
20 – 30%
Rok 2018 » 30 – 40%
Plán na rok 2019 » 40 – 50%
50 – 60%
>  60%

Sadzba za príslušný rok v eurách.t -1
2019
2020
2021
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11
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Zberný dvor Klin
Na zberný dvor môžu občania obce Klin doniesť nasledovné druhy
odpadov:
1. objemný odpad
2. drobný stavebný odpad
3. biologicky rozložiteľný odpad
4. jedlé oleje a tuky
5. šatstvo a textílie

nom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.

Objemný odpad je komunálny
odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (napr. starý nábytok, sedačka, koberce).
Tento odpad je možné priniesť
na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to
určeného.

Zodpovedná osoba je pán
Peter Hušla. Zberný dvor bude
po otváracích hodín uzamknutý
a zakazuje sa vyhadzovať odpad
cez bránu do zberného dvora.

Drobný stavebný odpad je taký,
ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác v domácnostiach. Patrí tu: zmesi drobného betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a pod.
Tento odpad je možné priniesť
na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to
určeného.
Biologicky rozložiteľný odpad je
odpad zo záhrady a to tráva, lístie,
piliny, konáre.
Tento druh odpadu je možné priniesť na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.
Do jedlých olejov a tukov patria
oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
Nepatria tu motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu,
či na prípravu jedla.
Oleje a tuky sa odovzdávajú
v plastových fľašiach s funkčným
uzáverom, ktoré si zabezpečujú
občania samostatne.
Do textilu a šatstva patria čisté
šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky,
čiapky, šále, rukavice), prípadne
iné druhy šatstva a textilu.
Tento druh odpadu je možné
priniesť na zberný dvor a na zber-

Otváracia doba zberného
dvora je:
Pondelok: 14:00 – 16:00
Streda: 14:00 – 16:00
Piatok: 14:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 14:00

Pokyny pre občanov, ako sa
správať na zbernom dvore:
Po dovezení odpadu na zberný dvor sa vykoná pracovníkom
zberného dvora kontrola zloženia a obsahu dovezeného odpadu, cieľom ktorej je zamedziť
prevzatiu takých odpadov alebo
ich prímesí, ktoré nie je možné
prevziať na zberný dvor.
Poverený pracovník zapíše
množstvo odpadov, ktoré občan
na dvor doniesol. Občan za odpad dá pracovníkovi zberného
dvora adekvátny počet žetónov.
Jeden žetón = 110 litrová smetná nádoba. Za biologicky rozložiteľný odpad a jedlé oleje a tuky
sa žetóny nedávajú.
V obciach, ktoré majú zavedený paušálny poplatok za odpad, sa poplatok na zbernom
dvore neplatí. Tento poplatok je
rozpočítaný na všetkých obyvateľov a to bez rozdielu, či využíva zberný dvor alebo nie.
Po roztriedení a zapísaní je
občan povinný uložiť dovezený
odpad do prislúchajúceho kontajnera, ktorý určí poverený pracovník.
V areáli zberného dvora sa
okrem pracovníkov obce môžu
pohybovať len osoby privážajúce
odpady. Tieto osoby musia dodržiavať pokyny povereného pracovníka. Základnou povinnosťou pri obsluhe zberného dvora
je zachovávanie poriadku a čistoty a dodržiavanie prevádzkových predpisov.
Žiadame a zároveň prosíme
občanov našej obce, aby rešpektovali tieto informácie.
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Vyhodnotenie súťaže
Kniha Oravy 2018

Naša monografia Klin, obec a jej
obyvatelia sa v hlasovaní o knihu
Oravy umiestnila na 2. mieste
v kategórii odborná literatúra.
Vyhodnotenie sa konalo 23.
apríla 2019 v Dolnom Kubíne
v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Hlasovalo sa v dvoch
kategóriach. Celkovo bolo nominovaných 29 kníh (beletria: 7, odborná literatúra: 22). Hlasovalo
1636 ľudí.
V kategórii beletria sa umiestnili:
1. Jana Grešová a kol.: Kňažia
miesto rozprávky
2. Peter Huba: Keď národ umieral. Mudroňovci a Halašovci
3. Darina Hamarová: Posledná
kniha
V kategórii odborná literatúra
sa umiestnili:
1. Marcin Gabryś, Matúš Chren,
Rastislav Stanček: Cesty Juraja
Tranovského / Śladami Jerzego
Trzanowskiego

2. Michal Čajka a kol.: Klin.
Obec a jej obyvatelia
3. Daša Korytárová Lofajová
a kol.: Srňacie v premenách času
Súčasťou programu bolo otvorenie výstavy ANDREJ RADLINSKÝ a životopisný medailón tejto
významnej oravskej osobnosti pri
príležitosti 140. výročia úmrtia.
Spoluorganizátormi boli Spolok svätého Vojtecha a Miestny
odbor Matice slovenskej Dolný
Kubín. Ďakujeme všetkým za podporu v súťaži. Ing. Peter Jendroľ

Voľby do Európskeho parlamentu
Klin 25. 5. 2019. Počet voličov zapísaných v zozname 1738. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 368. Počet platných odovzdaných
hlasov 363. Percento účasti 21,17%.
Poradie s počtom odovzdaných
hlasov: 1. Kresťanskodemokratické hnutie č. 14 136; 2. KOTLEBA – Ľudová strana Naše Slovensko č. 3 53; 3. Kresťanská demokracia – Život a prosperita č. 2 29;

4. SMER – Sociálna demokracia
č. 1 28; 5. Kresťanská únia č.28 26;
6. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) č. 7 25; 7. Koalícia progresívne Slovensko a spoluObčianska demokracia č. 29 25; 8.
Sme rodina – Boris Kollár č.6 16; 9.
Slovenská Národná Strana č.5 11;
10. Sloboda a solidarita č.25 10; 11.
Korektúra – Andrej Hryc č.4 2; 12.
Starostovia a nezávislí kandidáti č.
8 1; 13. Národná koalícia č. 31 1.
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Zabudnime na obedy zadarmo
Tento článok nepíšem len ako poslankyňa, ale hlavne ako rodič. V momente, keď sa začalo hovoriť o „famóznom“ nápa
de obedov zadarmo pre deti v školách a predškolákom v škôlkach, tak sme sa my rodičia potešili. Ten moment však tr
val veľmi krátko a rýchlo sme zistili, že to zasa raz pravda nie je, pretože zadarmo na Slovensku je málokedy zadarmo.
V tomto prípade sa na tie‑
to obedy „zadarmo“ poskla‑
dáme všetci, aj tí čo už nema‑
jú deti v škole alebo škôlke. Sí‑
ce to priamo nepocítia naše pe‑
ňaženky. Peniaze na stravu „za‑
darmo“ odtečú aj priamo z ka‑
sy na obciach. Peniaze z obec‑
ného rozpočtu = naše penia‑
ze, z našich daní, ktoré dosta‑
ne obec na prevádzku, opravu
ciest, budovanie infraštruktú‑
ry, aktivity v obci, pôjdu úplne
inam. Darmo budeme nadávať,
že sa v obci nič nedeje‑nerobí,
keď nám vláda zavesila na krk
ďalší Damoklov meč. Málokto
chápe financovanie z obecného
rozpočtu, donedávna som pat‑
rila do tejto skupiny aj ja a stá‑
le mám rezervy, ale dnes s trp‑
kosťou hodnotím, že tieto pe‑
niaze budú z veľkej časti utrate‑
né zbytočne.
Prečo zadarmo nie je vô‑
bec zadarmo? Novela zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva prá‑
ce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, doplne‑
ná o dotáciu o obedy pre všet‑
ky deti, ktoré zo zákona majú
na ne nárok, navýši režijné ná‑
klady zriaďovateľovi na prípra‑
vu týchto obedov. Na tieto re‑
žijné náklady sa pri novele toh‑
to zákona pozabudlo a veľa ob‑
cí nielen na Orave, ale na celom
Slovensku, táto situácia posta‑
vila na hranu.
Každá obec aj mesto, kto‑
rá požiada o túto dotáciu sa
musí popasovať so 6 zásadný‑
mi problémami, ktoré z tejto
„štedrej dotácie“ vzišli.
1) Navýšenie kapacity kuchyne
2) Posilnenie pracovnej sily
v kuchyni a pri výdaji jedla
3) Navýšenie kapacity v jedálni
– priestory a vybavenie
4) Náklady na doplnenie in‑
ventára v kuchyni
5) Náklady na spracovanie od‑
padu
6) Administratíva a sledovanie
toku odoberania obedov voči
dochádzke stravníka.
Priamo prevedené na našu
obec KLIN
1) Kapacita kuchyne – mo‑
mentálne sa strava pre stravní‑
kov v škole a škôlke pripravuje
v budove hornej Materskej ško‑
ly. Kapacita kuchyne je na 100 %

vyťažená a pri navýšení stravní‑
kov o 62 (navýšenie oproti ro‑
ku 2018 – 2019 o 20 %), je nutné
doriešiť, kde sa tieto obedy bu‑
dú pripravovať. Veľkým problé‑
mom je aj fakt, že obedy sa pre‑
vážajú z hornej Materskej ško‑
ly do dolnej budovy materskej
školy a zároveň aj do jedálne
Základnej školy.
Čiastočné riešenie je prípra‑
va jedál pre deti navštevujú‑
ce dolnú materskú školu, kto‑
ré sa budú variť v obnovených
priestoroch, kde sa musí zakú‑
piť komplet zariadenie – elek‑
trická panva, elektrický sporák,
konvektomat a iné. Predpokla‑
dané náklady 11 000€.
2) Posilnenie pracovnej sily –
Aktuálne v kuchyni pracuje 5
kuchárok na plný úväzok a 1
na čiastočný, kvôli navýšeniu
je nutné prijať 2 nové sily, kto‑
ré pokryjú nielen prípravu jedál
v dolnej materskej škole, ale aj
výdaj v MŠ, a posilnia aj výdaj
stravy v jedálni základnej školy.
Riešenie: kuchárky budú
prijaté cez projekt PR ACUJ
v ŠKOLSKEJ KUCHYNI, ktorý
je však určený len na 10 mesia‑
cov v školskom roku 2019/2020
a je financovaný so spoluúčas‑
ťou obce, resp. školy vo výške
5 %. (Ak ostanú v platnosti obe‑
dy zadarmo aj ďalšie roky, tento
náklad na pracovnú silu sa mô‑
že stať nákladom pre školu, res‑
pektíve obec samotnú).
Prevoz jedál do školy ostáva,
avšak vedenie jedálne muselo za‑
kúpiť dodatočné varné nádoby.
3) Navýšenie kapacity jedálne
v ZŠ – momentálne je kapacita
jedálne základnej školy 74 sto‑
ličkových miest. Nie je možné
narýchlo zväčšiť priestory a ve‑
denie ZŠ s MŠ Klin v spolupráci
s vedúcou jedálne M. Bahledo‑
vou hľadajú riešenie, ako tento
problematický bod vyriešiť.
Obec do budúcna plánuje a da‑
la pripraviť projekt zvýšenia
nielen kapacity jedálne spolu
s nadstavbou, avšak je to hudba
budúcnosti a taktiež otázka pe‑
ňazí, ktorými obec disponuje.
4) Momentálne je kuchyňa vy‑
bavená inventárom (príbory,
taniere a poháre) pre 310 strav‑
níkov. Od septembra sa tento
počet navýši na 372 stravníkov.
Z obecného rozpočtu sa teda

musí dokúpiť inventár pre 62
stravníkov. Predpokladaný ná‑
klad 2 000 €.
5) Náklady na spracovanie od‑
padu.
Povedzme si úprimne, naše
deti nezjedia všetko. Sme takí
všetci, každý z nás má rád niečo
iné a nie vždy nám chutí. Uve‑
domujeme si, že z obedov bu‑
de ostávať veľa odpadu. Od‑
pad z týchto obedov je veľký
problém, keďže nespotrebova‑
né jedlo sa podľa vyhlášky stáva
po 4 hodinách odpadom a ne‑
smie sa darovať, musí sa zlikvi‑
dovať podľa platnej legislatívy.
Aktuálne sa odpad v jedálni
likviduje 2 spôsobmi:
• Olej – zazmluvnená likvidá‑
cia s Ekoraj Bolek.
• Organicky odpad – (zvyšky
jedál) sa likvidujú v kompostéri.
Pri navýšení je predpo‑
klad, že sa bude musieť zakúpiť
druhý kompostér.
6) Administratíva, sledovanie
dochádzky a párovanie tejto in‑
formácie s objednávkami potra‑
vín a kalkulácie. V tomto prípa‑
de je to práca navyše pre vedú‑
cu jedálne, ktorá musí sledovať
tok týchto informácií.
Ako „obedy zadarmo“ budú
fungovať:
• Obec musí požiadať o do‑
táciu, aby dotácia bola vydaná
stravníkom v ZŠ a MŠ.
• Dotácia je v sume 1,20 €
na každé dieťa za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastní na vý‑
chovno-vzdelávacej
činnosti
v materskej škole (predškolák)
alebo na vyučovaní v základnej
škole a odoberie stravu. Dotácia
sa týka najmä nákladov na potra‑
viny. Režijné náklady – spome‑
nuté vyššie v 6‑tich bodoch, bu‑
dú financované z obecného roz‑
počtu a čiastočne z príspevkov
rodičov v sume 0.50 € na každý
obed, ku ktorému je naviazaná
čiastočná dotácia.
• V prípade, že má dieťa aké‑
koľvek problémy so stravova‑
ním a podľa posúdenia ošet‑
rujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné / diétne stra‑
vovanie a rodič dieťaťu diét‑
nu stravu pripraví doma, dotá‑
cia vo výške 1.20 € sa prevedie
priamo rodičovi na účet. (Ro‑
dič musí predložiť potvrdenie
od lekára).

• V prípade, že sa dieťa svoj‑
voľne nezúčastní na obede, čo
znamená že neodoberie obed,
tento obed rodič prepláca v pl‑
nej výške.
• V prípade, že dieťa nebude
odhlásené deň vopred, taktiež
rodič prepláca obed v plnej výš‑
ke.
• Z vyššie uvedených dôvodov
si rodič jednorazovo uhradí prí‑
spevok vo výške 20 € na začiat‑
ku školského roka, ktorý pokry‑
je náklady na „obed zadarmo“
v prípade neodhláseného a ne‑
odobratého obeda.
V zmysle platnej legislatívy je
zriaďovateľ, čiže obec, povinná
riešiť všetky tieto problematické
okruhy, ak o dotáciu na stravu
požiada. Každá obec hľadá spô‑
sob ako čo najefektívnejšie tento
nechcený záväzok splniť. Obec
má možnosť o dotáciu nepožia‑
dať, ale povedzme si úprimne,
koľkí z nás by s tým súhlasili?
Koľko rodičov by nechcelo „lac‑
nejší“ obed pre svoje dieťa, keď
je to prezentované ako obed „za‑
darmo“. Nie je to len bič na ob‑
ce, ale je to v konečnom dôsled‑
ku aj bič na rodičov.
Aby obec naplnila čiastočne
záväzky, ktoré boli na ňu prene‑
sené z vlády ako horúci zemiak,
a aby obecné kasy nestiah‑
li tieto nechcené záväzky úpl‑
ne na dno, je potrebné tak čias‑
točné financovanie aj zo strany
stravníka, respektíve zákonné‑
ho zástupcu tohto stravníka –
rodiča. Obecné zastupiteľstvo
dňa 5. 6. 2019 schválilo VZN
2, kde sú klasifikované všet‑
ky náležitosti k tejto problema‑
tike. Údaje a fakty o vybave‑
ní jedálne a stravovaní vo všet‑
kých troch budovách ZŠ s MŠ
Klin uvedené v tomto článku
boli spracovávané v spoluprá‑
ci s vedúcou jedálne Marcelou
Bahledovou a VZN je zverejne‑
né na stránke obce Klin.
Na záver len doplním, že pre‑
vláda názor, že radšej mohli byť
zvýšené prídavky na dieťa. Väčši‑
na z nás sa s týmto názor stotož‑
ňuje, keďže sme na chvoste v reb‑
ríčku sumy prídavkov na die‑
ťa v Európe. Polemizovať o tom‑
to môžeme, či raz namiesto zá‑
sterky a v tomto prípade slovnej
hračky „obed zadarmo“, bude
niečo fakt zadarmo.
AKL
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100. výročie existencie SČK
na Slovensku a SČK v Kline

Dňa 6. februára 1919 je dátum, kedy vznikla najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov – Československý Červený kríž. Po rozpade Československa v roku 1993 vznikol na Slovensku samostatný Slovenský Červený kríž, ktorého činnosť pokračuje dodnes.
ža, čo je považované za počiatok
celosvetového hnutia Červeného
kríža. Henri Dunant v roku 1901
dostal ako prvý človek Nobelovu
cenu mieru. Zomiera o deväť rokov neskôr vo veku 82 rokov.

Henri Dunant
Pre vznik Červeného kríža vo
svete je dôležitý dátum 24. marec
1859. V tento deň bol švajčiarsky
obchodník Henri Dunant v Taliansku pri meste Solferino svedkom bitky, ktorá si vyžiadala 6000
ľudských životov a viac než 25 000
ranených. Dovtedy neexistovala
žiadna organizácia zastrešujúca
starostlivosť o ranených vojakov.
Zdesený týmto obrazom sa začal
venovať problematike ošetrovania
zranených a v roku 1862 popísal
svoje zážitky v knihe „Spomienky na Solferino“, táto bola nasledovne poslaná politikom a vojenským hodnostárom z celej Európy. Jednou z myšlienok v tejto knihe bolo zriadenie organizácie ktorá by pomáhala raneným počas
konfliktov.
V dňoch 26. až 29. októbra
1863 sa v Ženeve konala konferencia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia šestnástich európskych krajín.
Na konferencii bol založený Medzinárodný výbor Červeného Krí-

Medzi základné princípy
Červeného kríža patria
• ľudskosť
• nestrannosť
• neutralita
• nezávislosť
• dobrovoľnosť
• jednotnosť
• univerzálnosť
Čo sa týka Slovenského Červeného kríža v obci Klin, tak prvé
zmienky o založení ČSČK v Kline sú z roku 1954. Medzi aktivity
miestneho spolku patrilo organizovanie odberov krvi, prednášky,
brigády, kurzy, dozor na dedinských zábavách a iné.
„Z rozprávania bývalých predsedníčok viem, že členky chodili aj
na súťaže PP, robili zdravotnícky dozor na dedinských zábavách.
Prvou predsedníčkou bola Viktória
Červeňová, neskôr sa v tejto funkcii vystriedali Vilma Pajtová, Janka Dulíková, Veronika Zureková,
Alžbeta Bobáková, Alžbeta Klinovská,“ hovorí Marta Peňáková.
Činnosť miestneho spolku SČK
kríža v Kline bola opätovne oživená v roku 1999, kedy táto úloha
bola zverená pani Marte Peňákovej, ktorá ju úspešne za pomoci
členov spolku zvládla. Za jej pôsobenia vznikla myšlienka zorganizovať ples a táto myšlienka sa ujala, keďže tento rok
už bude výročný
20. ročník Katarínskeho plesu.
Medzi niektoré
aktivity Miestneho spolku v Kline
patria:
• vyúčba PP
v škole
• za pôsobenia
pani Peňákovej sa
svojpomocne vydali omaľovánky –
„Zvieratká si pomáhajú“
• kurzy prvej pomoci
Pokrač. na s. 6
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• zabezpečenie
prvej pomoci pri kultúrnych
a športových podujatiach v obci
• návšteva divadelných predstavení a organizovanie výletov
• celoročná starostlivosť o kvety
a zeleň pri kostole
• získavanie darcov krvi a organizovanie odberov
• oceňovanie darcov krvi
• vedenie kroniky MS SČK v Kline
• aktívna účasť na súťažiach humanitárnych jednotiek
Medzi významné udalosti v histórii miestneho spolku SČK patrí
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100. výročie existencie SČK
na Slovensku a SČK v Kline

dátum 17. 5. 2012, kedy bol náš
MS SČK v Kline ocenený a od Prezídia SČK sme prevzali ďakovný
list v Primaciálnom paláci v Bratislave.
V r. 2014 sme spoločne oslávili 60. výročie vzniku ČK. Vtedajší starosta obce p. Štefan Peňák
odovzdal ďakovné listy aj bývalým
predsedníčkam a všetkým členom
výboru, ktorí pôsobili v našom
spolku od obnovenia činnosti.
Jednotlivé spolky SČK z Oravy
sme toto 100. ročné jubileum oslávili spolu 30. mája v rámci Územ-

ného spolku Orava Dolný Kubín.
Počas osláv mala príhovor aj pani
Marta Peňáková o histórii a fungovaní miestneho spolku v Kline, z ktorého som čerpal niektoré
myšlienky pre tento článok.
Počas slávnosti boli ocenení aj
členovia MS v Kline za dlhoročnú činnosť – výborom miestneho spolku boli vybraní pani Marta Basárová, pani Marta Peňáková a pán Lubomír Košút.
Pochopiteľne, ľudí a členov,
ktorí pomáhali a pomáhajú Miestnemu spolku SČK a zaslúžili by si

ocenenie, je mnoho, a nevošli by
sa do tohto článku, keby som ich
chcel menovať.
Za akúkoľvek pomoc a aktivitu, ktorú ste v rámci existencie
spolku SČK v Kline vykonali – či
už dobrovoľná činnosť, sponzorstvo, výpomoc … – vám ja a výbor
miestneho spolku úprimne ďakujeme.
Dúfame, že budeme naďalej
úspešne viesť spolok k spokojnosti všetkých členov.
Marta Peňáková a Juraj Balek

Odbery krvi
V spolupráci s Národnou transfúznou službou sa dňa 15. apríla a 5.
augusta uskutočnil odber krvi v našej obci Klin.
S potešením môžeme zhodnotiť, že aj tieto odbery dopadli
na výbornú, o čom svedčí aj počet
39 darcov krvi v apríli, z toho boli
3 prvodarcovia.
V auguste stúpol počet odberov
dokonca na 46, 5 bolo vyradených
a 4 boli prvodarcovia.
Chceli by sme povzbudiť ľudí,
ktorí ešte krv neboli darovať a zvažujú to, aby to vyskúšali a dali darovaniu krvi šancu. Je to nezištná

Súťaž Humanitárnych
jednotiek Vasiľov
Dňa 8. 6. sa členovia Miestneho spolku SČK v Kline zúčastnili
na súťaži Humanitárnych jednotiek v obci Vasiľov.
Na súťaži sa zišlo viacero družstiev z celej Oravy a nášmu tímu
sa podarilo získať tretie miesto.
Podujatie má síce názov súťaž, ale
je ho možné skôr chápať ako praktické overenie vedomostí a zručností pri poskytovaní prvej pomoci. V areáli futbalového ihriska pripravili pre nás rozhodcovia
a organizátori viacero zaujímavých modelových situácií, ktoré

napodobňovali zranenia, ktoré sa
môžu stať denne.
Táto súťaž je výborným spôsobom ako si overiť, či vedomosti,
ktoré človek má, by reálne vedel
použiť aj v skutočnej situácii pod
stresom.
Ďakujem členkám súťažného
tímu za účasť, pomoc a odhodlanie si takto overiť svoje zručnosti.
Ešte raz ďakujem a gratulujem
k skvelému umiestneniu.
Juraj Balek,
predseda MS SČK Klin

forma pomoci, ktorá dokáže zachrániť život.
Tak ako pri každom odbere na darcov čakali ľahké raňajky a po odbere malé občerstvenie ako prejav vďaky za to, že prišli pomôcť.
Tešíme sa na vás pri ďalšom odbere 2. 12. v tomto roku a dúfame,
že počet darcov krvi bude s každým odberom stúpať.
MS SČK Klin
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Magický máj

Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky a sym
bol nového života.
V slovenskej kultúre sa tento
mesiac spája s rôznymi zvykmi.
Tradícia stavania májov je dlhá
niekoľko storočí. Pôvodne bol
zelený strom symbolom mýtu
o boji zimy s jarou, smrti so ži‑
votom a obnovujúcej sa prírody
na jar. Bolo zvykom nosiť máje
na začiatku jari v slávnostnom
sprievode po dedine za spevu
starodávnych obradných piesní
ospevujúcich tvorivú silu príro‑
dy a pri tanci prejavovať radosť
víťazstva jari nad zimou. Májo‑
vá zeleň ako magický prostrie‑
dok vyjadrovala želanie poľno‑

hospodárov, aby ich úroda ma‑
la silu a dobrý rast. Okrem to‑
ho, že páni majú svoje nežnejšie
polovičky na 1. mája pobozkať
pod čerešňou, mnohí z nich sa
pasujú aj s ťažšou úlohou.
Každoročne sa táto milá tra‑
dícia udržiava i v našej obci.
V posledný aprílový víkend sme
sa stretli v parku pred obecným
úradom v centre obce, kde naši,
touto činnosťou skúsení a rok‑
mi preverení dobrovoľní hasi‑
či a futbaloví dorastenci TJ Tat‑
ran Klin pod vedením Viliama
Bahledu st. postavili máj, ktorý
je pýchou obce. Tento
rok sa o výzdobu vr‑
chovca mája postarali
dievčatá z Dobrovoľ‑
ného hasičského zbo‑
ru a Rady mládeže.
Stavanie mája za sprie‑
vodu tradičnej ľudovej
hudby a spevu je pre‑
javom úcty k ľudovým
tradíciám, ktoré sú zá‑
kladným pilierom kul‑
túry nášho národa.
Skvelým speváckym

Valné zhromaždenie
Urbáru

vystúpením oživili program
členovia FS Babička, ktorí nám
zanôtili ľudové piesne v krás‑
nych ľudových krojoch   a pri‑
pravili pre všetkých zúčastne‑
ných sladké občerstvenie.
Udalosť si nenechali ujsť via‑
cerí občania z Klina a aspoň
uprenými pohľadmi a podve‑
dome pomáhali úspešne vztýčiť
vysoký máj, ktorý sa celý mesiac
máj stal dominantou obce Klin.
Poďakovanie patrí predo‑
všetkým členom Dobrovoľné‑
ho hasičského zboru a Jednoty
dôchodcov, členom Rady mlá‑
deže, TJ Tatran Klin a Červené‑
ho kríža, zúčastneným poslan‑
com obecného zastupiteľstva

a p. starostovi Karolovi Revajo‑
vi, ktorí prispeli k tomu, aby sa
táto tradícia stavania mája usku‑
točnila v našej obci aj tento rok
a v neposlednom rade všetkým,
ktorí sa prišli zabaviť na túto
tradičnú akciu. Stavanie má‑
ja prebehlo za pomoci hasičov
a futbalistov aj v Kolibe a pani
Zdenka Triebeľová bola vďač‑
ná, že aj tam na túto každoroč‑
nú udalosť prišlo veľa ľudí.

V nedeľu 17. 3. 2019 sa v kultúrnom dome v Kline konalo valné
zhromaždenie Urbáru – pozemkové spoločenstvo Klin.

zvolení Bandík Pavol, Laššák Daniel a Úradník Juraj. Po ukončení
valného zhromaždenia sa konalo
zasadnutie novozvoleného výboru a dozornej rady, na ktorom členovia výboru zvolili predsedu výboru, ktorý je zároveň predsedom
spoločenstva. Za predsedu výboru bol zvolený Ing. Marián Klinovský. Členovia dozornej rady
zvolili za predsedu dozornej rady
p. Pavla Bandíka. Dňa 12. 7. 2019
sa p. Pavol Bandík vzdal členstva
v DR spoločenstva z osobných dôvodov. Novým členom dozornej
rady sa stal Stanislav Gonšenica – ďalší v poradí z volieb. Členovia dozornej rady zvolili za svojho
predsedu p. Juraja Úradníka.
Ing. Peter Jendroľ

Popri prednesení pravidelných
správ sa konali voľby výboru a dozornej rady. V zmysle stanov je výbor Urbáru PS Klin sedemčlenný
a dozorná rada trojčlenná, funkčné obdobie je päť rokov.
Na valnom zhromaždení vlastníci podielov v spoločnej nehnuteľnosti zvolili nových členov výboru: Ganobjaková Štefánia, Gužík Peter, Ing., Jašica Viliam, Klinovský Marián, Ing., Košútová
Katarína, Ing., Lutica Anton a Sivčák Zdeno. Do dozornej rady boli

Pevne veríme, že zelený máj
ako tento rok, tak aj do bu‑
dúcna prinesie zdravie a vitali‑
tu všetkým dievčatám a ženám
z našej obce.
Mgr. Jarka Šimková
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Kliňanská heligónka
V nedeľu 14. júla rozozneli kliňanskú Kolibu lahodné tóny heligónky, kde sa už po deviaty krát
stretli nadšenci tohto tradičného hudobného nástroja našich predkov.

Bruňo Bartoš a deti
Kliňanská heligónka si počas svojej existencie získala veľa priaznivcov z radov hráčov na
tento hudobný nástroj, ako aj širokej verejnosti. Tento rok sa do prehliadky zapojila až šesťdesiatka
milovníkov heligónky z rôznych
obcí Oravy a Kysúc. Úvod patril

mladým heligonkárom Marekovi
Štetkovi, po ktorom na pódiu vystúpili žiaci Petra Kozoňa. Za najmenších sa predstavili Jakub Belkoťák a Mário Galgaňák, ktorého doprevádzal starší brat Jozef.
Azda najpríjemnejším pohladením duše bolo vystúpenie Bruna

Bartoša s deťmi. Stálicami podujatia sú neodmysliteľne zástupkyne
nežnejšieho pohlavia –
mama s dcérou Daniela a Anna Kuklové. „Na
kráľovej holi“ v podaní domáceho Ľudovíta
Ľudovít Svetlošák s dcérami a vnučkami
Svetlošáka ožila Koliba
aj napriek upršanému
počasiu. Ten si potom prizval na ša, na ktorom si všetci pochutnali. Budúci ročník bude patriť jupomoc svoje vnučky a dcéry.
K stálym účastníkom patrí bilejnému 10. výročiu. Ešte predneodmysliteľne Karol Trabalík nedávnom takmer zabudnutý náz Dolného Kubína, ktorý záro- stroj heligónka, prežíva v súčasveň patrí k najstarším hráčom na nosti renesanciu aj vďaka jednoheligónku. Tradične rozospievali duchému spôsobu, akým dokáže
Kolibu členovia klubu dôchodcov krásy ľudovej piesne sprostredkoso svojim súborom Babička a sku- vať mladej generácii. Heligónka je
tak dnes jedným z najobľúbenejpina MBM.
Príjemnú atmosféru dopĺňala ších ľudových nástrojov.
Monika Janovičová
aj vôňa pravého oravského guľá-

Letné kino už aj u nás
„Babička“ naozaj rada spieva
Folklórny súbor Babička obohacuje spevom veľa akcií v obci.
Spolu s doprovodom heligónky
pána Michala Chabadu zo Zubrohlavy, Ľudovíta Svetlošáka z Klina alebo pána Bronisława Kowalczyka z Lipnice predstavujú známe aj menej známe pesničky.
Folklórny súbor Babička rozveselil a rozospieval všetkých milov-

níkov spevu pri stavaní mája pred
Obecným úradom aj pri Kolibe,
na Kliňanskej heligónke a počas
Dňa obce.
Reprezentovali nás aj 28. apríla a 18. mája v družobnej obci Korbielow, kde to „poriadne roztočili“ a sú tam veľmi obľúbení. -mj-

Aktivity seniorov
Seniori z Klina sa 28. 4. 2019
zúčastnili pútnického zájazdu
do Svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.
Hlavným celebrantom bol J. E.
Mons. Giacomo Guido Ottonello,
apoštolský nuncius na Slovensku,
prítomný bol aj J. E. Štefan Sečka,
biskup Spišskej diecézy.

K letu patria „Guláš-partie“.
Pre Jednotu dôchodcov z Klina sa
takáto akcia stala tradíciou.
Rovnako ako Mikulášske posedenie, je to pravidelná akcia,
na ktorej sa stretávajú, rozprávajú, spomínajú a zaspievajú si.
Tohto roku sa stretli 24. júla
na ihrisku TJ Tatran Klin.
-mj-

Dôchodcovia z Klina v športovom
Ak uvidíte staršieho človeka hádzať
granátom, guľou, váľkom, skalou
alebo čímkoľvek iným, tak sa práve
pripravuje na športové podujatie.

Jednota dôchodcov v Námestove pripravila Okresné letné športové hry seniorov, ktoré sa konali dňa 21. 6. 2019 v Námestove.

Neuveriteľne hlboká rozprávka s názvom Coco prilákala mnoho detí, rodín, či mladých ľudí na prvom letnom kine. Čaro jasnej oblohy a padajúce hviezdy ešte väčšmi spríjemňovali nedeľnú atmosféru.
V rozprávke Coco od Pixaru zaznelo mnoho myšlienok,
ktoré každodenne sprevádzajú náš život. Jednou z nich je úcta k starším – k takzvanej mame Coco. Taktiež prináša veľmi silné uvedomenie si, aké dôležité sú spomienky v našom živote.
A ešte dôležitejšie
je žiť
tak, aby na nás
ľudia spomínali v dobrom

a s úsmevom na tvári. Hlboké
posolstvo odzrkadľuje i postava Miguela, ktorý svojimi slovami pripomína dôležitosť rodiny.
„Už som to pochopil. Byť súčasťou rodiny, znamená byť prítomný v rodine.“
Zaobstaraný kútik s občerstvením dodával tú pravú a skutočnú atmosféru, akú by každé
kino malo mať.
Prvé letné kino sa tešilo veľkej
účasti, za čo Vám, našim spoluobčanom, ďakujeme. Na základe priaznivých ohlasov sa budeme spoločne tešiť aj na ďalšie letné kino organizované pod záštitou novovzniknutej Rady mládeže.
Monika Sroková

Účasť bola milým prekvapením
Prilákali aj dôchodcov z Klina.
Disciplíny ako streľba zo vzduchovky, hod guľou, hod granátom
na diaľku aj na cieľ, hod váľkom,
beh či vrh guľou sa môžu zdať pre
dôchodcov náročné, ale aj keď nie-

kedy sily nestačili, športový duch
im nechýbal. Často ukazovali, že
vek je len číslo a šport im je blízky.
Ocenenia si priniesli aj dôchodcovia z Klina – pani Margita Feniková a pani Anna Klinovská.
-mj-
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Jánska vatra
Pozitívne ohlasy na Jánsku
vatru u nás v Kline vnímame
už od minulého roka, keď ju
viacerí hodnotili ako „prekva
pivo naozaj vydarenú a dobre
zorganizovanú akciu“.
Po vydarenom minulom roč‑
níku bolo tento rok doslova cí‑
tiť vo vzduchu, ako sa ľudia teši‑
li aj na tohtoročné pálenie vatry
a boli zvedaví, čo chalani pri‑
pravia tento rok. Tí si však da‑
li naozaj záležať a opäť potvr‑
dili, že táto akcia im fakt ide.
Obrovská, precízne postavená
vatra, skvelý guláš, gaučové se‑
denie, skvelá atmosféra a množ‑
stvo prilákaných ľudí to všetko
len potvrdzujú. Títo mladí cha‑
lani nám priblížili ako prebie‑
hali samotné prípravy.
Tak ako každý rok, tak aj
tento sme sa rozhodli posta‑
viť Jánsku vatru. Tento rok
bola niečím výnimočná.
Široko ďaleko takú veľ‑
kú vatru nikto nestavia.

Chceli sme byť jedineční a mys‑
líme si, že sa nám to aj podarilo.
Zišli
sme
sa super par‑
tia
chala‑
nov a s chu‑
ťou sme sa
do
toho
pustili.
Nie je to
jedno‑
duché
p o ‑

staviť takú veľkú vatru ako bo‑
la tento rok. Na začiatku sme
sa museli dohodnúť, kde bu‑
de presne stáť a aká veľká bu‑
de. A potom začala asi najťažšia
časť, ťahanie dreva, za víkend
sme to však nakoniec dokázali.
S chuťou rýchlo postaviť vatru
sme sa do nej pustili. Chodilo
sa k vatre každý deň. Pomaly
ale isto sme sa postupne dostá‑
vali do cieľa. Myslím si, že za tú
námahu to stálo. Najhorší bol
posledný týždeň do vatry. Stá‑
le nám pršalo a nebola dokon‑
čená. Boli sme čoraz viac ner‑
vóznejší. Chceli sme ju dokon‑
čiť a našťastie sa nám to aj po‑
darilo. V deň pálenia vatry sme
museli ešte po dedine pozbierať
a povoziť gauče, pripraviť ve‑
ci na guláš a zabezpečiť ochra‑
nu pre ľudí v podobe ohrade‑
nia vatry.

Jánske ohne

S Jánom sa viaže veľa magic
kých zvykov súvisiacich s let
ným slnovratom.
Tradovalo sa, že na Jána ma‑
jú najväčšiu moc všetky živly
– zem, voda i oheň. Preto sa
zvykli počas najkratšej noci ro‑
ka, páliť jánske ohne a vatry.
Mládež, ženy aj muži na sväté‑
ho Jána tancovali a spievali oko‑
lo vatier, často ich aj preska‑
kovali. Dievčatá robili ohníč‑
ky týždeň pred Jánom, na Jána
a po Jáne.
Ohňu sa pripisovala ma‑
gicko-očistná funkcia a jánske
ohne sa pálili za sucha s cieľom
privolať dážď. Predstavy o kle‑
saní Slnka z vrcholného bodu
nebeskej klenby vyjadrovali ho‑
riace kolesá spustené z vrchov
do dolín. Rozšírené bolo i vy‑

hadzovanie fakieľ a zapaľovanie
kolies na vysokých stĺpoch. Ľu‑
dia dávali do ohňa kúsok cesta,
posúch alebo aspoň odrobin‑
ky pečiva. Tieto akty boli pretr‑
vávaním obetných rituálov slo‑
vanského obyvateľstva pred ná‑
stupom kresťanstva. Oheň sa
uctieval, nesmel sa požičať ani

zhasiť. Musel vydržať horieť čo
najdlhšie.
Táto tradícia má svoj pôvod
v indoeurópskej mytológii sta‑
rých Slovanov. Každý slnovrat
sa v minulosti chápal ako začia‑
tok novej etapy vhodný na re‑
generáciu síl prírody aj člove‑

Myslíme si, že táto udalosť
sa podarila na výbornú najmä
vďaka ľuďom čo prišli. Nebolo
ich málo a tomu sme sa naozaj
veľmi potešili.
Nakoniec by sme sa veľmi
pekne chceli poďakovať našim
sponzorom. Snáď sa uvidíme aj
na budúci rok.
Vatra team
ka. Obrady letného slnovratu
sú sústredené na 24. jún, deň Já‑
na Krstiteľa, keď pohanský ob‑
rad dali ľudia postupne do sú‑
vislosti s kresťanskou tradíciou.  
Generácie pred nami kedysi
tiež verili, že aj byliny nájde‑
né v túto magickú moc, majú
ozdravujúce účinky. Tieto zvy‑
ky majú korene ešte v predkres‑
ťanských časoch. Tento deň, ke‑
dy Jánovia oslavujú meniny, sa
považuje aj za deň narodenia
Jána Krstiteľa. Tento svätec bol
považovaný za patróna kožuš‑
níkov, remenárov a pastierov.
Práve pastieri tento deň pova‑
žovali za svoj sviatok, oslavo‑
vali ho ohňami a bohatou hos‑
tinou. Na Jána sa nesmelo sadiť
ani prať. Šťastie mal človek, kto‑
rý chytil svätojánsk mušku a no‑
sil ju pri sebe.
Zdroj: https://slovenske
z v y k y.we b no d e . s k / k a l e n
dar-akcii/leto/na-jana/
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Hasiči napredujú

16. 6. 2019 Hasičský turnaj v Ťapešove
Leto znenazdajky končí a pomaly aj hasičská sezóna vrcholí. Na Orave sa blíži ku koncu hasičská hornooravská liga ale
i družobné súťaže, ktoré sú akousi bodkou na konci sezóny, budú už o pár dní.
Tento rok 24. 5. 2019 sa naši muži zúčastnili okresnej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) v Lokci v zostave Viliam Laššák, Vlasto Majcher, Jakub Bahleda, Jozef Basár, Michal Ptačin, Erik Topor, Rastislav Kekeľák, Jakub Bugaj a Matúš Neščák, kde súperili s ďalšími 44 družstvami z celej Oravy.
Chlapom patrí vďaka, že reprezentovali našu obec. Držíme im
palce do ďalších súťaží. Veľmi nás
teší, že po rokoch máme aj troch
kvalifikovaných rozhodcov, ktorí reprezentujú našu obec, a to
Viliam Bahleda, Ján Klinovský
a za ženy Mgr. Petra Majcherová.
Referenti mládeže Viliam Laššák a Vlasto Majcher sa v spolu-

práci s Andreou Kekeľákovou Laššákovou venujú aktívne mladým
hasičom a postupne sa kryštalizuje ďalšie družstvo. Víziou je udržať tím mladších žiačok a postupne vybudovať aj plné chlapčenské družstvo. Dnes máme 20 aktívne pripravujúcich sa detí na súťaže. S malými obmenami každý
tréning sú na pľaci dievčatá, ktoré
ťahajú už 5‑ty rok, čo je zrkadlom
celého dobrovoľného hasičského
zboru, lebo na týchto dievčatách
je vidno kus roboty všetkých hasičov, a nie len tých, ktorí ich trénujú, ale i tých, ktorí sa starajú
o stroje. Dievčatá sa na okresnej
súťaži PLAMEŇ, ktorá sa konala
16. 6. 2019, predviedli s výborným
útokom a v tejto disciplíne získali

Súťaž – muži

Detská súťaž
výborné 3. miesto. Minimálne toto stále družstvo sa zúčastní aj súťaže v Rabči, ktorá sa bude konať
24. 8. 2019. Naším plameňom budeme držať palce.
Malou iskrou nádeje, že ženy v Kline sa vracajú k hasičstvu,
je pomaly sa formujúce družstvo
žien. Dámam držíme palce a veríme, že ich entuziazmus narastie
a súťažne budú reprezentovať
Klin už možno aj o pár týždňov.
Hasiči majú stále dvere otvorené
pre akýchkoľvek dobrovoľníkov
z mládeže, ale i starších zanietených občanov.
Príprava obyvateľstva je jednou z cieľov, ktoré špecifikuje aj zákon o DHZ, súčasťou prá-

ce dobrovoľných hasičov je aj starostlivosť o stroje im zverené, ale
i plnenie povinností v rámci spolupráce medzi jednotlivými hasičskými zbormi. V období marec až júl sa hasiči z DHZ zúčastnili metodického cvičenia v Rabči, vypomáhali pri organizácii
krajskej súťaže. V rámci obce pri
čistení ciest po zime, stavaní mája pri obecnom úrade i v Kolibe,
a boli aj na vatre, kde dohliadali na priebeh tejto výbornej akcie.
Pred pár dňami sme sa rozlúčili a na poslednej ceste odprevadili nášho dlhoročného člena Jozefa
Bolibrucha, ktorému aj touto cestou chceme vzdať vďaku za prínos
pre DHZ.
AKL
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Prvé sväté prijímanie
Nedeľa druhého júna 2019 sa
stala dňom, na ktorý bude 45 detí tretieho ročníka spomínať ako
na slávnostný deň Prvého svätého prijímania.
Krásny odev podčiarkoval výnimočnosť tohto dňa. Deti v sprie-

vode rodičov, starých rodičov
a ďalších príbuzných prichádzali
do kostola sv. Antona Paduánskeho, ktorý bol tiež výnimočne vyzdobený. S rešpektom, ale hlavne
s túžobným srdcom predstupovali
pred oltár, kde ich s veľkou láskou
očakával Ježiš v malej hostii. Pán

2. 6. 2019 Prvé sväté prijímanie
kaplán Marek Forgáč, ktorý deti
na hodinách náboženstva pripravoval na túto sviatosť, sa prítomným, ale hlavne deťom prihovoril
v homílii: „Vy ste sa na túto slávnosť pripravili veľmi dôkladne už
včera, kedy sa vás dotklo Božie
Milosrdenstvo. Vaše hriechy, slabosti, nedokonalosti ste odovzdali pred tribunálom Božieho milo-

srdenstva. A ten Milosrdný Boh,
ktorý vám odpustil všetky hriechy
– všetky, už neexistuje ani jeden,
sa vám teraz chce dať pod spôsobom chleba a vy prvý krát budete mať plnú účasť na svätej omši.“
Príbehom o zrniečkach deťom vysvetľoval zmysel obetovania sa.
Povzbudil ich k častému pristupovaniu k sviatostiam.
-mj-

Požehnanie obce a jej obyvateľov
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaná aj Božie Telo (lat. Corpus Christi) je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi.
Je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, vo Sviatosti oltárnej ako
Boha a človeka. Oslavuje sa vždy

v druhý štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Tento sviatok je spojený s procesiami – eucharistickými pochodmi naprieč
20. 6. 2019 Procesia na Božie Telo

Krížová cesta

18. 4. 2019

8. 7. 2019

Letný tábor s Nodamom
„Času máme veľa, len ho málo vyu(Benjamín Franklin)
žívame“

Už je čas. Povedali si druhý
júlový týždeň deti spolu s animá-

mestami a obcami doprevádzanými modlitbami. Toto je definícia Božieho Tela podľa Wikipédie.
Veriaci z Klina sa zúčastnili
procesie Božieho Tela v nedeľu 23.
júna. Slávnostný sprievod putoval
po Hlavnej ceste, prešiel na Zápotočnú ulicu a vrátil sa späť do kostola. Kňazi sviatosťou oltárnou
požehnávali obec a všetkých jej
obyvateľov.

Stáva sa tradíciou, že žiaci deviateho ročníka vyzdobia trasu
a miestne ženy pripravia štyri oltáriky, pri ktorých sa kňaz zastaví a modlí sa. Prvopríjimajúce deti v slávnostnom odeve, ktorý mali na prvom svätom prijímaní,
hádžu na zem pred sviatostného
Krista kvietky. Je potešiteľné, že
o túto slávnosť je v našej obci veľký záujem.
-mj-

tormi a stretli sa v ZŠ v Kline.
Čas bol najdôležitejšou fyzikálnou veličinou počas trvania
letného tábora. Manželia Triskáčovci zostrojili stroj času a deti
spolu s nimi mohli navštíviť rôzne časové obdobia.
Prvý deň si každé družstvo
pripravilo svoj stroj času. Fantázii sa medze nekládli. Dobíjanie pevnosti Boyard a objavovanie stredoveku si vyskúšali deti spolu s kráľom a jeho pyšnou
dcérou Matildou. Tretí deň premiestnil stroj času deti do Banskej Štiavnice. V mestskej hre pomocou indícií hľadali a našli Mi-

kovínyho poklad. Vo štvrtok stroj
času preniesol detváky do budúcnosti. Ich úlohou bolo rozšifrovať posolstvo zajtrajška. Posledný deň tábora patril vzdelávaniu.
Dozvedeli sa mnoho nových informácií a overili si ich pri maturitnej skúške. Popoludní prišli pozvaní rodičia. Ich ratolesti
pripravili pohostenie, predviedli nacvičené scénky a naučili svojich rodičov tancovať „Belgičák“.
Za bohato strávený čas patrí
poďakovanie
sestričke
Edite, všetkým animátorom, ale
aj malým cestovateľom v čase.
Dávid Jendroľ
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Mládež a obec
Aj naša obec sa zapojila do projektu Európskej únie Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského
kraja na veciach verejných, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa
Na začiatku tohto projektu
stál p. starosta K. Revaj, ktorý bol
oslovený predsedom Rady mládeže Žilinského kraja Ing. Martinom Šturekom k participácii
na tomto projekte. Samozrejme
obec sa chytila tejto príležitos-

14. 8. 2019 Stretnutie Rady mládeže
ti, keďže obecné zastupiteľstvo
na podnet poslanca D. Tomaštíka
na prvom stretnutí po komunálnych voľbách schválilo, respektíve podporilo myšlienku vytvorenia Rady mládeže v našej obci. Tento projekt má byť základom vytvorenia rady, ale najmä
sa stane akýmsi návodom, podnetom i metodikou pre odraz k jej
funkčnosti. Cieľom projektu je zanalyzovať potreby občanov, a tak
vytvoriť obraz toho, na čo by sa
mladí mali zamerať v najbližších
7‑mich rokoch, a aby ich činnosť
bola prínosom aj pre iné vekové
skupiny a najmä ukázala smer,
kam má obec smerovať, aby tento
cieľ naplnila.
Aby tento projekt mohol fungovať, na základe odporúčaní

starostu obce boli do implementačného tímu nominovaní dvaja
poslanci Dominik Tomaštík ako
koordinátor projektu a Andrea
Kekeľáková Laššáková Bc. ako
administratívna a organizačná
podpora. V spolupráci s facilitá-

11. 4. 2019 Zasadanie Rady mládeže
torkou projektu, ktorá bola pridelená pre našu obec, Ing. Danielou Čiernikovou, sa stretávajú s jednotlivými skupinami občanov a všetky podnety sú postupne spracovávané. Formou rôznych úloh a aktivít jednotlivé skupiny občanov rozdelené do vekových a hodnotových skupín odpovedajú na otázky, načo sú v obcí
hrdí, čo sa im páči a nepáči, čo im
v obci chýba a čo by chceli zmeniť.
Veľkým pozitívom tohto projektu
je fakt, že nielen mladí, ale aj vedenie obce zistí, čo reálne ľudia
chcú a potrebujú.
Postupne sa tím už stretol s našimi bývalými deviatakmi, stredoškolákmi,
vysokoškolákmi

a mamičkami zastupujúcimi mladé rodiny. Naplánované sú v mesiaci august ešte tri stretnutia
s dôchodcami, dospelákmi a občanmi, ktorí sa aktívne zapájajú
do činnosti v obci. Jedno stretnutie bude venované aj formujúcej
sa Rade mládeže.
Veľmi sa tešíme zo záujmu ľudí a napĺňa nás aj fakt, že ľudia
chcú spolupracovať nie len s obcou, ale i s mladými. Veríme, že
aj cez tento projekt položíme
dobré základy pre našu mládež
a začneme spolu budovať mosty
medzi jednotlivými zložkami,
organizáciami aj vekovými skupinami, a tak zlepšíme atmosféru v celej obci.
AKL
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Hodnotiaca správa za školský
rok 2018/2019

vovalo 98 detí, o ich výchovu
sa staralo 10 pedagogických
zamestnancov,
predpokla‑
daný počet v školskom roku
2019/2020 je 113 detí, ktoré sa
budú vzdelávať v 5 celodenných
oddeleniach a v jednom polden‑
nom oddelení. Z toho budú dve  
celodenné a jedno poldenné od‑
delenie MŠ pracovať v priesto‑
roch dolnej MŠ a 3 oddelenia
v priestoroch hornej MŠ.

ZŠ s MŠ Klin navštevovalo ku koncu školského roka 322 žiakov,
z toho 6 študujú v zahraničí.
V I. polroku na I. stupni pro‑
speli všetci žiaci, na II. stupni
neprospel 1 žiak. V II. polroku
na I. stupni prospeli všetci žiaci,
neprospeli 2 žiaci II. stupňa, ko‑
misionálne skúšky budú robiť  
26. a 27. 8. 2019. Žiaci študujúci
v zahraničí budú robiť skúšky
v priebehu prázdnin, po doho‑
de s rodičmi.
Žiakov v tomto školskom
polroku vyučovalo 23 učiteľov.
Na škole je momentálne 23  
začlenených žiakov. Venuje sa
im 1 špeciálna pedagogička, 4
asistentky učiteľa (V rámci pro‑
jektu V ZŠ úspešnejší), 1 asis‑
tentka žiaka.
V školskom roku 2018/2019
navštevovalo ŠKD 58 detí v 2
oddeleniach, ktoré združovali
deti 1. – 3. ročníka.
Pre lepšiu pripravenosť žia‑
kov na prijímacie pohovory
bolo v 9. ročníku zavedené

doučovanie z matematiky a zo
slovenského jazyka. V roční‑
koch 1. – 9. sa vyučoval pred‑
met náboženská aj etická vý‑
chova.
Žiaci mali možnosť navštevo‑
vať krúžky: angličtina pre prvá‑
kov, angličtina hrou, pohybové
hry, výtvarná tvorivosť, flor‑
balový,
športovo-florbalový,  
tradičné aj moderné spoločen‑
ské hry, šikovné ruky, varenie,
športové hry, hasičský, rýchle
prsty – strojopis, stolný tenis,
hudobný krúžok, putovanie
prírodou, poznávací krúžok .
V dňoch 16. a 17. apríla 2019
sa uskutočnil zápis do 1. roční‑
ka. Na zápise bolo 44 detí, z to‑
ho 7 detí má odklad. Do prvého
ročníka nastúpi 37 detí. K nové‑
mu školskému roku 2019/2020
sa predpokladá počet detí v ZŠ
– 334.
V Materskej škole pracovalo
5 oddelení, ktoré spolu navšte‑

1. Hodnotenie prospechu
a správania žiakov
Na prvom stupni prospelo 159
žiakov, 5. študujú v zahrani‑
čí (budú robiť komisionálne
skúšky po dohode s rodičmi).
Na druhom stupni prospelo
161 žiakov, 2 žiaci neprospeli,
jedna žiačka je študujúca v za‑
hraničí.
Kritériom na hodnotenie
správania bol Školský poria‑
dok. Tento stanovil postupnosť
pri výchovných opatreniach –
pochvalách a pokarhaniach.

• pokarhaní triednym učite‑
ľom boli 2 žiaci
• riaditeľom školy boli pokar‑
haní 5. žiaci.
Skokanom roka, teda žia‑
kom, ktorý si zlepšil prospech
najvýraznejšie oproti prvému
polroku, sa stali dve žiačky a to
Kristína Kurtulíková a Natália
Tylková. Obe si zlepšili výsled‑
ný prospech zo štyroch pred‑
metov.
2. Hodnotenie dochádzky
žiakov
Žiaci vymeškali v priebehu
prvého polroka tohto školské‑
ho roka 6 504 hodín, priemerne
na jedného žiaka 20 hodín, ne‑
ospravedlnené hodiny v prvom
polroku boli 4.
V druhom polroku žiaci vy‑
meškali 8 885 hodín, čo je 28,1
hod. na jedného žiaka, neospra‑
vedlnené hodiny v II. polroku
boli taktiež 4.
Hlavnou príčinou vymešká‑
vania boli zdravotné problémy
detí.

• pochvalu triednym učiteľom   3. Činnosť Metodického
v prvom polroku získalo 76 žia‑ združenia ročníkov
1. – 4., Predmetových komisií
kov.
SVP, PVP
V prvom polroku:
• napomenutý triednym učite‑ MZ roč. 1. – 4. – aktivity:
Súťaže: Matematická Pytagori‑
ľom bol 1žiak
• triednym učiteľom boli po‑ áda,      Hviezdoslavov Kubín,
Matematický Klokan
karhaní 2 žiaci
• zníženú známku zo sprá‑
vania na druhý stupeň mala   1 Aktivity: Deň úcty k starším –
program, Beseda o bezpečnom
žiačka.
• Odmenu riaditeľky školy správaní na cestách, Milión de‑
v druhom polroku získalo 116 tí sa modlí ruženec, Beseda so
spisovateľkou p. Jankou Necpa‑
žiakov.
lovou, Protidrogové aktivity
v mestskej knižnici v Námes‑
V druhom polroku:
• napomenutí triednym učite‑ tove, Jabĺčkový tematický deň,
Pokračovanie na s. 14
ľom boli 2 žiaci
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Hodnotiaca správa za školský
rok 2018/2019
Dokončenie zo s. 13
Plavecký výcvik – 3. – 4. roč.,
Čisto v duši, čisto okolo nás,
Slávnosť sv. Mikuláša, Nácvik
programu na Mikulášsku a Via‑
nočnú besiedku, Spievame ko‑
ledy + rozprávky s vianočnou
tematikou – triedne aktivity
k Vianociam, „Píšeme list Je‑
žiškovi“, Vianočná besiedka,
Vianočné trhy, Karneval, Deň
Zeme, Deň vody, Beseda s en‑
vironmentálnou tematikou –
separovanie odpadu, Projekt:
Klin v minulosti, Noc v roz‑
právke, Zápis do I. roč., Deň
matiek – program, Bábkové di‑
vadlo Žilina – 4. ročníky, Ško‑
la v prírode – Ústie nad Prie‑
hradou – 4. ročníky, Rozlúčka
s I. triedou, Exkurzie – Hasiči,
Pošta Klin, Obecný úrad Klin,
Oravská priehrada, Námesto‑
vo, Výlety – Skanzen Zuberec,
Kontaktná ZOO – Lipt.Miku‑
láš, Habakuky, Terchová.
PK Spoločenskovedné
predmety
Súťaže: Olympiáda zo SJL, Ša‑
liansky Maťko, Hviezdoslavov
Kubín, Dejepisná olympiáda.
Aktivity: Vstupné testy, Európ‑
sky deň jazykov, Program pre
dôchodcov, Muzikál Banská
Bystrica, Testovanie 5, Vianoč‑
ná besiedka, Deň sv. Mikuláša,
Sv. Lucia – tradičné zvyky,
Časopis KLINGÁČIK, Tes‑
tovanie 9, Anglické divadel‑
né predstavenie – Pinocchio
na cestách, Ponožková výzva,
Viem, čo čítam, Deň matiek –
program, Detský čin roka – za‑
pojenie, Biblia očami detí, Ná‑
vrh na obal žiackej knižky,
Exkurzie – Oravský hrad,
Po stopách M. R. Štefánika –
Brezová pod Bradlom, Národ‑
ná rada Bratislava, múzeum P.
O. Hviezdoslava – DK, Divadlo
Banská Bystrica, Divadlo Žilina
– divadelné predstavenia.
Besedy a aktivity organizova
né výchovným poradcom a ko
ordinátorom prevencie:
Obchodovanie s ľuďmi – žiaci
9. ročníka v spolupráci s CPPaP
NO;
Adaptácia pri prechode na 2.
stupeň – 5. ročník v spolupráci
s CPPaP NO;
Predsudky – všetci ako jeden –

7. ročník v spolupráci s CPPaP
NO;
Riziká internetu – 8. ročník
v spolupráci s CPPaP N;
Burza stredných škôl – žiaci 9.
ročníkov;
Kariérne poradenstvo – žiaci
8. ročníkov.
PK Prírodovedné predmety
Súťaže:
Geografická olympiáda, Mate‑
matická olympiáda, Pytagoriá‑
da, Biologická olympiáda, Che‑
mická olympiáda.
Aktivity:
Vstupné testy, Lyžiarsky výcvik
Novoť – Krušetnica – 7.roč.,
Deň zdravej výživy, Deň Zeme,
Testovanie 5, Testovanie 9, Deň
vody, Deň sukní a kravát, Zber
papiera, Čistá obec.
Exkurzie: Noc výskumníkov
Poprad, geograficko – biolo‑
gická – Liptov., Slovnaft Bra‑
tislava, Náučným chodníkom
Klina.
Zaviedli sa nové učebnice
z MAT v 8. ročníku spolu s pra‑
covnými zošitmi. Objednali sa
nové učebnice z MAT pre 9.roč‑
ník.
Výsledky TESTOVANIA 5
ZŠ Klin – SJL – 67,2 %, SR –
58,4 %;
ZŠ Klin – MAT – 63,3 %, SR –
59,3 %.
Výsledky TESTOVANIA 9
ZŠ Klin – SJL – 62,2 %, SR –
62,3 %;
ZŠ Klin – MAT – 60,0 %, SR –
63,1 % SR.
Školský vzdelávací program –
do budúceho školského roka si
žiaci 2. ročníkov mohli zvoliť
cudzí jazyk, vybratý bol an‑
glický jazyk (ANJ – 33 žiakov,
NEJ – 2 žiaci). Žiaci 6. roční‑
kov si volili medzi možnosťou:
nemecký jazyk – 22 žiakov, cvi‑
čenia z fyziky – 21 žiakov. Tieto
budú súčasťou ŠkvP v školskom
roku 2019/2020.
Žiaci zvládli učivo podľa
tematických výchovno-vzde‑
lávacích plánov. Vedomosti
a zručnosti žiakov sú vzhľadom
na zloženie tried na priemernej

úrovni. U niektorých žiakov
pretrvával slabý záujem o uče‑
nie, čo je výsledkom slabej
domácej prípravy, nesústrede‑
nosti na hodinách a následne
z toho vyplýva aj celkové hod‑
notenie žiakov.

4. Vedomostné a športové
súťaže a iné aktivity
Vo vedomostných súťažiach
získali žiaci nasledovné umiest‑
nenia:
1. miesto – Mišek Sebastian –
Matematická olympiáda;
1. miesto – Samuel Grižák   –
Dejepisná olympiáda;
2. miesto – Nina Trnčáková –
Dejepisná olympiáda;
3. miesto – Červeň Joachim –
Pytagoriáda;
3. miesto – Červeň Joachim –
Matematická olympiáda;
4. miesto – Grižák Samuel –
Biologická olympiáda;
5. miesto – Červeň Dárius – Py‑
tagoriáda;
6. miesto – Mišek Sebastián –
Biologická olympiáda.
Úspešní riešitelia boli: Gonše‑
nica Erik a Prisažná Kristína –
v chemickej olympiáde.
Kubanková Diana, Pisarčík
Kristián, Kubalák Jakub, Grižá‑
ková Karolína v pytagoriáde.
Joachim Červeň a Timotej Čer‑
veň v dejepisnej olympiáde.
V školskej súťaži Kliňanská
latka súťažili žiaci a žiačky 5. –
9. ročníkov, za piatakov si prvé
miesto vybojoval A. Štepunek,
u dievčat to bola N. Stahoňo‑
vá. – 1. miesto v skoku do výš‑
ky získal K. Revaj za žiakov 6.
ročníka, N. Trnčáková za diev‑
čatá. Za siedmačky bodovala S.
Stahoňová za chlapcov T. Čier‑
nik.V ôsmom ročníku si prvé
miesto vyskákal M. Bečár, a K.
Klinovská. V deviatom roční‑
ku bodoval E. Gonšenica a A.
Bišťák.
Víťazi školského kola postú‑
pili na súťaž Žiacka vianočná
latka v Oravskej Polhore, kde
sa Karol Revaj umiestnil na 2.
a Trnčáková Nina na treťom
mieste. Starší žiaci: Erik Gon‑
šenica sa umiestnil na 2. mieste
a Bečár Martin na 1. mieste.
V najpopulárnejšom športe
na našej škole – vo florbale, zís‑
kali staršie žiačky v okresnom
kole 2. miesto.
Atletika starší žiaci – celkové

umiestnenie družstva chlapcov
– 3. miesto.
1. miesto – štafetový beh 4 x
60 m.
1. miesto – Erik Gonšenica   –
skok do výšky.
1. miesto – Erik Gonšenica –
beh na 300 m.
Staršie žiačky – celkovo druž‑
stvo dievčat – 5. miesto.
1. miesto – Kristína Mikundová
– beh na 800m.
3. miesto – Diana Úradníková –
beh na 300m.
Atletika mladšieho žiactva –
1. miesto – Diana Úradníková
–  v hode kriketovou loptičkou.

Futbalisti – reprezentanti ob‑
ce: Karol Revaj, Martin Bečár,
Tomáš Kviatek, Marcel Lipjak,
Juraj Chlupáček, Ľuboš Stahoň,
Tobiaš Mikunda, Pavol Čapel‑
ja, Tomáš Čiernik, Aleš Václav,
Adrián Bišťák.
Najúspešnejší:  Erik Gonšenica,
Jozef Sroka, Jakub Jendroľ.
Počas školského roka sme sa
zameriavali aj na mimoškolské
športové aktivity pre žiakov.
Realizovali sme športovú súťaž
Rope skipping, korčuľovanie
HK Altis, florbalové a futbalové
priateľské zápasy s inými ško‑
lami, vybíjaná dievčat, stolný
tenis a iné.
Zapojili sme sa do aktivít
počas Týždňa boja proti dro‑
gám, Čisto v duši, čisto okolo
nás, Čistá obec, zber papiera
– 22 351,13 kg papiera (víťazné
triedy – 2. B a 5. roč.)  a tetrapa‑
kov. Pre žiakov sa uskutočnilo
vystúpenie Cirkus Jacko.
Motivačný výlet za odmenu
– žiaci odmenení za výborné
vyučovacie výsledky a zbery
druhotných surovín – zúčastni‑
lo sa 46 detí – Stará Ľubovňa –
hrad, skanzen a Nová Ľubovňa.
Výlet do Jelešne – zorganizo‑
val Obecný úrad Klin v spolu‑
práci so ZŠ, v rámci cezhranič‑
nej spolupráce s Poľskom – pre
žiakov zapojených do projektu
Klin v minulosti.
Zamestnanci školy zorgani‑
zovali Školský ples, tiež sa zú‑
častnili poznávacieho zájazdu
do Barcelony a pomohli pri or‑
ganizovaní Dňa obce.
V Kline, dňa 24. 6.2019
Mgr. Jaňáková A., rš
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Výlet za odmenu ZŠ s MŠ Klin
Tak ako je už zvykom, aj tento rok ZŠ s MŠ v Kline zorganizovala pre našich najúspešnejších a najaktívnejších žiakov motivačný vý
let za odmenu. Výletu sa zúčastnilo 45 žiakov, ktorí sú výborní či už v prospechu, športových súťažiach alebo v zbere papiera a ple
choviek. Tohtoročnou „cieľovou destináciou“ sa stal hrad v Starej Ľubovni a dedinka Nová Ľubovňa, kde od roku 2018 pôsobí aj náš
bývalý pán kaplán Pavol Krokus.
Na výlet sme sa vybrali po‑
sledný piatok v máji. Prvou za‑
stávkou bol už spomínaný hrad
v Starej Ľubovni. Hradom nás
sprevádzala pani sprievodky‑
ňa, ktorá nám povedala ve‑
ľa o jeho histórii, slávnych ro‑
doch, ktoré na hrade v minulos‑
ti pôsobili, a ukázala nám aj naj‑
novšie expozície hradu. Vyskú‑
šali sme si ako fungovala v mi‑
nulosti mučiareň, zaujali nás 3D
animácie hradu a archeologic‑
kých prameňov a vyšli sme tiež
na najvyššiu vežu hradu, od‑
kiaľ sme mali nádherný výhľad
na mesto, prírodu a región Spiš.
Pod hradom sa nachádza
skanzen, ktorý sme so žiak‑
mi taktiež navštívili. V skanze‑
ne sme mohli nazrieť do dre‑
vených domov, ktoré reprezen‑
tujú dejiny a architektúru Spiša
a okrem tých klasických sa tam
nachádza aj drevený kostolík,
dom starostu či škola so všetký‑
mi pomôckami, lavicami a do‑
konca aj kabinetom.
Po tejto bohatej a náučnej
lekcii dejepisu sme už nedoč‑
kaví nasadli do autobusu a od‑
viezli sme sa do malebnej ob‑

ce Nová Ľubovňa, kde nás pri‑
vítal pán kaplán Krokus a spo‑
lu s ním sme sa vybrali na obed
do miestnej školy. Počasie nám
po celý čas prialo a tak sme si
mohli do sýtosti vychutnať aj
prekvapenie v podobe
zmrzliny, na ktorú nás
všetkých pán kaplán po‑
zval. Za obed i toto slad‑
ké občerstvenie mu všet‑
ci veľmi pekne ďakuje‑
me!
Aby sme však videli aj
niečo viac z tejto obce,
nahliadli sme do kostola
Sv. Jána Evanjelistu, kto‑
rý v Novej Ľubovni majú
a navštívili sme aj miest‑
neho pána farára, ktorý
nás spolu s pánom kap‑
lánom srdečne pohosti‑
li a dovolili nám hrať sa
a vyšantiť na ich ihrisku
za farou. Na fare v No‑
vej Ľubovni sme sa cítili
výborne a veľmi sa nám
tam páčilo, no čas rých‑
lo plynul a nás čakala eš‑
te posledná zastávka, ná‑
kupy v obchodnom do‑
me v Poprade.

Nie je pochýb, že každý z nás
si z výletu odniesol niečo, čo
mu ostane v pamäti. Či už je to
zážitok, radosť zo stretnutia ale‑
bo suvenír. Všetci sa však zhod‑
neme na tom, že tento výlet bol

pre nás všetkých krásnou od‑
menou za usilovnú prácu počas
celého školského roka a motivá‑
ciou byť úspešní aj v tom nasle‑
dujúcom.
Mgr. A. Klinovská
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Rozp ráv ková noc s Ander se nom
,,Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život.“

Hans Christian Andersen

Dňa 29. marca 2019 nebola noc len taká obyčajná, bola totiž
„rozprávková“. Deti z 1. stupňa putovali v túto noc z rozpráv
ky do rozprávky.
Do rozprávkovej noci nás
Noc, keď doma sladko spí‑ svojim divadielkom voviedli
me v našej postieľke, je úpl‑ naši tretiaci. Ale aká by to bo‑
ne iná ako tá, ktorá nesie me‑ la Noc s Andersenom bez jeho
no známeho rozprávkara Han‑ účasti? Veru prišiel medzi nás
sa Christiana Andersena, kto‑ aj sám veľký Andersen. Spolu
rého knižky a rozprávky všetky s deťmi sme ho najskôr vyspo‑
deti veľmi dobre poznajú. To‑
to podujatie má medzinárodný
rozmer, pretože rozprávkovú
noc v školách a knižniciach pre‑
žívajú deti z mnohých krajín.
Ako sa naše deti dostali do
kráľovstva rozprávok? Veru
nebolo to jednoduché, ale ani
žiadna rozprávka nemá jedno‑
duchý dej. Stretli sme sa po svä‑
tej omši pred školou, deti mu‑
seli prejsť rozprávkovou brá‑
nou a po vybalení v triedach
sme sa stretli na chodbe, kde
sme našu už 6. rozprávkovú
noc zahájili. Našim cieľom bolo
bezpečne sa dostať do rozpráv‑
ky, zoznámiť sa so svetozná‑
mym rozprávkarom a s jeho
rozprávkami. Úlohou detí bo‑
lo nájsť a získať zázračné perly
splnením všetkých úloh, vytvo‑
riť z nich náhrdelník a vyslobo‑
diť Malú morskú vílu.

vedali a potom putovali po jeho
rozprávkach až do neskorých
nočných hodín. Ocitli sme sa
v rozprávkach o Snehovej krá‑
ľovnej, Princeznej na hrášku,
Cisárových nových šatách, Sta‑
točnom cínovom vojačikovi,
Malej morskej víle, navštívi‑
li sme aj Dievčatko so zápalka‑
mi, Palculienku a Škaredé ká‑
čatko. V ôsmich komnatách na
nás čakali rozprávkové bytos‑
ti. Pani učiteľky nám pripravi‑
li rôzne zaujímavé úlohy, lite‑
rárne súťaže, kvízy, rozprávko‑
vé hádanky, puzzle, hlavolamy,
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tvorivé dielne, ale i tance a dra‑
matizáciu a po ich splnení sme
získavali šifry.

bávali sme sa a ani sme si neuve‑
domili, že je už skoro jedna ho‑
dina po polnoci.

Po neskorej večeri sme sa
vyzbrojení baterkami vybrali
tmavou školou za dobrodruž‑
stvom. Na ceste sme hľadali
ukrytý poklad. Po jeho nájdení
sme v knižnici plnili ďalšie úlo‑
hy a po ich splnení sa nám po‑
darilo vyslobodiť spiacu Malú
morskú vílu a vrátiť jej stratený
hlas. Po jej poďakovaní za zá‑
chranu sme sa od radosti vyšan‑
tili na túžobne očakávanej py‑
žamovej párty v telocvični. Za‑

A aké by to bolo zaspávať bez
rozprávky?
Po večernej alebo skôr nočnej
hygiene sme sa všetci uložili
do svojich spacákov a sledovali
sme rozprávku. Posledné nočné
sovy si ešte pozreli druhú roz‑
právku a okolo druhej sa pono‑
rili do ríše snov.
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Ráno sa nám trošku ťažšie
vstávalo, ale zvládli sme to. Po
raňajkách sme si upratali triedy
a všetci sme sa zišli na chodbe,
kde sme mali detskú svätú omšu
s pánom kaplánom a vyhodno‑
tenie. Za našu odvahu a statoč‑
nosť sme boli odmenení slad‑
kosťou a pripomenuli sme si,
čo všetko sme počas nášho roz‑
právkového putovania zažili.
A skutočne toho nebolo málo…

napiekli výborné buchtičky na
raňajky.

Na záver by sme sa chce‑
li poďakovať aj ujom a tetám
z Pekárne – Plutinský, kto‑
rí nám ako sponzorský darček

Tak, ako sa na správnu roz‑
právku patrí, aj naša rozpráv‑
ková noc mala šťastný koniec.
Veríme, že deti ešte dlho bu‑
dú spomínať na svoje putova‑
nie rozprávkovou krajinou spo‑
lu s Andersenom a do knižnice
si vždy nájdu cestu.
A už teraz sa všetci tešíme na
ďalšiu Rozprávkovú noc.
Mgr. Renáta Prisažná

Tešíme sa na nich v novom
školskom roku 2019/2020,

keď sa stanú našimi PRVÁK
MI :-)
Mgr. A. Revajová

Zápis do prvého ročníka
Na našej škole sa dňoch 16. – 17. apríla 2019 uskutočnil slávnost
ný zápis budúcich prvákov.
Deťom, ktoré sa prišli zapí‑
sať, pomohli pani učiteľky hra‑
vou formou preukázať svo‑
ju školskú zrelosť a dokázať,
že môžu v septembri zasadnúť
do školských lavíc.
Za splnené úlohy a predve‑
dené vedomosti získali malý
darček a pamätný list k zápisu.
Zoznámili sa so školským pros‑
tredím len na krátku chvíľu, ale
pre väčšinu z nich to bol neza‑
budnuteľný zážitok a určite naň
budú dlho spomínať.
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Naša materská škola

„Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila. Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať. Dovidenia naše hračky, z nás už budú vzorné žiačky. Z chlapcov zasa vzorní žiaci, nevyhnú sa školskej práci“.

vypadli im prvé zúbky, nauči‑
li sa jesť zeleninu, držať správ‑
ne pastelky a niektoré dokon‑
ca vyslovili aj svoje prvé slo‑
vá. Deti si postupom času uve‑
domili, že majú nielen svoje
práva, ale aj povinnosti. For‑
mou hier a zábav sa naučili no‑
vé a nové poznatky, potrebné

Hviezdoslavček

Športová olympiáda
Aj takýmito slovami sa lúči‑
li naši predškoláci so všetký‑
mi deťmi a zamestnancami na‑
šej materskej školy. Slzičky sa
tlačili do očí nielen deťom, ale
aj pani učiteľkám. Veď niekto‑
ré z nich boli v „škôlke“ od 3
– 6 rokov, v čase od 6.00 hod.
do 16.00 hod., čo je viac hodín
denne, ako vo svojich domo‑
voch, počas pracovného dňa.
Našli si tu prvých kamarátov,

Exkurzia u hasičov

do praktického života a na ná‑
stup do základnej školy. Nie‑
len „veľkáči“, ale aj „malkáči“
sa usilovne činili počas celé‑
ho školského roka vo výchov‑
no-vzdelávacom procese, ale
aj počas aktivít, športových sú‑
ťaží, exkurzií, matematických,
pesničkových a recitačných
prehliadok mimo našej mater‑
skej školy a reprezentovali tak
našu obec Klin.

V mesiaci marec sa naše de‑
ti zúčastnili  besedy so spisova‑
teľom pánom Eduardom Sloví‑
kom, kde   deti objavovali čaro
kníh a divadelného predstave‑
nia Divadielko spod Spišského
hradu, v ktorom deti zábavnou
formou spoznávali zvierat‑
ká na gazdovskom dvore. Na‑
ši matematici Andrejko Šutarík
a Michal Volf, nás reprezento‑
vali na matematickej olympiá‑
de pod názvom Luskáčik v ob‑
ci Zákamenné. Keďže mesiac
marec je mesiac knihy, pripo‑
menuli sme si ho aktivitou s ro‑
dičmi, Rozprávka pred spán‑
kom. Mamičky nám čítali po‑
čas celého mesiaca v materskej
škole rozprávky, priamo v trie‑
de pri ich postieľkach, a deti
tak zaspávali s úsmevom na pe‑
rách.
Apríl začal Besedou s ujom
poľovníkom, pánom Štefanom
Volfom, počas ktorej deti spo‑

Matematická olympiáda Luskáčik
znávali lesnú zver a uvedomi‑
li si potrebu starať sa o obyva‑
teľov našich lesov a chrániť si
prírodu okolo nás. Počas tohto
mesiaca sme sa zapojili aj do ak‑
tivity Čistá obec a spolu s deť‑
mi, sme upravovali a čistili oko‑
lie našej MŠ. Deti sa zúčastnili
aj na prednáške s dentálnou hy‑
gieničkou a oboznámili sa s pre‑
venciou zubného kazu. Navští‑
vili sme aj cirkus v ZŠ a pred‑
školáci boli navštíviť Školskú
knižnicu v Základnej škole. Na‑
ši malí speváci Sárka Toporo‑
vá a Filipko Tégler sa zúčastnili
speváckej prehliadky Štrngalky
v Oravskom Veselom.
Tak ako každý rok, tak aj ten‑
to, si naše deti uctili v mesia‑
ci máj svoje mamičky, vystúpe‑
ním ku Dňu matiek, v sále Kul‑
túrneho domu. V tomto mesiaci
sme si pripomenuli aj Deň mlie‑
ka aktivitou, v ktorej deti spo‑
znávali  zdravú výživu z mlieč‑
nych výrobkov. V aktivite Zá‑
hady májovej záhrady sme sadi‑
li semienka a uvedomili si nevy‑
hnutnosť potreby starostlivosti
o rastliny a zeleninu.
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Výlet do Babylandu
Mesiac jún sme zahájili osla‑
vou sviatku Dňa detí, v det‑
skom svete  Kinderland, kde sa
deti vybláznili do sýtosti. Naši
recitátori Tomáško Duňa, Mar‑
tuška Trnčáková a Laura Mo‑
košáková sa zúčastnili nesúťaž‑
nej prehliadky detí, v prednese
poézie a prózy v Oravskej Pol‑
hore na Hviezdoslavovej há‑
jovni pod názvom Hviezdo‑
slavček. Ani naši „najšportov‑
ci“ Mário Volf, Miroslav Jad‑
rňák, Karinka Lipiaková a Do‑
minik Košťál nezaháľali a zú‑
častnili sa   na okresnej športo‑
vej olympiáde v Oravskej Pol‑
hore, kde dosiahli výborné vý‑
sledky. Veľkí predškoláci spo‑
znávali svet kníh v knižnici
v Námestove a boli na exkur‑
zii  v OR HaZZ a koncoročnom
výlete v Babylande v Liptovskej
Sielnici. Posledné dni patrili zá‑
bave a rozlúčke so školským ro‑

Opekačka

kom. Deti opekali pri soche Je‑
žiša Krista na Grape, pikniko‑
vali v tráve a zabávali sa na roz‑
lúčkovej diskotéke na dvore na‑
šej materskej školy.
Nielen deti počas školského
roka boli aktívne, ale aj mno‑
hí rodičia, ktorí sa zúčastňovali
na aktivitách, projektoch, spo‑
lupracovali vo výchovno-vzde‑
lávacom procese, alebo nám
pomáhali akoukoľvek formou.
Kolektív našej materskej ško‑
ly, sa chce poďakovať všetkým,
ktorí nám rôznym spôsobom
počas roka pomohli, či už fi‑
nančne, alebo svojou prácou:
Urbár – pozemkové spoločen‑
stvo v Kline, pán Peter Sroka,
pani Andrea Kekeľáková, pán
Peter Donath, pán Kamil Laš‑
šák, pani Mária Majdulíková,
pani Mária Gočalová, pani Be‑
áta Toporová, pani Anna Vese‑

lovská, pani Danica Bystrian‑
ská, pani Silvia Pajtová.
Poďakovanie patrí aj rodi‑
čom, ktorí sa zúčastnili pri skráš‑
ľovaní okolia pred materskou
školou a to: pani Marta Štet‑
ková, pani Lucia Volfová, pani
Martina Mišeková, rodina Mar‑
tina Bolibrucha, pani Michala
Jadrňáková, pani Monika Klim‑
číková a aj poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pánom sta‑
rostom a taktiež dorastencom TJ
Klin.
Naša MŠ bola v školskom ro‑
ku 2018/ 2019 zapojená do Gras‑
sroots projektu SFZ pre mater‑
ské školy pod názvom Dajme
spolu gól, ktorého hlavným cie‑
ľom bola popularizácia futba‑
lu u detí v materských školách.
Prostredníctvom tohto projektu
sa 5-6 ročné deti pravidelne (4 ×
v mesiaci) zúčastňovali na pohy‑
bovo-športových aktivitách so
zameraním na futbal. Počas ce‑
lej doby projektu (školského ro‑
ka) tieto aktivity zabezpečoval
kvalifikovaný tréner s platnou
futbalovou licenciou, pán Pa‑
vol Jendroľ, a to na základe oso‑
bitnej zmluvy uzatvorenej me‑
dzi ZŠ s MŠ. S futbalovými ak‑
tivitami mu vypomáhal aj ne‑
kvalifikovaný tréner pán Vladi‑
mír Lipiak. MŠ získala prostred‑
níctvom tohto projektu aj mate‑
riálne zabezpečenie (tréningo‑
vé pomôcky) na jeho realizáciu
v sume 630 eur.
Zapojili sme sa aj do projektu
Šach v školách, ktorého cieľom

Pesničková priehliadka Štrngalky
je hlavne spoločensko-vzdelá‑
vací charakter. Projekt v MŠ je
zameraný na 5-6 ročné deti s vy‑
užitím tejto hry, ako nástroj vý‑
učby na zlepšenie schopnos‑
tí detí učiť sa a rozmýšľať. MŠ
získala prostredníctvom toh‑
to projektu   12 kusov šachovej
súpravy, plagát, učebnice „Ško‑
la šachu 1,2,3“, knihu „Prvé kro‑
ky na šachovnici“, DVD a „Ša‑
chové leto básnická zbierka“.
Spolupracovali sme aj s fir‑
mou Yanfeng a zapojili sa
do projektu, v ktorom naša
MŠ získala finančnú podporu
na vybudovanie altánku. Altá‑
nok bude slúžiť ako oddycho‑
vá a edukačná zóna v exteriéri
hornej MŠ.
Bc. Katráková Viera
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Ako to naozaj bolo v poľovníckom združení
Tento článok je napísaný na žiadosť takmer všetkých členov poľovníckeho združenia, a to z dôvodu poukázať na charakter a sprá
vanie istej osoby z Klina, ktorá zneužila dôveru ostatných členov poľovníckeho združenia.
Ale poďme postupne. Pred
tromi rokmi sa rozpadlo Po‑
ľovnícke združenie Rab‑
ča, kde spolu s Rabčanskými
a Zubrohlavskými poľovník‑
mi poľovali aj Kliňania. Rab‑
čania, ktorých kataster má
väčšiu rozlohu ako 2000 hek‑
tárov potrebných na vytvore‑
nie nového revíru v tejto zele‑
nej oblasti, si v katastri svojej
obce vytvorili svoje nové po‑
ľovnícke združenie. Aby bola
splnená podmienka najmen‑
šej rozlohy poľovného reví‑
ru potrebovali sa poľovníci
z Klina a Zubrohlavy spojiť.
Spoločne sme si zvolili troj‑
členný prípravný výbor. Je‑
den člen bol z Klina a dvaja
zo Zubrohlavy. Títo si hneď
na začiatku dali podmienku,
že za to čo budú musieť uro‑
biť pre vznik nového poľov‑
níckeho združenia a poľov‑
ného revíru si v novo vytvore‑
nom združení rozdelia funk‑
cie a to funkciu poľovnícky
hospodár, predseda a tajom‑
ník. Všetci členovia združe‑
nia s ich návrhom súhlasi‑
li. Súčasne nás presvedčili aj
v tom, že hoci v obci Klin je
poľovníkov v združení viac,
budú na členských schôdzach
za Klin hlasovať kvôli istej
spravodlivosti iba 12. poľov‑
níci z Klina, keďže za Zub‑
rohlavu boli prijatí taktiež 12
poľovníci. Oboznámili nás aj
so stanovami a domácim po‑
riadkom poľovníckeho zdru‑
ženia, ktorý síce v nás ostat‑
ných už vtedy vzbudzoval is‑
té obavy „čo to za poľovníc‑
ke združenie vzniklo“, avšak
sme to v tom čase akosi podce‑
nili. Počas fungovania zdru‑
ženia sa občas konali aj člen‑
ské schôdze, zvolávané hlav‑
ne vtedy, keď výbor potrebo‑
val presadiť svoj návrh, kto‑
rý bol často v rozpore so sta‑
novami, alebo domácim po‑
riadkom združenia. Nevieme
ako dokázali udržať jednotu
členov združenia zo Zubro‑
hlavy, ale vždy mali pri hla‑
sovaní väčšinu. K dvanástim
Zubrohlavcom sa vždy prida‑
li dvaja členovia z Klina, a to
poľovnícky hospodár a jeho
bratranec. Takto títo členo‑
via výboru dosiahli, pre nich
demokratickým spôsobom
to, že nie všetci členovia mô‑

žu mať povolenky na odstrel
škodnej zveri, taktiež že odvo‑
lali dvoch členov poľovníckej
stráže a nahradili ich inými, že
boli do združenia prijatí rodin‑
ní príslušníci bez podmienenej
dvojročnej čakacej doby kan‑
didáta a iné ich nezmyselné ná‑
vrhy. Všetko v združení fungo‑
valo podľa ich písaných aj ne‑
písaných pravidiel a návrhov.
Takýmto spôsobom to fungo‑
valo v našom združení tri roky.
Zlom nastal v čase, keď sa me‑
dzi niektorými členmi výboru
začali hádky. Zrazu tajomní‑
kovi združenia začal prekážať
predseda, rozbila sa aj jednota
Zubrohlavských členov, a nie‑
ktorým členom, zvlášť zo Zub‑
rohlavy, sa zrejme otvorili oči,
že takýmto spôsobom normál‑
ne poľovnícke združenie fun‑
govať nemôže.
Preto bola zvolaná členská
schôdza, na ktorej výbor na‑
vrhol odvolať predsedu zdru‑
ženia a zvoliť nového. Pri tom‑
to hlasovaní sa prvýkrát sta‑
lo, že členovia zo Zubrohla‑
vy nehlasovali jednotne a dva‑
ja Kliňania sa pridali k väčši‑
ne. Avšak ani po výmene pred‑
sedu zo Zubrohlavy za predse‑
du z Klina sa pomery v združe‑
ní nezmenili. O všetkom chce‑
li opäť rozhodovať poľovnícky
hospodár s tajomníkom, avšak
ako už bolo spomenuté, jedno‑
ta Zubrohlavských členov bola
narušená. Nový predseda zvo‑
lal opätovne členskú schôdzu,
ktorej programom bolo odvola‑
nie výboru poľovníckeho zdru‑
ženia a voľba nového výboru.
Pre neúčasť tajomníka sa však
schôdza odložila o týždeň. Tej‑
to druhej členskej schôdze sa
zúčastnila väčšina členov po‑
ľovníckeho združenia. Dokon‑
ca na schôdzu prišli aj piati čle‑
novia zo Zubrohlavy, a to aj na‑
priek tomu, že niekto všetkým
Zubrohlavským členom zdru‑
ženia telefonicky oznámil, že
členská schôdza sa konať nebu‑
de. Vtedy sa nám konečne po‑
darilo jednohlasne odvolať sta‑
rý výbor, zvoliť nový výbor,
nové kontrolné orgány a prijať
nových členov do združenia.  
Zápisnicu a uznesenie z tejto
členskej schôdze odniesol no‑
vý predseda združenia na prís‑
lušný okresný orgán poľovníc‑

kej komory, kde ho však čaka‑
lo prekvapenie. A to, že už tam
mali jednu zápisnicu z členskej
schôdze Poľovníckeho zdru‑
ženia Kýčera, ktorá sa kona‑
la o jeden deň neskôr, ale väč‑
šina členov poľovníckeho zdru‑
ženia na nej odvolala predse‑
du zvoleného v predchádzajú‑
ci deň a zvolila iného. Keďže ta‑
káto zamotaná situácia potre‑
buje vysvetliť určité skutočnos‑
ti, poľovnícky hospodár a ta‑
jomník museli s pravdou von.
Skutočnosť šokovala všetkých
poľovníkov z Klina. Títo traja
z prípravného výboru, poľov‑
nícky hospodár, predseda a ta‑
jomník, ktorí dostali dôveru
všetkých poľovníkov z Klina aj
Zubrohlavy, nevytvorili poľov‑
nícke združenie, kde všetci čle‑
novia majú rovnaké práva, mô‑
žu hlasovať, voliť a byť volení
do funkcie v združení, ale za‑
ložili si akúsi svoju „súkromnú
spoločnosť“, v ktorej o všetkom
rozhodujú sami. Takto sa s na‑
mi a s našou dôverou hrali celé
tri roky. Mohli sme schôdzovať,
schvaľovať, odvolávať čokoľvek.
Mnohokrát boli predložené ná‑
vrhy, ktoré nám boli proti vôli
a stávalo sa, že takmer po kaž‑
dej schôdzi sme pravidelne aj
týždeň zle spávali. Všetci traja
v podstate zneužili dôveru os‑
tatných členov združenia, vyu‑
žili ich prácu, námahu aj ich pe‑
niaze, a to len na to, aby si uspo‑
kojili svoje čudné chúťky. Pre‑
tože na vytváraní nového po‑
ľovníckeho revíru sa podieľa‑
li všetci poľovníci. Každý jeden
z nich, dokonca aj dvakrát, cho‑
dili za vlastníkmi pozemkov
v katastrálnom území obce Klin
aj Zubrohlava, aby poľovníc‑
ke združenie s nimi mohlo uza‑
vrieť nájomné zmluvy. Nieke‑
dy bolo potrebné za vlastníkmi
pozemkov cestovať aj do iných
okresov, keďže bývajú mimo
našich obcí.
Ďalšou smutnou skutočnos‑
ťou je fakt, že všetky finanč‑
né výdavky predložené tými‑
to tromi vlastníkmi „svojho
poľovníckeho revíru“ uhradi‑
li rovnakým dielom všetci čle‑
novia združenia. Takýmto ne‑
etickým a úbohým spôsobom
oklamali všetkých ostatných
poľovníkov či už z Klina alebo
Zubrohlavy. Je zrejmé, že kla‑

mali aj právnikovi, ktorý za‑
bezpečil, aby všetko čo vyko‑
nali, bolo zákonné a po práv‑
nej stránke v poriadku. Však
sa musel zaujímať a zisťovať
skutočnosť, či všetci členovia
poľovníckeho združenia sú‑
hlasia s ich návrhom vytvoriť
si „súkromný revír“. Pričom
v skutočnosti ostatní členovia
združenia o tomto vôbec ani
len netušili.
Na náš návrh zmeniť da‑
ný stav, a to tak, aby sa notár‑
skym potvrdením doložilo, že
odteraz v tejto organizácii bu‑
de jediným a najvyšším orgá‑
nom členská schôdza, tak ako
je to normálne v každom po‑
ľovníckom združení, nám po‑
ľovnícky hospodár, bez akej‑
koľvek hanby a štipky súdnos‑
ti a dokonca drzým spôsobom
oznámil, že: „Čo vlastne chceme? Však on si mohol hneď na začiatku fungovania svojho súkromného revíru vyberať, kto bude môcť s ním poľovať. A on dovolil poľovať všetkým“. Pričom
však zabudol podotknúť, že
na pozemkoch našich, na po‑
zemkoch našich rodičov, či
starých rodičov a tiež len a len
vďaka snahe a úsiliu všetkých
členov poľovníckeho zdru‑
ženia. Je zrejmé, že takýmto
spôsobom poľovnícke zdru‑
ženie fungovať jednoducho
nemôže. Preto je nám veľmi
ťažko, že sme takto hlúpo dô‑
verovali a hlavne naleteli jed‑
nému človeku, ktorý ju takto
necitlivo zneužil.
Určite každému lepšie pad‑
ne, ak môže v tomto našom
dedinskom vestníku čítať o ľu‑
ďoch z našej obce iba to pozi‑
tívne. Omnoho radšej by sme
písali o ľuďoch, ktorí sú pre
nás ostatných dobrým príkla‑
dom a vzorom do budúcnos‑
ti. Tento článok je však na‑
nešťastie skôr o človeku z na‑
šej obce, o poľovnom hospo‑
dárovi, ktorí pre nás v žiad‑
nom prípade nesmie byť dob‑
rým príkladom. Naopak mal
by byť pre nás ako príklad od‑
strašujúci ako príklad človeka,
ktorý sa necitlivým spôsobom
priživil na dôvere ostatných
členov združenia.
Podvedení poľovníci z Klina
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Klinský krosový beh II

Je v celku horúce nedeľné doobedie a podľa jasného počasia
je všetkým jasné, že dnes bude
ešte pekne horúco. Nielen čo sa
týka počasia, ale aj na trati. Bežci už stoja nastúpení na štartovej
čiare, napätie by sa dalo krájať
a presne o 11:00 hodine zaznieva výstrel – práve sa začal druhý
ročník Klinského krosového behu.
Po úspešnom 1. ročníku sme tu
opäť s novým ročníkom a novou

časí, ale už aj spomínanej zmene
5 km trasy – zatiaľ čo minulý rok sa
bežalo po cyklochodníku smerom
do Námestova, hore Michaľovom
až k nádrži a späť, tento rok 11 km
a 5k m‑oví bežci majú časť trasy
spoločnú.
Trať viedla od základnej školy,
hore ulicou okolo Triebeľa, prašnou cestou popri náučnom chodníku až hore ku Soche. V polke

viac – od sochy hore kopcom cez
les na Vahanov, potom poza vlek
na Kuní vrch a potom už len voľnobehom naspäť k základnej škole
Tento rok nás príjemne prekvapil záujem bežcov o túto akciu, 1.
ročník absolvovalo okolo 70 bežcov a tento rok si prišlo krásy Klina
obzrieť až 120 bežcov – na 11 km
61, na 5 km 59, plus asi 15 detí
na detských okruhoch za Základnou školou. Na trati bolo vidieť
známe tváre z Oravskej bežeckej
ligy, ale aj bežeckých nováčikov
a priaznivcov behu až z Prešova.
Pre bežcov počas trate bolo pripravené občerstvenie pod Sochou,
hore na kopci pri soche a na Vahanove – za správnu hydratáciu bež-

5 km traťou pre bežcov. Na rozdiel
od minulého roku, kde nás počasie
vytrápilo dažďom, blatom a kalužami po trati, tento rok sa nám
pripravuje beh spríjemniť teplota
nad 30 stupňov. Rozdiel v tomto
druhom ročníku nebol len v po-

kopca sa bežci rozdeľovali – tí
odvážnejší naľavo hore kopcom
až k soche a hore na Vahanov a tí
rýchlejší doprava smerom na Zubrohlavu a cez kanoň opäť naspäť
k základnej škole. 11 km bežci
si toho na chrbát zobrali trochu

cov sa nám tak ako minulý rok postaral miestny spolok Slovenského
Červeného kríža a za bezpečnosť
bežcov na hlavnej ceste Dobrovoľný hasičský zbor Klin – za čo
ďakujeme. V cieli sa unavení ale
šťastní bežci mohli osviežiť pivom,
kofolou a výborným gulášom.
Žiaľ ako to pri športe býva,
a hlavne pri takýchto teplotách,
neobišiel sa druhý ročník bez zásahu rýchlej pomoci – našťastie
nič vážne sa nestalo a mladý muž
bol ošetrený a dúfame, že táto
nepríjemná udalosť ho od behu
neodradí a venuje nášmu behu
priazeň aj na ďalší rok. Čo sa týka
najlepšieho bežca tak na 11 km
trati suverénne kraľoval Patrik
REHÁK s časom 45:03,7. Za najlepšieho Kliňana bol korunovaný
– Jakub JENROĽ a za najlepšiu
Kliňanku – Magdaléna MIKUNDOVÁ.
Všetky peniaze zozbierané počas akcie boli venované charite
a pre Námestovského anjela sme
poslali 378 €. Tešíme sa na vás
a srdečne vás pozývame na tretí
ročník v roku 2020. Športu a hlavne behu zdar.
Prehľad všetkých výsledkov je
dostupný na http://beh.sk/pretek/klinsky-krosovy-beh-2/
Organizátori
behu OZ Orava v Pohybe
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Futbalová jar
Muži
VI. liga dospelí, OFZ
1. Dlhá n. O. 24 17 4 3
2. Pribiš
24 16 3 5
3. Zubrohlava 24 13 4 7
4. Breza
24 12 3 9
5. Zákamenné 24 11 3 10
6. Žaškov
24 9 8 7
7. Novoť
24 9 2 13
8. Hruštín
24 9 2 13
9. Leštiny
24 8 412
10. Klin
24 8 313
11. Liesek
24 8 2 14
12. Zuberec
24 7 3 14
13. Zázrivá
24 7 3 14
14. Vasiľov ods. 0 0 0 0

65:30
72:37
49:28
41:34
49:41
38:34
48:67
39:53
42:49
35:55
45:56
47:63
37:60
0:0

55
51
43
39
36
35
29
29
28
27
26
24
24
0

Klin – Liesek 2:1, Zubrohalva –
Klin 3:1, Klin – Leštiny 3:0, Klin
– Žaškov 0:1, Zákamenné – Klin
1:0, Klin – Novoť 2:1, Vasiľov –
Klin 1:3, Klin – Hruštín 0:2, Zuberec – Klin 4:2, Klin – Breza 2:0,
Zázrivá – Klin 3:0, Klin – Dlhá n.
O. 3:2, Pribiš – Klin 5:2.
Dorast
V. liga U19 „B“, OFZ
Tabuľka V. liga U19
1. Or. Polhora 12 8 0 4
2. Vitanová
12 7 2 3
3. Klin
12 6 4 2
4. Bobrov
12 4 3 5
5. Vavrečka
12 3 1 8
6. Zubrohlava 12 2 2 8

26:14
27:17
23:15
17:18
24:39
18:32

24
23
22
15
10
8

15. 6. 2019 Prípravka
1. Ľubochňa
2. Tvrdošín
3. Trstená
4. Klin
5. Zuberec
6. Diviaky
7. Or. Lesná
8. Rabča
9. L. Hrádok
10.Chlebnice
11. Záv. Poruba

20 18
20 16
20 16
20 11
20 10
20 9
20 9
20 6
20 5
20 3
20 0

1 1 101:29
1 3126:26
0 4 80:26
0 9 55:47
1 9 77:46
3 8 54:60
0 11 42:72
3 11 52:72
312 35:80
0 1720:107
2 18 14:91

55
49
48
33
31
30
27
21
18
9
2

Klin – Vavrečka 0:0, Zubrohlava
– Klin 2:3, Klin – Bobrov 1:1, Or.
Polhora – Klin 2:0, Klin – Vitanová 3:0, Vavrečka – Klin 1:3, Klin
– Zubrohlava 2:1, Bobrov – Klin
3:3, Klin – Or. Polhora 2:0, Vitanová – Klin 1:1.

Trstená – Klin 1:0, Klin – Tvrdošín
2:3, Zuberec – Klin 2:3, Klin – Or.
Lesná 3:0, Chlebnice – Klin 0:4,
Závažná Poruba – Klin 0:9, Klin
– L. Hrádok 4:2, Diviaky – Klin
2:1, Klin – Ľubochňa 0:6, Rabča
– Klin 3:1

Starší žiaci
III. liga skupina „B“ U15, SsFZ
1. Klin
20 14 2 4 46:16 44
2. Tvrdošín
20 14 2 4 62:25 44
3. Trstená
20 14 1 5 92:35 43
4. Ľubochňa 20 10 5 5 60:37 35
5. L. Hrádok 20 11 1 8 46:50 34
6. Zuberec
20 10 2 8 74:32 32
7. Diviaky
20 9 4 7 37:37 31
8. Or. Lesná
20 8 2 10 33:46 26
9. Chlebnice
20 5 4 11 20:40 19
10. Rabča
20 3 1 16 26:91 10
11. Záv. Poruba 20 0 0 20 10:97 0

Prípravka
Skupina „A“, OFZ
Tabuľka U11 (Prípravka – Malý
Futbal)

Trstená – Klin 1:0, Klin – Tvrdošín
5:0, Zuberec – Klin 0:1, Klin – Or.
Lesná 0:0, Chlebnice – Klin 1:3,
Závažná Poruba – Klin 0:6, Klin
– L. Hrádok 1:0, Diviaky – Klin
2:0, Klin – Ľubochňa 3:2, Rabča
– Klin 0:4.
Mladší žiaci
III. liga skupina „B“ U13, SsFZ
Tabuľka III. liga MŽ U13
skupina B

1. Klin
2. Bobrov
3. Vasiľov

12 12 0 0 69:9 36
12 3 1 8 15:39 10
12 2 1 9 21:57 7

Klin – Vasiľov 6:1, Bobrov – Klin
0:1, Vasiľov – Klin 3:4, Klin –
Bobrov 1:0, Klin – Vasiľov 11:1,
Bobrov – Klin 0:5.

15. 6. 2019 Finálový turnaj o Majstra Oravy
V sobotu 15. júna 2019 sa v Kline konal finálový turnaj o Majstra Oravy.
Do ročníka 2018 – 2019 sa zapojilo 24 družstiev. Na záverečný turnaj sa kvalifikovalo osem mužstiev.
Naši prípravkári sa dostali do
finále s lídrom skupiny z Dolného Kubína.
Napriek tomu, že naši nádejní
najmladší futbalisti nechali na zelenom koberci zo seba všetko, výsledok bol pre nás 1:4. Gratulujeme k získanému striebru. -red-

» 44. Futbalový turnaj „O pohár
SNP“ 21. 7. 2019 v Rabči » Muži
Klin obsadil 2. miesto.
» Dole najlepší strelec turnaja
František Masničák dáva za Klin
gól do siete Rabče
V. Briš
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Kristián sa stal opäť Majstrom Slovenska
Kristián Meško sa tento rok stal už dvojnásobným majstrom Slovenska v klasickej kulturistike nad 175 cm. Po tomto úspechu sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy v Španielsku, kde obsadil výborné 7. a 9. miesto. Opäť sme sa ho pýtali na dojmy.
• V apríli si sa stal po druhýkrát
majstrom Slovenska už v kategórii juniorov. Vidíš nejaký
rozdiel medzi kategóriou dorastenec a junior, čo sa týka tvojej
prípravy aj organizácie súťaže?
Rozdiel medzi týmito ročníkmi
je určite v konkurencii. V junioroch (18 – 23r.) rozhodcovia hodnotia už okrem symetrie postavy aj viac svalovej hmoty a najmä vyrysovanosť. Od toho sa odvíjala aj moja príprava. Pod vedením môjho trénera (Peter Kokoška) som sa zodpovedne pripravoval na tieto majstrovstvá 8 mesiacov. Tréningový plán ostal aj naďalej zameraný na zlepšenie mojich slabín. Najväčším rozdielom
v tejto príprave bola diéta, ktorá
trvala dvakrát dlhšie práve kvôli
lepšej forme.
Čo sa týka organizácie súťaže tak to bolo veľmi podobné ako
na MS v roku 2017.
• Ako hodnotíš európsky šampionát v Santa Susanna v Španielsku? Vraj počty súťažiacich
značne prekonali očakávania
a podľa viacerých ide o najťažšiu
súťaž pre národné reprezentačné tímy. Ako to vidíš Ty?
Európsky šampionát, ktorý sa už
po niekoľkýkrát konal v Španielskej
Santa Susanne, je špecifický práve
počtom pretekárov. Jedná sa o najväčšiu kulturistickú súťaž na svete v počte pretekárov. Keďže sa súťaží okrem dorastencov vo všetkých
vekových kategóriách, ktoré sa ešte
ďalej rozdeľujú do jednotlivých kategórií (výškové, váhové atď.) Tento
rok bolo na Európskom šampionáte
cez tisíc pretekárov.
Každý reprezentačný tím vyberá tých najlepších pretekárov
zo svojej krajiny, takže nominovať sa na túto súťaž je náročné.
Pre mňa osobne je úspech už len

Slovenská reprezentácia v Španielsku
Ani ja sám neviem ako presne
funguje tento systém bodovania,
a áno, čím menej bodov tým lepšie pre mňa. Najprv je semifinále,
kde môže byt najviac 15 pretekárov. Ak ich bude viac, tak sa ešte
robí eliminácia, tzn. že sa všetci
pretekári postavia do základného postoja a vyberie sa 15 pretekárov. V semifinále sa už hodnotia jednotlivé pózy, ktoré má každá kategória iné. V klasickej kulturistike ich je 12 a hodnotí sa
okrem už spomínanej symetrie
svalov, svalovej hmoty a vyrysovanosti aj žilnatosť, tvrdosť svalov, farba a lesk pretekára a cel-

Ti už podarilo naplniť, aké sú
Tvoje ďalšie plány a méty, ktoré
by si chcel dosiahnuť?
Áno, nomináciou na Majstrovstvá Európy sa mi podarilo naplniť môj doteraz najväčší cieľ.
Moje ďalšie plány v tomto športe sú aj naďalej na sebe pracovať a napredovať. Ďalšiu prípravu budem smerovať opäť na majstrovstvá Slovenska 2020, kde by
som si rád obhájil svoj titul a taktiež sa nominoval na Majstrovstvá Európy a dosiahol lepší výsledok. Neskôr sa chcem nominovať aj na Majstrovstvá sveta. Keďže tento šport je aj fi-

kový dojem. Šiesti najlepší ďalej
postupujú do finále, kde okrem
ďalšieho porovnávania každý
pretekár predvedie svoju vlastnú
voľnú zostavu, kedy minútu sám
pózuje do hudby. Nasleduje už
len vyhodnotenie finalistov od 6.
miesta po 1.
• Jeden z Tvojich cieľov – zúčastniť sa európskej súťaže – sa

nančne dosť náročný, mojím ďalším cieľom je získať sponzora.

nominácia a že som mohol reprezentovať Slovensko na tak prestížnej súťaži.
• V tomto druhu športu platí: čím menej bodov, tým lepšie
umiestnenie. Môžeš nám bližšie
vysvetliť ako to funguje a čo sa
v jednotlivých kolách hodnotí?

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali a pomáhali mi v príprave.
Kristiánovi pri jeho napredovaní
želáme veľa úspechov a nielen pevné
svaly, ale aj pevné nervy ;-).
-KČ-
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Filip – mladý web developer
Bez talentovaných ľudí by nenapredovalo nič, ani informačné technológie. Medzi takýchto mladých, šikovných ľudí v oblasti in
formačných technológií, ktorí sa rozumejú do online sveta viac ako my ostatní, patrí aj 19-ročný Filip Nešťák z našej obce. Hoci
býva priamo oproti Kultúrnemu domu a Obecnému úradu, možno len málokto vie, že sa venuje tvorbe webov od svojich 15. ro
kov. Odmala sa rozumel do všetkého technického, ladil televízory snáď celej rodine, jednoducho vždy zistil, kde je problém, či
nastavil čokoľvek čo bolo treba, to všetko už ako malý chlapec.
častnili súťaže Junior Internet
Amavet na Fakulte informati‑
ky a informačných technológií
STU v Bratislave. Ako vývojári
tam prezentovali ich zaujímavú
aplikáciu HAKA na odhalenie
kradnutých áut, a stali sa vďa‑
ka nej víťazmi kategórie Junior
APP.

Víťaz svojej kategórie na súťaži
ZENIT – Filip Nešťák
K tvorbe web stránok sa do‑
stal už na základnej škole, kde
skúšal rôzne programovacie ja‑
zyky a nakoniec zostal pri tvor‑
be webových stránok. Skúšal
robiť doma sám pre seba rôzne
jednoduché stránky, fóra a po‑
stupne sa zdokonaľoval. V ro‑
ku 2016 vytvoril svoju vlastnú
stránku feris.sk, prišla prvá zá‑
kazka, ktorá mu dala veľa skú‑
seností a kontaktov, a tak si ako
web developer začal zarábať
už počas strednej školy. S kaž‑
dým úspešne odovzdaným we‑
bom prišla ďalšia a ďalšia ponu‑
ka na spoluprácu.

Developer a aj tam zvíťazil,
pred zástupcami z Bratislavské‑
ho a Banskobystrického kraja.
Ako celoslovenský víťaz sa mal
ďalej zúčastniť na medzinárod‑
nej súťaži Euroskills v Budapeš‑
ti, ktorá sa koná každé 2 roky,
no súhrou rôznych iných okol‑
ností na toto podujatie posla‑
li víťaza z predchádzajúceho
roka a Filip sa stal náhradní‑
kom. Toto ho však v jeho prá‑
ci nijako neovplyvnilo a v aprí‑
li tohto roka sa spolu s kamará‑
tom Jakubom Bilkovičom zú‑

S nápadom na vytvorenie
aplikácie prišiel bezpečnostný
technik Štefan Farkaš, rodák
z Čadce, ktorý vo svojej skupi‑
ne na facebooku Hľadá sa Auto
Krádeže Automobilov zverejnil
výzvu, že hľadá niekoho, kto
by s aplikáciou pomohol. Filip
sa ozval, že vie poskytnúť apli‑
kácii údaje o hľadaných autách.
Našiel spôsob ako prepojiť apli‑
káciu s rôznymi ministerstvami
a čerpať údaje.
Táto aplikácia HAKA fungu‑
je na princípe zadania EČV ale‑
bo VIN čísla do systému, kto‑
ré je následne zaslané na ser‑
ver Ministerstva vnútra SR.
Ak systém vráti správu, že au‑
to nie je hľadané na Slovensku,
tak následne ho overí v ďalších

Jeho talent neostal bez po‑
všimnutia ani na Spojenej ško‑
le v Tvrdošíne, ktorú nielenže
pravidelne reprezentoval na sú‑
ťažiach tohto zamerania, ale ich
aj pravidelne vyhrával. V mar‑
ci 2018 sa preto po školskom aj
krajskom kole zúčastnil už ce‑
loštátnej súťaže ZENIT Web

Zhromaždení si pripomenuli zosnulého predsedu Ing. Antona Jadroňa. Prebehla voľba nového predsedníctva, keďže celému predsedníctvu skončil man-

Filip sa okrem tejto apliká‑
cie samozrejme naďalej venu‑
je aj webom, a tak aj dnes počas
prázdnin pred nástupom na vy‑
sokú školu trávi denne niekoľko
hodín vytváraním nových strá‑
nok na objednávku. Jeho zákaz‑
níkmi sa tak stali napr. aj u nás
známa firma Herplast, Herr‑
mann, vytváral weby Autosú‑
čiastky, Comextrans, Dekorač‑
néštúdio, Trendis, Brainy a iné.
V septembri nastupuje na Ži‑
linskú univerzitu na Fakultu
riadenia a informatiky Žilin‑
skej univerzity v Žiline. My mu
do jeho skvele našliapnutej ka‑
riéry želáme ešte veľa úspechov
a množstvo spokojných zákaz‑
níkov.
-KČ-

Na svet sme
privítali

Orlovňa Klin
Členovia Občianskeho združenia Orlovňa Klin sa stretli na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa
konala 3. apríla 2019.

7 krajinách a to v: Česku, Ma‑
ďarsku, Litve, Slovinsku, Ne‑
mecku, Belgicku a Holand‑
sku. Ak existujú aj dáta k au‑
tu, ako napr. výrobca, typ, ka‑
roséria, TEČ/EČV, VIN, farba,
ročník, na základe týchto úda‑
jov vie bežný užívateľ zistiť, či
sa pozerá na auto, ku ktorému
je priradené dané EČV. Stávalo
sa, že ukradnuté auto bolo hľa‑
dané podľa EČV, a tak si pácha‑
telia nasadili rôzne EČV z iné‑
ho auta a auto hlásilo ako ne‑
kradnuté. Cez aplikáciu už bo‑
lo vykonaných vyše 1,2 milióna
kontrol, ďalej ju vyvíjajú a zdo‑
konaľujú, dokáže pracovať už
nielen s dátami, ale aj fotogra‑
fiami kradnutých áut a v skú‑
šobnej prevádzke už bola aj
priama online kontrola vozi‑
diel kamerami.

dát. Predsedom sa stal Ing. Peter Jendroľ. Združenie hodnotilo
predchádzajúcu činnosť a hospodárenie, plánovalo aktivity na
rok 2019. Zasadania sa zúčastnil
aj nový starosta obce Karol Revaj. Novým členom sa stal Dominik Tomaštík, ktorý predstavil založenie, smerovanie a činnosť Rady mládeže.
-mj-

S. Farkaš s pohármi a dronom,
ktorý získali Filip a Jakub za
aplikáciu HAKA

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Jozef Tancoš,
Jozef Bolibruch.

Dávid Babinský, Samuel Chovanec, Karolína Ružvoňová,
Ela Trnčáková, Jakub Kosmeľ,
Jakub Ďubašák, Nela Blažeková, Natália Mišeková, Matúš
Mišek, Ema Mešková, Tamara
Borovjáková, Mateo Stahoň,
Larisa Bugajová, Veronika
Košútová, Paulína Luková.
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