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Kultúrne dedičstvo nás spája
Podujatie „Oravské fašiangy“ s ukážkou „párania peria“ bolo uskutočnené v rámci projektu „Spoločné dedičstvo – Poľsko-Slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia, spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 medzi Gminou Jelešňa a Obcou Klin.
Uvedené podujatie bolo pokračovaním vzájomných kultúrnospoločenských podujatí z jesene
minulého roku 2017. Oravské fašiangy – Oravské ostatky boli vydareným spoločenským podujatím prezentujúcim oravské zvyky a tradície na poľsko-slovenskom pohraničí. Podujatie organizované 10. februára 2018 bolo ukážkou ľudových vystúpení
amatérskych muzikantov, ľudového tanca, karnevalov a zvykov
našich predkov v období fašiangov pred začiatkom veľkého pôstu. V programe za Gminu Jelešňa účinkoval regionálny folklórny
súbor Romanka zo Sopotni Malej
s pásmom predstavení Traja králi, Sopotnianske fašiangy – Niesopušnicy (regionálne-nárečové

pomenovanie obradovej fašiangovej skupiny, podobnej koledníkom), tanec Bon za úrodu kvakov
(tancovali iba vydaté ženy na fašiangovej zábave zaisťujúci úrodu
kvakov). Našu obec reprezentoval
v kultúrnom programe Divadelný
ochotnícky súbor Pod lipou s vystúpením chlapcov Palicový fašiangový tanec, dôchodkyne Dve
kmotry a divadelníci v pásme Pláteníci spomínajú a Páračky pod lipou. V sprievodnom programe boli ukážky ľudových remesiel a tradícií z modrotlače – technika vzorovania plátna, umelecké rezbárstvo, výroba syrových výrobkov
a zdobenie veľkonočných vajíčok.
Celé kultúrne podujatie umocnil spev, tanec, dobrosrdečnosť,
vzájomná pohostinnosť, dobrá

nálada a záujem o kultúrne tradície našich predkov v období fašian-

gov. Vzájomnému stretnutiu poľských hostí Pokračovanie – s. 2

O zdobenie veľkonočných vajíčok v prevedení p. Marty Peňákovej sa
zaujímali aj deti
foto: ing. peter jendroľ
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Kultúrne dedičstvo nás spája

Dokončenie – s. 1
a našich občanov dodala punc aj
angažovanosť a prítomnosť zástupcov z úradu Gminy Jelešňa
Wójta Gminy Jelešnia Anny Wasilewskej, predsedu Rady Gminy
Ryszarda Nowaka s prítomnými

poslancami, riaditeľky kultúrneho strediska Grażyny Patera.
Zo strany našej obce celé podujatie pripravovali zástupcovia samosprávy obce – starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,

Poďakovanie poľských hostí
„W imieniu Pani Wójt i całej
delegacji z Gminy Jeleśnia jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za serdeczną gościnę, którą
nam zgotowaliście podczas waszej imprezy ostatkowej. Było nam
bardzo miło gościć u was. Zostaliśmy ugoszczeni w sposób honorowy.

Wszyscy na cele z samym Panem
Starostą dbali, abyśmy się u was
dobrze czuli. Jesteśmy pełni podziwu dla wszej serdeczności.“
Przesyłam relację, którą umieściliśmy na stronie internetowej.
http: //www.jelesnia .naszgok.
pl/n,orawskie-ostatki

Páračky aj po desiatykrát
Šikovní ľudia sa aj tento rok postarali o priebeh veselých páračiek
v našej obci. Niektorí sa podieľali na ich organizácii už po desiatykrát.
Pripravili bohatý program a tradičné pochúťky ako chlieb s masťou a cibuľou, šišky, čaj, pre dospelých „dobrý čaj“. Iste si mnohí pamätáte na atmosféru pravých domácich páračiek. Ešte aj ja mám
z minulosti takéto zážitky. Bola to
jedna úžasná spoločenská akcia.
My ako deti sme sa tiež museli zapojiť do práce a nakoniec si zaslúžiť sladkú odmenu v podobe nadýchaných buchiet či fánok. Rozprávali sa žarty a veselé, smutné, niekedy až strašidelné príhody, aj vymyslené, aj tie zo života. K páračkám patrilo aj množstvo povier,
ktoré súviseli s chovom husí, napr. každý, kto prišiel do miestnosti, musel niekoľko pierok popá-

rať, aby sa mu darilo s ich chovom.
Dnes je chov husí skôr rarita a takáto akcia oživením tradície.
Aj tohtoročná akcia prilákala
množstvo ľudí. Počas práce a rozhovorov sa sálou rozliehali najmä
melódie ľudových piesní dopĺňané
hovoreným slovom. Zvyky z obdobia fašiangov nám pripomenuli deti a dospelí z Klina a hostia z Gminy
Jelešňa svojím pestrým kultúrnym
programom. Okrem toho sa návštevníci mohli oboznámiť s technikou výroby modrotlače, s výrobou
syra a korbáčikov, s prácou rezbára a vyskúšať si zdobenie veľkonočných vajíčok.
Na záver, keď už bolo perie dopárané a odpratané, pustili sa nie-

Poďakovanie patrí všetkým
účinkujúcim a účastníkom Orav-

ských fašiangov, ktorí sa podujatia zúčastnili, a takto prispeli svojim záujmom k pripomenutiu zvykov, tradícií a spoznaniu života
našich predkov v minulosti.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Pozdrawiam serdecznie Grazyna Patera, riaditeľka kultúrneho
strediska
Preklad:
„V mene pani starostky (wojta)
a celej delegácie obce Jeleśnia ešte
raz srdečne ďakujeme za pohostinnosť, ktorú ste nám preukázali počas Vašich fašiangov. Bolo nám potešením byť Vašimi hosťami, dostalo sa nám čestného zaobchádzania.

Všetci na čele s pánom starostom
dbali o to, aby sme sa u Vás dobre
cítili. Veľmi si ceníme Vašu srdečnosť.“
Grazyna Patera, riaditeľka kultúrneho strediska
Posielam odkaz na webovú stránku, kde píšeme o tejto akcii: http://
www.jelesnia.naszgok.pl/n, orawskie-ostatki (obsahuje aj bohatú fotodokumentáciu).

ktorí do tanca za sprievodu harmoník a heligonky. Pripomenuli sme
si niečo z našich ľudových tradícií
a remesiel. Teším sa, že mnohé tradície prežívajú „znovuobjavenie“
a tešia sa obľube aj u mladých, či je
to odevný doplnok inšpirovaný ľudovým krojom, ľudová hudba ale-

bo tanec. Čo sa týka remeselníckej
práce, pri týchto akciách získavajú mladí aspoň predstavu, ako ťažko si vtedy musel ľud zarobiť na živobytie a zabezpečiť si slušný život.
A mnohokrát pri tejto práci pomáhali deti už od útleho veku.
Mgr. Anna Romaňáková

pracovníci obecného úradu, členovia MS-SČK, Jednoty dôchodcov a projektová manažérka Martina Jurčáková.

Rezbári p. Peter Ganobjak (vľavo) a p. František Sitarčík (rodák z našej
obce) pri ukážke umeleckého rezbárstva
foto: ing. peter jendroľ
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„Palicový fašiangový tanec“ v podaní našich chlapcov
foto: ing. peter jendroľ

V príjemný zimný podvečer 10. februára 2018 sa v kultúrnom dome stretli priatelia kultúrnych tradícií a dobrej zábavy už desiatykrát na Obecných páračkách v Kline.
Jubilejný 10. ročník bol slávnostnejší a bohatší, ako po iné roky, aj
vďaka spolufinancovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Spoločné dedičstvo – Poľsko – Slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo
a tradície pohraničia. Mohli sme si
pozrieť ukážky tradičných remesiel,
ako napríklad výroba modrotlače,
s ktorou nás oboznámil pán Matej
Rabada z Párnice, výrobou drevených hudobných nástrojov zdobených gravírovaním a umeleckým
rezbárstvom sa predstavili pán Sitarčík a Peter Ganobjak, výrobu
korbáčikov nám ukázala pani Margita Feniková a zdobenie veľkonočných vajíčok inšpirované ľudovými
tradíciami predviedla pani Marta
Peňáková. Mnohé z nich si návštevníci aj sami vyskúšali.
O bohatý kultúrny program sa
postarali hostia z Poľskej republiky – KWG Sopotnia Mala so súborom Romanka. Z našich vystúpili v kultúrnom programe rodina

Bošanová a Divadelný ochotnícky
súbor Pod Lipou z Klina.
Tradície sa v dnešnej uponáhľanej dobe rýchlo vytrácajú z nášho života, a preto je dôležité pripomínať ich aj nasledujúcim generáciám. Nosnou témou večera boli
samozrejme páračky, dôležitá súčasť kolobehu života dediny v minulosti. Starší účastníci si osviežili
spomienky a mladší sa priučili, ako
prebiehalo páranie peria v minulosti a aké boli zvyky s tým spojené.
Tak ako za dávnych čias, ani teraz
nechýbali chutné šišky a čaj, pre
peších aj hriatô, o čo sa postarala
Jednota dôchodcov a MS-SČK.
Šikovní hudobníci z oboch
strán Babej Hory sa postarali o výbornú náladu a spontánne
roztancovali publikum aj účinkujúcich. Na záver sa ľudia pomaly rozchádzali domov s pocitom
hrdosti na zvyky, ktoré nám zanechali predkovia, a s presvedčením, že o rok sa stretneme znova.
Ing. Daniela Závodná

Pán Matej Rabada z Párnice s ukážkou modrotlače pri výrobe ľudového
foto: ing. peter jendroľ
odevu

Dve kmotry v podaní p. A. Červeňovej a p. A. Klinovskej foto: ing. p. jendroľ

Zo scénky Plátenníci spomínajú

foto: ing. peter jendroľ

Pani Margita Feniková s ukážkou výroby korbáčikov a syrových výrobkov
foto: ing. peter jendroľ
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
viac

» www.klin.sk – celé uznesenia zo zasadaní OZ

Uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva obce Klin
(OZ) z 15. 12. 2017 – skrátené
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadania OZ (predkladá starosta obce).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice (predkladá starosta obce).
3. Návrh Programový rozpočet na roky 2018/2020 obce Klin
(predkladá Mgr. Svetláková).
4. Rozpočtové opatrenia (predkladá Mgr. Svetláková).
5. Návrh VZN Zmena prílohy č. 1
k VZN 27/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ,
ŠKD (predkl. Mgr. Svetláková).
Návrh VZN č. 29/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa (predkladá Mgr. Huráková).
Návrh VZN č. 30/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Klin (predkl.
Mgr. Svetláková).
Návrh VZN č. 31/2017 o miestnych daniach a poplatkoch za KO
a DSO v obci Klin.(predkladá
Ing. Košútová).
Zásady odmeňovania poslancov
v obci Klin (predkladá Mgr. Huráková).
6. Prejednanie kúpnej zmluvy pozemku pri dolnej materskej
škole (predkladá starosta obce ).
7. Žiadosti občanov (predkladá
Ing. Košútová).
8. Informácie a rôzne (predkladá
starosta obce ).
9. Diskusia.
10. Uznesenia (predkladá predseda návrhovej komisie).
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin.
K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 13
UZNESENIE č. 167
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Rozpočtové opatrenie č. 13
z 30. 11. 2017, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Zdenka Triebeľová,

Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda t. j. 7 z prítomných 7 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
B. SCHVAĽUJE:
1. Rozpočtové opatrenie č. 14 zo
dňa 15. 12. 2017, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

C: RUŠÍ
1. Zmenu prílohy č.1 č. 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, na žiaka školského klubu
detí a potencionálneho stravníka
školskej jedálne so sídlom na území obce Klin a na záujmové vzdelávanie detí s trvalom pobytom
na území obce Klin a na rok 2017.
2. VZN č. 18/2009 o podpore pri
narodení dieťaťa.

K bodu č. 5 – Návrh VZN Zmena prílohy č. 1 k VZN 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ, Š.
• Návrh VZN č. 29/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.
• Návrh VZN č. 30/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Klin.
• Návrh VZN č. 31/2017 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO v Obci.
• Zásady odmeňovania poslancov a volených zamestnancov orgánov v obci Klin.

3. VZN č.26/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.

UZNESENIE č. 168
Obecné zastupiteľstvo v Kline:

A: SCHVAĽUJE
1. Programový rozpočet na rok
2018 obce Klin na úrovni programov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Zdenka Triebeľová,
Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda t. j. 7 z prítomných 7 poslancov
OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.

A: SA UZNIESLO:
1. Na Zmene prílohy č. 1 č.
27/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského klubu detí a potencionálneho
stravníka školskej jedálne so sídlom na území obce Klin a na záujmové vzdelávanie detí s trvalom pobytom na území obce Klin
a na rok 2018.
2. Na VZN č. 29/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.
3. Na VZN č.30/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin.
4. Na VZN Obce Klin č. 31/2017
o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Klin.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda t.j. 6 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 1 p. Karol Revaj, PROTI: 0.
B. SCHVAĽUJE:
1. Zásady odmeňovania poslancov a volených zamestnancov orgánov obce Klin.

4. VZN Obce Klin č. 28/2016
o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Klin.
5. Poriadok odmeňovania poslancov a volených zamestnancov
orgánov obce Klin z 19. 11. 2010.
UZNESENIE č. 169
Obecné zastupiteľstvo v Kline:

2. Žiadosť Box Clubu Triebeľ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Klin vo výške 2 000 eur
na rok 2018.
3. Žiadosť Občianskeho združenia Orlovňa Klin o príspevok
na činnosť združenia vo výške
300 eur na rok 2018.
4. Žiadosť TJ TATRAN o poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 13 000 eur na rok 2018.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Programový rozpočet na roky
2019 – 2020 obce Klin na úrovni
programov.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Klin na roky 2018 – 2020.
K bodu č. 6 – Prejednanie kúpnej
zmluvy na odkúpenie pozemku
pri dolnej materskej škole.
UZNESENIE č. 170
Obecné zastupiteľstvo v Kline:

A: SCHVAĽUJE
1. Kúpnu zmluvu na odkúpenie
pozemkov pri dolnej materskej
škole od vlastníkov:
Predávajúci:
1.) Jozef Muroň, Hlavná 218/124,
029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
2.) Mária Volfová, Hlavná 11/7,
029 41 Klin , štátna príslušnosť SR
a kupujúca:
Obec Klin IČO: 00 314 544, Hlavná 199/107, 02941 Klin, SR v zastúpení starostom obce Štefanom
Peňákom rod. Peňák, bytom Klin
č.157, štátna príslušnosť SR:
Pozemky o výmere: CKN parc. č.
1152/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 34 m2, CKN parc. č. 1157/1
zast. pl. a nádvoria o výmere
264 m2, CKN parc. č. 1157/4 zast.
pl. a nádvoria 15 m2.
K bodu č. 7 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 171
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Zámennú zmluvu o zámene pozemkov medzi obcou Klin
a p. Jaroslavou Šimkovou, rod.
Laššákovou, bytom Klin č. 361
a p. Petrom Šimkom, bytom Klin
361, v k. ú. Klin z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania pozemkov pod miestnu komunikáciu. Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Klin zapísané na LV č.748 parc.
č. CKN 1022/10 vedenej ako TTP
o výmere 103 m2 pod B/1 v podiele 1/1 a to len tú časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej parcele CKN
1022/36 , TTP o výmere 5 m2
a parc. č. CKN 1169/3 vedenej ako
ostatné plochy o výmere 119 m2
pod B/1 v podiele 1/1 a to len tá
časť, ktorá zodpovedá novovytvorenej parcele CKN 1169/3 ostatné plochy o výmere 5 m2 a pozemok vo vlastníctve Peter Šimko
a manž. Jaroslava Šimková, parcela CKN 1022/24 zapísaná na LV
č. 2799 vedená ako TTP o výmere
61 m2 pod B/1 v podiele 3/4, Peter
Šimko pod B/3 v podiele 1/8 a Jaroslava Šimková pod B/4 v podiele
1/8, ktorá zodpovedá novovytvorenej parcele CKN 1022/37, vedenej ako TTP o výmere 10 m2, takto vytvorených GP č. 37048201145/2016, zo dňa 7. 9. 2016.
2. Žiadosť Elišky Bučekovej,
Klin, Hlavná 10/14 o prevádzkovú dobu na podnikateľskú činnosť
prevádzkarne Rodná, Hlavná
501/91, v zmysle „VZN č. 2/2007
O verejnom poriadku v obci Klin“
§ 12, s otváracou dobou:
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foto: dominik tomaštík

V našej obci Klin sa 17. 12. 2017
uskutočnila slávnosť „Vzdanie
úcty životu“ pri príležitosti privítania detí narodených v roku
2017. Do našej obce pribudlo 48
najmladších občanov.
Starosta obce zablahoželal rodičom k narodeniu detí a poprial
mladým rodinám pevné zdravie,
veľa trpezlivosti a vytrvalosti pri
výchove detí a ich ratolestiam
poprial dni plné spokojnosti a radostí zo života. Počas slávnostného programu rodičia symbolicky
vložili dieťa do kolísky, podpísali
sa do pamätnej knihy obce a z rúk
starostu obce prevzali blahoprajný telegram s darčekom. Na záver
tejto milej slávnosti bolo prítomným podané malé občerstvenie.
pondelok až štvrtok v čase:
od 13 00 do 23 00 hod.
piatok od 13 00 do 1 00 hod.
sobota od 13 00 do 1 00 hod.
nedeľa od 13 00 do 23 00 hod.
3. Žiadosť Občianského združenia Orlovňa o poskytnutie priestoru v administratívnej budove
obce Klin č. 604/62 pre depozit
– muzeálne predmety z obce Klin.
4. Žiadosť MS-SČK v Kline o poskytnutie priestoru v Administratívnej budove s. č. 604/62 na zriadenie kancelárie na osvetovú a kultúrnu činnosť a obecné aktivity.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
B: Nesúhlasí
1. Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do kata-

17. 12. 2017 Privítanie detí
stra nehnuteľností pre účely majetkoprávneho
vysporiadania
podľa GP č. 41962249-138/2017
zo dňa 22. 8. 2017 k pozemkom
uvedeným v GP, z dôvodu nesúladu návrhu miestnej komunikácie
s územným plánom obce pre žiadateľov František Volf, Klin, Slnečná 245/28 a spol.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Zdenka Triebeľová, Viliam Bahleda t.j. 3 z prítomných 7 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 2 Dušan Gonšenica, Peter Štepunek, PROTI: 2
Karol Revaj, Ľubomír Košút.
C: UKLADÁ
1. Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo zvolať vlastníkov
pozemkov v lokalite nad ulicou Slnečná za účelom prejednania s poslancami obecného zastupiteľstva

foto: dominik tomaštík

riešenie miestnej komunikácie
v zmysle územného plánu obce
v lokalite nad ulicou Slnečná.
			
K bodu č. 7 – Informácie a rôzne
UZNESENIE č. 172
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu p. Michala Čajku
k monografickému dielu – zborník „Klin, obec a jej obyvatelia“.
2. Informáciu o 1. kole verejného obstarávania k projektuna vybudovanie „Cyklocesta“ – na sprístupnenie prírodného dedičstva
v obci Klin v rámci spoločného
projektu „Turistika bez hraníc„
s Gminou Jeleśnia.
3. Informáciu starostu obce
o príprave realizácie kultúrnych

aktivít Oravské fašiangy spojené s obecnými páračkami a Kliňanskej heligónky v rámci projektu „Spoločné dedičstvo“ poľsko
slovenské podujatie propagujúce
kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia s „Gminou Jeleśnia“.
Dňa: 15. 12. 2017
Návrhová komisia: Karol Revaj
Zdenka Triebeľová.
Štefan Peňák, starosta obce
Uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva obce Klin
(OZ) z 16. 3. 2018 – skrátené
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo:
Otvorenie zasadnutia
1. Schválenie programu zasadnutia OZ (predkladá starosta obce).
Pokračovanie na str. 6
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
viac

» www.klin.sk – celé uznesenia zo zasadaní OZ

Dokončenie zo str. 5
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice (predkladá starosta obce).
3. Dodatok č.1 k VZN č. 24/2016
o nakladaní s odpadmi, prevádzkový poriadok Zberný dvor
Klin (predkladá starosta obce
a Ing. Košútová).
4. Rozpočtové opatrenia (predkladá Mgr. Svetláková).
5. Novela zákona o sociálnych
službách 448/2008 a vypracovanie Komunitného plánu (predkladá starosta obce a Mgr. Huráková)
6. Projekty – podanie žiadosti
o dotácie, vlastnícke vzťahy, spolufinancovanie projektov z rozpočtu obce (predkladá starosta
obce).
7. Žiadosti občanov (predkladá
Ing. Košútová).
8. Informácie a rôzne (predkladá
starosta obce).
9. Diskusia.
10. Uznesenia (predkladá predseda návrhovej komisie).
Záver zasadania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 3 – Dodatok č. 1
k VZN č. 24/2016 o nakladaní
s odpadmi, prevádzkový poriadok Zberný dvor Klin.
UZNESENIE č. 174
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SA UZNIESLO NA:
1. Dodatku č.1 k VZN č. č.
24/2016 o nakladaní s odpadmi.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Viliam
Bahleda, t.j. 5 z prítomných 5
poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0.
B. SCHVAĽUJE:
1. Prevádzkový poriadok pre
Zberný dvor Klin, v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie.
K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia.
UZNESENIE č. 175
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenie č. 1 zo
dňa 31. 1. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 zo
dňa 28. 2. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č.3 zo
dňa 16. 3. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 5 – Novela zákona
o sociálnych službách 448/2008
a vypracovanie Komunitného
plánu obce
UZNESENIE č. 176
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o novele zákona
o sociálnych službách 448/2008
Z. z.
B: SCHVAĽUJE
1. Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – Denný stacionár – Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove, ul.
Cyrila a Metoda 318, pre Spišskú
katolícku charitu na rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
C: UKLADÁ:
1. Ukladá sociálnej komisii vypracovať Komunitný plán obce
do 30. 6. 2018.

pora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc“
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.
2. Vypracovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom s Gminou Jelešňa na rok 2019
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja:
A, Prioritná os 1 „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja pre výzvu je určená len pre
spoločné mikroprojekty na tieto
aktivity:
1. Rezbárske Tvorivé dielne pre
deti a dospelých.
2. Kosenie trávy.
B, Prioritná os 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ je určená na tieto aktivity:
1. Atletické súťaže
2. Športové súťaže Florbal
So spolufinancovaním obce
vo výške 5 % vlastných zdrojov.
3. Rekonštrukciu zastávky na zvý
šenie bezpečnosti chodcov v križovatke pri bývalej prevádzke
v rámci akčného plánu MAS Biela
Orava – v zmysle opatrenia „Dopravné prepojenie a dostupnosť
sídiel“ so spolufinancovaním obce vo výške 5 %.

K bodu č. 6 – Projekty – podanie žiadosti o dotácie, vlastnícke
vzťahy, spolufinancovanie projektov z rozpočtu obce.

K bodu č. 7 – Žiadosti občanov

UZNESENIE č. 177
Obecné zastupiteľstvo v Kline:

A: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť o zámenu pozemkov
EKN parc. č. 1850, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2,
zapísanej na LV 2843, ktorej vlastníčkou je Anna Murínová a navrhovanou novovytvorenou parc.
č. 1297/8 o výmere 26 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
17883369-172/2008 z parc. EKN
5689/1, ostatná plocha, LV 1089,
ktorej vlastníkom je SR – Slovenský pozemkový fond. Z tohto dôvodu nie je možné riešiť zámenu
pozemkov s obcou Klin.

A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie „Výmena garážových brán v budove s. č.
604/62“ v zmysle výnosu MF SR
vo výške 12 000 eur.
B: SCHVAĽUJE:
1. Podanie projektu s názvom
„Stavebné úpravy požiarnej
zbrojnice v obci Klin“ v rámci výzvy číslo VI PHaZZ 2018: „Pod-

UZNESENIE č. 178
Obecné zastupiteľstvo v Kline:

Obecné zastupiteľstvo v Kline:
B: SCHVAĽUJE:
1. Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho
vysporiadania
podľa GP č. 41962249-52/2017
zo dňa 30. 3. 2017 k pozemkom
uvedeným v GP, ktoré sú určené
na zástavbu na hranici zastavaného územia pre žiadateľov Viliam
Volf, Štefan Motyka a Ján Lajda,
kde vlastníci pozemkov budú pozemky využívať na poľnohospodárske účely do zmeny územného plánu.
2. Žiadosť Františka Ptačina
a manž. Martiny, udeliť výnimku
na vydanie potvrdenia k zápisu
parcely EKN č. 2645/3, orná pôda o výmere 1896 m2 do katastra
nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho vysporiadania, ktorý je určený na zástavbu na hranici zastavaného územia, kde vlastníci pozemkov budú pozemok využívať na poľnohospodárske účely
do zmeny územného plánu.
C: NESÚHLASÍ:
1. So žiadosťou p. Jána Lajdu
o zápis pozemkov mimo územný
plán obce Klin.
K bodu č. 7 – Informácie a rôzne
UZNESENIE č. 179
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Znenie listu na oslovenie firiem ako partnerov na vydanie
knihy o obci s názvom „Klin, obec
a jej obyvatelia“.
2. Informáciu o úprave platu starostu obce Klin, na základe zvýšenia priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za predchádzajúce
štvrťročné obdobie.
3. Informáciu o príprave výstavby Cyklocesty na sprístupnenie
prírodného dedičstva v obci Klin
– k projektu: „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského
turistického chodníka z Jeleśne
do Klina“.
B: SCHVAĽUJE
1. Zriadenie účtu obce pre účely
finančného príspevku na vydanie
knihy s názvom „Klin, obec a jej
obyvatelia“.
Dňa: 16. 3. 2018
Návrhová komisia: Ing. Peter Jendroľ Dušan Gonšenica
Štefan Peňák, starosta obce
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Otvorili sme
zberný dvor
Naša obec dostala dotáciu na nenávratný finančný prostriedok
vo výške 240 569,25 EUR na výstavbu a zariadenie zberného dvora
v obci Klin. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Cieľ projektu je: Zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzaniu vzniku odpadov.
Projekt sa realizoval v období od 04/2016 do 9/2017. Zberný dvor
bol skolaudovaný 12/2017.
Otvorenie zberného dvora je
naplánované na 1. 4. 2018.
Na zberný dvor budú môcť 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
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. Pre občanov pri väčšom množstve uvedených druhov
odpadov budú na požiadanie poskytnuté maloobjemové kontajnery o objeme 2,5 m3. Preprava kontajnerov bude zabezpečená prostredníctvom multikáry.
Drobný stavebný odpad je taký,
ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác v domácnostiach. Patrí tu: zmesi 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, šály, rukavice), prípadne
iné druhy šatstva a textilu.
Tento druh odpadu je možné
priniesť na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.
Otváracia doba zberného dvora je:
Pondelok: 10: 00 – 11:30
Streda: 13: 00 – 17: 00
Sobota: 10: 00 – 13: 00
Zodpovedná osoba je pán Ľubomír Košút.
Zberný dvor bude po otváracích hodinách uzamknutý a zakazuje sa vyhadzovať odpad cez bránu do zberného dvora.
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.
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.
Spracovala: Ing. Ďurišová
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2018
PRÍJMY ROZPOČTU OBCE
Druh príjmu ..................................................... Schválený rozpočet
PRÍJMY SPOLU.......................................................... 2 014 099,00
PRÍJMY OBEC ......................................................... 1 933 802,00
BEŽNÉ príjmy ............................................................. 1 574 754,00
KAPITÁLOVÉ príjmy................................................................ 0,00
Finančné operácie . ..........................................................359 048,00
PRÍJMY RO – ZŠ s MŠ KLIN ........................................ 80 297,00
BEŽNÉ príjmy ...................................................................80 297,00
KAPITÁLOVÉ príjmy ................................................................ 0,00
Finančné operácie...................................................................... 0,00
VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE .....................................................
Druh výdavku .................................................... Schválený rozpočet
VÝDAVKY SPOLU....................................................... 014 099,00
VÝDAVKY OBEC.......................................................1 028 270,00
BEŽNÉ výdavky ..............................................................450 413,00
KAPITÁLOVÉ výdavky ...................................................577 857,00
Finančné operácie . .................................................................... 0,00
VÝDAVKY RO – ZŠ s MŠ KLIN .................................. 985 829,00
BEŽNÉ výdavky ..............................................................985 829,00
KAPITÁLOVÉ výdavky ............................................................. 0,00
Finančné operácie . .................................................................... 0,00
VÝDAVKY ROZPOČTU podľa PROGRAMOV
PROGRAMY .................................................. Schválenýrozpočet
1 – PLÁN., MANAŽM., KONTR. .................................167 099,00
600 – BEŽNÉ výdavky .................................................... 167 099,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ....................................................0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
2– PROPAGÁCIA A REKLAMA .................................... 10 175,00
600 – BEŽNÉ výdavky ...................................................... 10 175,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ....................................................0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
3 – INTERNÉ SL. OBCE ................................................50 618,00
600 – BEŽNÉ výdavky ...................................................... 50 618,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ....................................................0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
4 – SLUŽBY OBČANOM .............................................. 721 807,00
600 – BEŽNÉ výdavky .................................................... 154 950,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ......................................... 566 857,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
5 – BEZPEČNOSŤ, OCHRANA .......................................4 900,00
600 – BEŽNÉ výdavky ........................................................4 900,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ....................................................0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
6 – ŠPORT ......................................................................18 500,00
600 – BEŽNÉ výdavky ...................................................... 18 500,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ....................................................0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
7 – KULTÚRA ................................................................ 55 171,00
600 – BEŽNÉ výdavky ..................................................... 44 171,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ...........................................11 000,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ........................................................
OBEC – SPOLU ........................................................ 1 028 270,00
600 – BEŽNÉ výdavky .................................................... 450 413,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ......................................... 577 857,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ................................................ 0,00
9 – VZDELÁVANIE ......................................................... 985 829,00
600 – BEŽNÉ výdavky .................................................... 985 829,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ................................................... 0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ................................................ 0,00
RO – ZŠ s MŠ . ................................................................. 985 829,00
600 – BEŽNÉ výdavky .................................................... 985 829,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ................................................... 0,00
800 – FINANČNÉ OPERÁCIE . ................................................ 0,00
VÝDAVKY SPOLU ................................................... 2 014 099,00
v tom: .................................................................................................
600 – BEŽNÉ výdavky ................................................ 1 436 242,00
700 – KAPITÁLOVÉ výdavky ......................................... 577 857,00
800 – VÝDAVKOVÉ fin. operácie ............................................. 0,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ............................................ 0,00
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Prváčikovia po absolvovaní kurzu

Realizácia aktivity
Kurz prvej pomoci
pre prvákov
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Kline zorganizoval dňa 15. 1. 2018 kurz prvej pomoci pre žiakov základnej
školy, konkrétne pre prvákov.
Kurz viedla inštruktorka PP
SČK Mgr. Marta Peňáková v spolupráci s dobrovoľnými zdravotníkmi – Mgr. Ivetou Kurtulíkovou, Zuzanou Štepunkovou a Jankou Kurtulíkovou. Kurz prebiehal v priestoroch Základnej školy v Kline a zúčastnilo sa ho 36 prvákov. Deti sa rozdelili do štyroch
skupín, každej skupine sa venovala jedna zdravotníčka.
Na úvod bola deťom vysvetlená
funkcia Červeného kríža a krátka
história jeho vzniku. S deťmi sme
sa naučili a zopakovali ako privolať ďalšiu pomoc. Na dvoch modeloch sme názorne predviedli ukážky masáže srdca a umelého dýchania, čo si všetky deti následne prakticky vyskúšali. Tak-

Počas nácviku umelého dýchania a masáže srdca
tiež boli deťom namodelované poranenia – popálenina, zlomenina,
krvácanie, a po ukážkach PP sa
deti ošetrovali navzájom pod odborným dohľadom.
Deti dostali omaľovánky s názvom Zvieratká si pomáhajú, kde
si mohli hravou formou zopako-

vať poskytovanie PP. Na záver boli
deti za účasť odmenené diplomom
a ruksakom s logom prvej pomoci a obväzovým materiálom potrebným k poskytovaniu prvej pomoci.
Ďakujeme firme Yanfeng, ktorá nám v rámci projektu I-care po-

skytla finančnú pomoc na realizáciu našej aktivity.
Zároveň ďakujeme aj Mgr. Jurajovi Balekovi, z ktorého iniciatívy sme mohli túto aktivitu realizovať.
Mgr. Marta Peňáková

Stretnutie Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža
Dňa 11. marca 2018 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Kline opäť uskutočnilo stretnutie členov Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža.
Tak ako po minulé roky, mali členovia opäť možnosť sa stretnúť, vypočuť si program a plány Miestneho spolku na rok 2018
a posedieť si pri poháriku vareného vínka. Súčasťou programu bola prezentácia vykonaných činností spolku v roku 2017 a plán aktivít na rok 2018 a ocenenie jubi-

lantov, aktívnych členov a darcov
krvi. Členovia, ktorí sa zúčastnili stretnutia mali možnosť si taktiež zakúpiť členské známky na
nový rok, ostatným členom budú
známky dodatočne distribuované.
Žiaľ zasadnutie miestneho
spolku prinieslo aj odchod Marty Peňákovej z postu predsedníč-

ky Miestneho spolku SČK – tento post zastávala po dobu 18 rokov. Členovia si nasledovne zvolili
nového predsedu a taktiež nových
členov výboru.
Týmto spôsobom by sme sa
chceli poďakovať Marte Peňákovej za jej dlhoročnú ochotu, obe-

tavosť a čas, ktorý venovala spolku a prajeme novým členom výboru veľa úspechov v novej funkcii.
Mgr. J.Balek

3. 4. 2018
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Projekt Turistika bez hraníc
Cieľom uvedeného spoločného projektu Turistika bez hraníc
s Gminou Jelešňa je nielen vybudovanie cyklocesty na sprístupnenie prírodného dedičstva v našej obci, ale aj výstavba rozhľadne pri rašelinisku, osadenie informačných tabúľ a značenie trasy pre turistov.
Uvedený projekt zahŕňa aj spoločné stretnutia ľudí pri spoznávaní prírodného dedičstva na trase z našej obce cez Vahanov, Starý háj, kataster Oravského Veselého cez vrch Pilsko do poľských dedín v Gmine Jelešňa. K úspešnej
realizácii spoločného projektu má

prispieť aj stretnutie pracovníkov
našej obce a Gminy Jelešňa počas
vzájomnej konverzácie v slovenskom a poľskom jazyku pri spoznávaní práce samospráv a rozvíjaní partnerských vzťahov.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

„I care – záleží mi“
Aj tento rok spoločnosť YanFeng
dala svojim zamestnancom príležitosť zapojiť sa do programu
podpory komunitných organizácií, škôl alebo občianskych
združení.

Túto možnosť využili aj zamestnanci tejto firmy z našej obce a spoločne tak do rôznych organizácií v Kline obstarali sedem projektov v hodnote spolu
5 869 eur.

2. 2. 2018 Konverzácie – Projekt Turistika bez hraníc
Jeden projekt bol schválený
Červenému krížu.
Tri projekty putujú do ZŠ a MŠ
Klin v spolupráci s OZ Rodičov
a Priateľov školy, ktoré budú prerozdelené na školu a škôlku.
Ďalšie 2 získané projekty podporia malých hasičov v DHZ Klin
a malých hokejistov v HK Klin.

Kultúrne aktivity budú podporené jedným projektom v spolupráci s OZ Orlovňa.
V mene podporených združení
ďakujeme Jurajovi Balekovi, Marte Trnčákovej, Antonovi Luticovi
a Andrei Kekeľákovej, že aj takou
formou napomáhajú k zveľaďovaniu našej obce.

Podujatia Jednoty dôchodcov
Mikulášske stretnutie Jednoty dôchodcov v Kline sa konalo 6. 12.
2017. Príjemné posedenie v tomto chladnom čase zahreje a vianočne naladí. Nezabudli ani na známych v dennom stacionári v Námestove, v Centre sociálnych služieb v Námestove a Domove sociálnych
služieb v Zubrohlave, kde ich v kostýmoch Mikuláša a jeho pomocníkov navštívili. Pripravili im malé prekvapenia a spestrili klientom
deň krátkym, ale veselým programom.
Vianočné trhy v Kolibe sa v roku
2017 konali 10. decembra. Jednota
dôchodcov sa zapojila do tohto
charitatívneho projektu. Napiekli
zemiakové placky a langoše a pripravili hriatô. Zlé počasie a nezáujem spoluobčanov aktívnych dôchodcov sklamalo, ale len kým nezačali hrať harmoniky a nezačali
sa zabávať napriek tejto nepriazni. Seniori sa zapájajú do väčšiny akcií organizovaných v obci. Aj
keď ich priamo neorganizujú, vž-

dy prikladajú ruku k dielu. A všetko sprevádzajú dobrou náladou
a spevom.
Obecné páračky, organizované 10. 2. 2018, Jednota dôchodcov
v Kline podporila občerstvením
– napiekli šišky a buchty. Pani
Margita Feniková predviedla výrobu syrových výrobkov a ťahanie syrových korbáčikov. Naši dôchodcovia predviedli návšteve z
Poľska, že i napriek veku vedia zabaviť seba aj iných.

Vianočné trhy v Kolibe
Nasledujúci deň – 11. 2. si obliekli fašiangové kostýmy a užili si poslednú zábavu pred pôstom. Fašiangy ukončili pochovaním basy.
Dňa 20. 2. 2018 Členovia Jednoty dôchodcov v Kline na vý-

ročnej členskej schôdzi hodnotili
uplynulý rok. Plánovali podujatia
na rok 2018.
Zablahoželali jubilantom a spomenuli si na tých, ktorí sa k ním už
nemôžu prísť zabaviť.
-mj-

Rok 2017 sme končili poďakovaním v kostole a osobnými stretnutiami s prianím všetkého najlepšieho pri Silvestrovskom punči
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Veľká Noc 2018
Po dlhej a únavnej zime
opäť slávime veľkonočné sviatky. Čím dlhšie trvá zima, tým
viac sa utužuje túžba po teplom jarnom slniečku. Je to
skutočne tak. Preciťujeme to
všetci už od svojho detstva.
S prichádzajúcom jarou, prichádza teplé slnko, ktoré zohrieva a blaží. Všetko, čo je
živé, sa inštinktívne obracia
k nemu a v ňom sa oživuje. Prvé klíčiace púčky kvetov sú novou nádejou a radosťou. Teplé lúče slnka zohrievajú zem
a budia v nej plodnosť, takže
život naberá na intenzite a zakrátko sa rozvinie do nevídanej krásy. To čarovné slnko vyvádza nielen zo zeme kvety,
ale ťahá aj dieťa, či starca von
do prírody, aby sa v nej pokochal a pookrial. Spomienky z detských rokov vždy znovu ožívajú v týchto dňoch, keď
sme ako deti prežívali vždy nanovo a veľmi intenzívne tie naše detské jari a spolu sme spievali s rozospievanými vtáčatami, ktoré poletovali nad otcovým pluhom.

chovnú jar, ktorá už priniesla prvý nádherný a živý kvet,
Zmŕtvychvstalého a víťazného Krista. Veľkonočné sviatky, ktoré slávime s rovnakou radosťou, sú posolstvom
o novom živote. Ktosi povedal, že ako mi niekto hovorí,
že za tmavým tunelom smrti,
cez ktorý prechádza vlak môjho života, jestvuje nová krajina ožiarená svetlom, potom
sa budem o to zaujímať. Ten
„Niekto“ je Ježiš Kristus, víťaz
nad smrťou, ktorý prvý mohol povedať človeku „nebojte sa, ja som to“. Po prvej skúsenosti zo zla pri strome poznania, človek sa bál a hanbil.
Strach a hanba naplnila jeho
dušu. Tak nám to hovorí starozákonná kniha Genezis. Vykúpenie, ktoré prináša Ježiš
Kristus, Boh a človek v jednej
osobe, sníma z človeka strach
a odstraňuje aj hanbu, pretože
je znova obdarovaný dôstojnosťou Božieho dieťaťa, pretože v krste sme sa stali Kristovými bratmi a sestrami a tak aj
Božími deťmi.

Jar, ktorú prežívame v prírode, naznačuje ešte inú du-

Ježišovo veľkonočné víťazstvo nad smrťou je tou no-

vou jarou pre celé ľudstvo.
Tak ako v prírode sa neustále
vždy nanovo, rok čo rok, obnovuje život a zažiari nevídanou krásou, tak Kristovo posolstvo nám naznačuje, že aj
za ľudským životom nastane nová definitívna jar, pretože „Boh nie je Bohom mŕtvych ale živých“. Práve preto človek, kresťan nosiaci vo
svojom srdci tento vzácny poklad viery a nádeje v nový život, je a má byť optimistom,
pretože viera v Boha mu otvára pohľad do budúcnosti, teda až za horizont tohto viditeľného sveta.
Kristov veľkonočný pozdrav
„Pokoj vám, nebojte sa“
zaznieva aj nám všetkým aj
v túto Veľkú Noc. Nikto ani
z veľkých, ani múdrych, ani
mocných tohto sveta nemohol ponúknuť to, čo ponúka
človekovi víťazný Kristus, Ježiš. Ak máme vnímavé a otvorené srdce pre toto veľkonočné posolstvo, potom môžeme
niečo prežiť z radosti nielen
tej novej prichádzajúcej jari v našej prírode, ale aj z tej
duchovnej jari, ktorá sa slávi
v Cirkvi. Pri návšteve Sloven-

3. 4. 2018
ska povedal sv. Ján Pavol II.
tieto slová:
„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista.
Buďte silní v nádeji a v láske
k Bohu a blížnemu. Zachovajte
si svoje vzácne slovenské tradície
a svoje dedičstvo viery.“ Tieto
slová pápeža slovanského pôvodu vyjadrujú to podstatné;
viera je pre nás svetlom, ktorá
osvecuje našu cestu, ktorá sa
mnohokrát a rozličným spôsobom ponára do tmy, pričom nádej nám dáva istotu,
že cesta neskončí v tme, dokonca ani v tej najväčšej tme
smrti, ale vedie k novému
svetlu a do plnšieho a dokonalejšieho života, ako je tento náš pozemský.
To všetko prajem z celého
srdca všetkým farníkom Klina, aby sme sa všetci stali nositeľmi tej radosti, ktorá pramení z Kristovho víťazstva.
Ako sa tešíme z novej prichádzajúcej jari v našej prekrásnej oravskej prírode, tak sa
tešíme ešte viac z tej našej duchovnej, ktorú môžeme prežívať už teraz v našich srdciach
skrze vieru vo víťazného Krista, ako predzvesť tej novej
Štefan Mordel
večnej jari.
Duchovný otec farnosti

Kto je môj bLížny?
Tri roky potom, ako Florence Nightingaleová založila v Londýne školu pre ošetrovateľky, na druhom konci sveta na Havajských ostrovoch v roku 1863 vystúpil z trojsťažníka muž
– misionár páter Damián de Veuster. Pochádzal z Európy,
z Belgicka, zo sedliackej rodiny.
Zatiaľ čo Florence Nightingaleová v tej dobe pozdvihla
ošetrovateľstvo na profesiu,
páter Damián vedel iba toľko,
že pri horúčke sa podáva chynín a porezaný prst treba obviazať, a napriek tomu sa stal
„ošetrovateľom.“ Prvýkrát sa
stretol s malomocnými na pochôdzke pralesom, kde našiel
nejakú dieru a v nej nejaké
tvory. Z hrôzou zistil, že sú to
ľudia, postihnutí leprou, ktorí
sa ukrývajú pred vládnymi vojakmi, aby ich neodtransportovali na ostrov Molokaj, ktorý mal príznačný názov – Ostrov smrti.
Riadením osudu sa aj on dostal na tento ostrov ako kňaz.
Dovtedy tam nežil žiadny
zdravý človek. Bol prvý, ktorý
sa dobrovoľne rozhodol starať
o týchto ľudí.

To, čo páter videl a skúsil
v prvých dňoch a týždňoch,
bolo neúnosné aj na zdravého a silného muža. Z lode,
ktorá nových a malomocných
mužov privážala, ich doslova
na pobrežie vyhodili ako odpad, zhodili vrece s potravou,
a tým sa končila starostlivosť
spoločnosti o nevyliečiteľne
chorých ľudí.
Na ostrove nebol žiaden zákon, azda len zákon silnejšieho – menej zohyzdeného malomocenstvom. Títo ľudia po prvom šoku zo zistenia svojej choroby, ukrývania sa pred odvlečením, odlúčenia sa od rodín, odtrhnutia
detí od matky a odhodením
do tohto sveta špiny a zla, neverili v dobro. Neverili, že niekto môže mať o nich záujem,
že im niekto chce pomôcť, ne-

Mapa Havajských ostrovov. Ostrov Molokai je s rozlohou 673 km2 piaty
najväčší ostrov z 8 hlavných Havajských ostrovov. Celé súostrovie obsahuje
aj stovky ďalších menších ostrovov a boli vytvorené vulkanickou činnosťou.
Ležia približne 3 200 km juhozápadne od Spojených štátov amerických,
ktorých sú súčasťou ako 50. štát. Na Molokai nájdeme jedny z najväčších
útesov na svete. Žije tu takmer 8 000 ľudí a relatívne neďaleko sa nachádza
aj ostrov Oahu s hlavným mestom Honolulu.
verili v nič. Tí, ktorí rezignovali, kradli, zabíjali a jediná
zábava bol alkohol.
Páter si uvedomil, že duchovná útecha, ktorú prišiel
hlásať, stojí na vrchole pyramídy potrieb týchto zúbože-

ných ľudí. A tak podstatnú
časť jeho misionárskej práce
napĺňalo aj ošetrovanie tela,
bytostne si uvedomil, že duša a telo sa nedajú liečiť osobitne.
Vedel, že nemôže kázať
o láske k blížnemu, ani k Bo-

3. 4. 2018
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Deň s biskupom Vojtaššákom
Deň 21. január 2018 bol vybratý
za Deň božieho služobníka Jána
Vojtaššáka vo farnosti Klin.
Biskupa Vojtaššáka prišiel
predstaviť Ľuboslav Hromják,
cirkevný historik spišskej diecézy. Spolu s postavou biskupa Vojtaššáka predstavil aj dobu a režim, v ktorom žil a aj trpel. Dobu, o ktorej sa polemizuje aj s odstupom času, a ktorú má podrobne naštudovanú. Biskupa Vojtaššáka predstavil ako človeka, ktorý mal apoštolského ducha – ducha, ktorý ma odvahu hlásať Božie slovo vhod aj nevhod, za čo ho
komunistický režim zatvoril, mučil a trápil až do posledných dní jeho života. Nedovolil mu ani dožiť
život na Slovensku, ale v Senohraboch v Čechách, kde bol stále sledovaný.
Napriek utrpeniu zostal verný
a je pre nás vzorom. Pre veľa veriacich je svätcom. Dr. Ľuboslav
Hromják, hoci je to mladý kňaz,
má život biskupa Vojtašáka podrobne naštudovaný. Výklad doprevádzal foto-dokumentáciou.
Všetky poznatky a fotografie vydal v súhrnnom diele – S výrazom
lásky trvám, s podtitulom: Živo-

topis spišského biskupa Jána Vojtaššáka.
-mjHEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
odborný asistent na Katedre histórie FF Trnavskej univerzity,
• odborný asistent na Katedre
katechetiky a praktickej teológie
PF KU v Ružomberku,
• venuje sa cirkevným dejinám,

hu hladným ľuďom, ktorí sa
zvíjajú v bolestiach v hlinených dierach. Najskôr sa im
postaral o potravu, neskôr
ich naučil pestovať zeleninu.
Na ostrove vyčistil studničky a zaviedol vodovod. Pomáhal čistiť hlinené chatrče, neskôr nahradené drevenými domčekmi. Vytvoril im
pocit bezpečia, miesto, odkiaľ ich nemohol nikto vyhodiť.

Trvalo to roky. Na ostrove
pôsobil 23 rokov. Najťažšie
bolo získať si dôveru týchto nevyliečiteľne chorých
a naučiť ich žiť s chorobou.
Zomrel taktiež postihnutý malomocenstvom. Zanechal za sebou vlastnoručne
postavený sirotinec, osadu,
kostol a nemocnicu, do ktorej v rok jeho smrti prišiel
profesionálny lekár a ošetrovateľky.

Na ostrove bolo veľa detí, ktorým sa zvlášť venoval.
Najviac ho bolelo srdce pri
pohľade na umierajúce deti
ďaleko od matky. Veľmi si všímal ich talent a podľa možností ho rozvíjal. Postupne
viedol malomocných k sebaopatere. Ale určite nie preto, aby použil nejaký model
ošetrovateľstva, ktorý bol definovaný až o viac ako sto rokov, ale preto, že bol jediný
„ošetrovateľ“ na celom ostrove. Ľudia na ostrove sa cítili
užitoční, sebestační, prestali
sa ľutovať a naučili sa s chorobou žiť.

Možno miesto, ktoré som
Vám priblížila, je pre mnohých neznáme. Možno choroba, ktorej títo ľudia čelili, je nám vzdialená. Možno, že človek, ktorý týmto ľuďom umožnil dôstojne dožiť a zomrieť, je pre nás neskutočný. Ale skutočné je, že
na každom kúsku zeme žijú
zomierajúci ľudia, že existujú
nevyliečiteľné choroby. A aj
páter Damián de Veuster bol
skutočný.

Nešlo to však tak ľahko ako
sa na prvý pohľad môže zdať.

HEDr. Hromják počas prednášky

Ak Vás zaujal tento článok,
prečítajte si jeho pôsobenie
v knihe s názvom „Na ostrov
smrti“, ktorú napísal Viliam
Hünermann.
-mp-

• študoval teológiu na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom Podhradí, cirkevné dejiny
na Gregoriánskej univerzite v Ríme, absolvoval Vatikánsku školu
paleografie, diplomatiky a archivistiky vo Vatikáne a doktorandské štúdium v Ríme,
• pravidelne sa zúčastňuje
na domácich i zahraničných

vedeckých konferenciách, spolupracuje na niekoľkých výskumoch a medzinárodných projektoch,
• je autorom viacerých publikácií z oblasti cirkevných dejín,
spolupracuje tiež s médiami (rádio Lumen
– pravidelne, STV2).
(Zdroj: internet)

5. 1. 2018 Orlovňa – zhromaždenie

Byť aktívny pre
spoločné dobro

Členovia občianskeho združenia Orlovňa sa stretli 5. januá
ra 2018 na výročnom zhromaždení.

Aktívni členovia sledujú výzvy
na projekty, ktoré môžu zlepšiť život v obci a vypracúvajú projekty,
v ktorých sú veľmi úspešní.

Hodnotili aktivity a projekty
uplynulého roku a plánovali akcie
na nový rok. Niektoré akcie sa stali obľúbenými, a preto sa pripravujú pravidelne.

Aj touto cestou im patrí poďakovanie, že venujú osobný čas, sily
a energiu pre blaho našich obyvateľov, aj keď o tom málokto vie.
-mj-
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Predvianočný a povianočný čas v ZŠ Klin

Všetci sme sa tešili aj na tieto Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas, kedy
sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. A po krásne strávených chvíľach
sme sa snažili o to, aby všetko to dobré, tak skoro nevyprchalo z našich životov a z nášho každodenného správania sa jeden
k druhému. Priali sme si, nech vianočný čas trvá čo najdlhšie...

ZAVÍTAL k nám
sv. MIKULÁŠ
V kalendári má sv. Mikuláš
svoj sviatok 6. decembra.

Na tvárach detí sa objavili
nefalšované úsmevy. Tie sa
však rozšírili ešte viac, keď sa
objavil Mikuláš. Deti z každej
triedy mu zaspievali pieseň
alebo zarecitovali báseň.

A v tento slávnostný deň
prišiel počas tretej vyučovacej hodiny aj do našej základnej školy. Keď bolo všetko nachystané, do telocvične
prišli žiaci prvého stupňa.
Potom zazneli prvé tóny vianočnej piesne za sprievodu
anjelov.

Nakoniec boli všetci obdarovaní balíčkom sladkostí.
Každá trieda má na pamiatku
fotku so sv. Mikulášom, čertom a anjelmi. Mikuláš nezabudol ani na žiakov 2. stupňa
a osobne im porozdával sladké darčeky. Nuž a o rok ho radi
opäť privítame!

Na Vianoce sme sa už v škole pripravovali rôznymi zaujímavými aktivitami:

Mikuláš
ZVYKY na sv. LUCIU
Večer pred Luciou sa zvyklo
zjesť hojne cesnaku, aby sa
celá rodina chránila pred zlými vplyvmi okolia. Dievčatá
alebo mladé ženy sa obliekli
do bieleho plášťa so závojom cez tvár. V jednej ruke
držali košík so sladkosťami
a v druhej metličku z peria
alebo zväčša husacie krídlo.
Symbolicky vymetali prach,
zlé sily, choroby a strašidlá
z domu.

Tento zvyk sme si pripomenuli aj v našej škole. Dievčence si skryli tvár pod vrstvu múky a telo si zahalili
do bielej plachty. Síce nemali
košíček so sladkosťami, zato
im nechýbali husacie krídla.
Vymietli celú školu, žiakov,
pani učiteľky, dokonca aj pani riaditeľku a pána starostu
na obecnom úrade. Snáď sú
legendy pravdivé a naozaj
všetko zlé týmto pohanským
zvykom odohnali.

Lucie – bosorky
VIANOČNÁ besiedka
Opäť nastal čas, kedy sa náš
uponáhľaný život o niečo
spomalil. Čas, keď myslíme
viac na druhých, tešíme sa
z blízkosti a radosti našich
blízkych. A v tejto čarovnej
atmosfére sme sa všetci stretli v priestoroch kultúrneho
domu na vianočnej besiedke.
Dvojtýždňová príprava žiakov
priniesla želané ovocie v po-

VIANOČNÉ trhy
Vianočné nákupy nemusia
znamenať vždy šialené preteky medzi regálmi zlacnených
tovarov so stovkami ďalších
zákazníkov… Naše školské
vianočné trhy majú svoju neopakovateľnú atmosféru. Ponúkajú väčšinou ručne vyrobené vianočné ozdoby a iné
tradičné dobroty. Aj tento rok
sa hlavná chodba premenila
na vianočné trhovisko, kde
sa dalo pekne a lacno nakú-

piť. Deviataci opäť pripravili
skvelé pochúťky v bufete, kde
nechýbali chutné jedlá a nápoje. Teší nás, že naše trhy
každoročne navštevujú aj bývalí žiaci, rodičia či príbuzní.
Všetci sa mohli osviežiť aj vianočným punčom, ktorý pripravilo vedenie školy. Dobrovoľný príspevok za punč, ale aj
charitatívna zbierka od žiakov
opäť putovali do tej správnej
rodiny z Klina, ktorá sa ocitla
v hmotnej núdzi.

Besiedka

dobe krásneho a precíteného
programu plného vianočných
piesní, tancov či scénok. Rodičia si teda postupne odbaľovali svoje darčeky, ktorých
hodnota je jednoducho nevyčísliteľná. Veď čo je krajšie,
ako vidieť svoje vlastné dieťa
na javisku, ktoré s úprimnosťou predviedlo svoje vianočné
číslo? Odpoveď nájde každý
hlboko vo svojom srdci.

3. 4. 2018
MAŠKARNÝ ples
Február je tradične mesiacom
karnevalov a zábav. Aj tento
rok bola na karnevale kreativita rodičov a žiakov veľmi nápaditá. Opäť nesklamali a svojou
šikovnosťou vyrobili zaujímavé masky, ktoré ohúrili svojou
originalitou. V plnej kráse sa
predviedli rozprávkové bytosti, princezné, víly, zvieratká,
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dopravné prostriedky, ale
i strašidlá či budíky. Žiaci sa
zabávali, tancovali, súťažili.
V priestoroch telocvične sa
šíril smiech a radosť. Pani učiteľky sa obliekli za „kovbojky“
a snažili sa vyhodnotiť tie najlepšie masky. Odmenou pre
deti boli nielen sladkosti, ale
aj ich úsmev na tvári a spokojnosť s vydarenou akciou.

Karneval

Karneval
LYŽIARSKY výcvik
Túto zimu naši siedmaci zavítali do Vyšnej Boce, kde na nich
čakal perfektne upravený svah
a pohodlne zariadený hotel
Barbora. Pre mnohých žiakov
to bola výzva, pretože nie všetci mali lyžiarske skúsenosti. Aj
napriek počiatočnému strachu

Hrebienok

to všetci nakoniec zvládli a zdokonalili si techniku nielen v lyžovaní, ale aj snowbordovaní.
Počasie ani chutné jedlo opäť
nesklamalo a okrem svahu si
žiaci užívali večerný wellness
či bowling. Emotívne zážitky
z pobytu v horách si budú určite ešte dlho pamätať.

Lyžiarsky výcvik
EXKURZIA na Hrebienok
Šiestaci sa rozhodli jeden zimný deň stráviť v prírode. Zúčastnili sa exkurzie, ktorá začínala návštevou ľadovej baziliky
na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. O túto ľadovú nádheru sa
postaral Adam Bakoš s tímom
slovenských, českých a španielskych sochárov. Na stavbu sa použilo neuveriteľných
1 440 ľadových blokov, ktoré
dokopy tvorili viac ako 190 ton
ľadu. Potom sa vybrali do jedinej celoročne sprístupnenej
Stanišovskej jaskyne na Liptove, kde objavovali čarovné
podzemia so sprievodcami
– jaskyniarmi. Kráčali popri
stenách, ktoré voda a príroda
vymodelovali do neopísateľných tvarov. Nakoniec prežili
príbeh života mince v Podzemí
pod vežami, spoznali dotyk kovu s ohňom a vodou, zostúpili
do útrob zeme za zlatonosnou
rudou. Nové poznatky a skúsenosti v budúcnosti určite niekedy využijú.
Text a fotky spracovala:
PaedDr. Ľudmila Matisová
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Deň a noc v Rozprávke
„Kniha je zázračná vecička. Na prvý pohľad je to len papier,
písmenká a farby, ale koľ ko múdreho, zázračného, veselého i napínavého sa v nej skrýva.“
Piatok 16. 3. 2018 bol pre
žiakov 1. stupňa výnimočný.
Triedne pani učiteľky im pripravili Deň a noc v rozprávke,
zamerané na zážitkový pobyt
detí v škole vo večerných hodinách. Na tento deň sa veľmi tešili, ponorili sa do ríše fantázie a popustili uzdu svojej tvorivosti.
Noc, keď spíme sladko v našej postieľke doma, je úplne
iná, ako tá, ktorá nesie meno
známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Toto podujatie má medzinárodný rozmer, pretože rozprávkovú noc v školách a knižniciach
prežívajú deti z mnohých krajín. Zmyslom noci je pripraviť deťom taký program, aby
sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce,
tajomné, hravé, jednoducho,
strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú.

Aj my sme si naplánovali stráviť noc s rozprávkami.
Stretli sme sa po svätej omši
pod farou a v škole sme pokračovali v našich začatých aktivitách. Pani učiteľky nám pripravili rôzne literárne súťaže,
kvízy, rozprávkové hádanky,
tvorivé dielne. Plnili sme úlohy na stanovištiach, ktoré boli
pripravené v jednotlivých rozprávkových triedach – hľadali
sme zakopaný poklad, zastavili sa na farme strýka Donalda,
tvorili, rozprávali sa, hrali,
kreslili, spievali, tešili sa, tancovali, skladali sme kovbojský
sľub, boli sme pasovaní za naozajstných kovbojov, čítali
kovbojské rozprávky, stavali
obranné múry. Tento rok bolo našim cieľom bezpečne sa
dostať do Krajiny poznania –
na Divoký západ, nájsť stratenú kovbojskú rozprávku, a tak
zachrániť aj dvoch kovbojských chlapcov Lolka a Bolka

a pomôcť im vrátiť sa do rozprávky.
Vyzbrojení baterkami sme
sa vybrali tmavou školou
za dobrodružstvom. Na ceste sme hľadali ukrytú stratenú rozprávku. Po jej nájdení sme sa od radosti vyšantili
na túžobne očakávanej pyžamovej párty v telocvični. Zabávali sme sa a ani sme si neuvedomili, že je už jedna hodina po polnoci.
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 rozprávku
a potom sa už ponorili do ríše snov.

Ráno sa nám trošku ťažšie
vstávalo, ale zvládli sme to.
Po raňajkách sme si upratali
triedy a zišli sme sa na chodbe, kde nasledovalo vyhodnotenie. Za našu odvahu a statočnosť sme boli odmenení
sladkosťou a pripomenuli sme
si, čo všetko sme počas nášho
putovania za stratenou rozprávkou zažili. A skutočne toho nebolo málo…
Na záver by sme sa chceli poďakovať aj ujom a tetám
z Pekárne – Plutinský, ktorí
nám ako sponzorský darček
už piaty rok napiekli výborné
buchtičky na raňajky.
A  už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu Rozprávkovú
noc.
Mgr. Renáta Prisažná

3. 4. 2018
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Naši najmenší nezaháľajú
Adaptačné obdobie je už konečne za nami a naši drobci sa
s chuťou pustili do nových poznatkov, zážitkov a aktivít.
Polrok máme za sebou
a deti od začiatku školského
roka nielen podrástli, ale aj
emocionálne vyzreli a zvykli
si na denný režim v materskej
škole.
Najkrajšie obdobie pre
deti, ale aj nás dospelých, je
mesiac december – adventné
obdobie, kedy všetkým zmäknú srdiečka a pripravujú sa
na čas lásky, štedrosti a pokoja. Dňa 6. decembra deti
privítali Svätého Mikuláša
programom v sále Obecného

úradu našej obce. Básne, piesne a aj tance potešili nielen
Svätého Mikuláša, ale aj rodičov a blízkych príbuzných.
Svoje priania deti zaznamenali v Knihe želaní pre Ježiška, kde kresbou prezentovali
po čom túžia na Vianoce. Deti
v kresbe znázornili nielen materiálne veci, ale aj srdiečka
a usmiatych členov svojej rodiny držiacich sa za ruky, čo
svedčí o ich láske k blízkym.
V mesiaci január sa deti učili o potrebe ochrany prírody

Starostlivosť o vtáčiky
a starostlivosti o vtáčiky v zime
a zhotovili si rôzne kŕmidlá,
ktoré rozvešali v okolí našej
materskej školy a dali si za úlohu prikrmovať vtáčatá počas
celej zimy. Február je charakteristický fašiangami a tak to bolo aj u nás. Deti si pripomenuli
ľudové tradície fašiangov a vyzdobili si triedu na karneval.
Bolo že to radosti. Princezné,
piráti, kuchárky, víly, čarodejnice a rôzne rozprávkové bytosti sa zabávali a pohybovali
po budove celej materskej školy. Tanec, hudba a smiech sa
ozývali zo všetkých strán.

Kniha želaní

Privítanie Sv.Mikuláša

Rozprávky od rodičov pred spaním

Aj naši rodičia sa zapájajú
do aktivít s deťmi a práve teraz v mesiaci marec čítajú deťom pred spánkom rozprávky
na „Dobrú noc“. Je neskutočné vidieť rozžiarené detské
očká, keď príde mamička, alebo otecko do materskej školy
a číta im najobľúbenejšiu rozprávku z ich vlastnej knihy.
Sme radi, že aj rodičia nám
pomáhajú pri výchove a vzdelávaní svojich detí akoukoľvek
formou. Veď kto iný by mal
byť vzorom pre ich deti, ak nie
oni sami.
Bc. Katráková Viera
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Školský Ples
Počas fašiangov sa dňa 3.
februára 2018 aj v našom
kultúrnom dome uskutočnil
už tradične obľúbený ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa túto plesovú sezónu niesol v štýle
country.
Prvotným prekvapením pre
hostí bola vstupná hala kultúrneho domu, ktorá sa pomocou pani učiteliek Sirekovej, Skurcoňákovej a sestričky Franekovej zmenila doslova na DIVOKÝ ZÁPAD. Inak
to nebolo ani v samotnej sále,
kde prevládal károvaný motív, slamené kytičky zdobili
prestreté stoly a dotvárali príjemnú atmosféru. Aj samotní
hostia poňali túto tému kreatívne a predviedli rôzne outfity, aké sa nosili iba na „Divokom západe“! Džínsy s károvanou košeľou prevládali u pánov a dámy sa tiež nedali zahanbiť country sukňou
zladenou s bolerkom. U všetkých bol dominantou štýlový
klobúk.
Školský ples otvorila pani
riaditeľka Alexandra Jaňáková príhovorom a slávnostným
prípitkom. Po úvodnom tanci nasledoval program, ktorý
si pre hostí pripravili žiaci ZŠ
pod vedením pani učiteliek.
Na pódiu sa predviedli tanečníci zo 4. A a 5. B triedy. Veselú
country pieseň nám zaspievali
dievčatá zo speváckeho krúžku a výborné číslo predviedli aj parkouristi zo 7. A triedy.
Všetci účinkujúci si vyslúžili obrovský potlesk. Svojím
plieskaním bičom nás prekva-

pil a potešil pán Daniel Čiernik zo Zubrohlavy. Po programe sa hostia posilnili dobrým
jedlom či drinkom a skvelá zábava pokračovala do skorých
ranných hodín.
Ani na tomto plese nechýbala tombola. Hlavnou cenou
bol LCD televízor, ktorý si našiel svojho šťastného majiteľa,
no spokojní boli aj výhercovia
ďalších, viac ako sedemdesiatich cien.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim
sponzorom, partnerom a priateľom ZŠ s MŠ Klin, ktorí finančne, cenami do tomboly, aj
svojou účasťou podporili tento
ples. A už teraz sa všetci tešíme
na ten ďalší v roku 2019!
Mgr. Alžbeta Klinovská

3. 4. 2018

3. 4. 2018

takto si tu žijeme

Echo KLINa č. 1

17

Včela nás živí, lieči i obohacuje našu prírodu
Žiaci šiestej triedy sa v rámci projektu ,,Rok so včelou“
s pani učiteľkou Bečárovou
oboznamujú s celoročnou
prácou včelára, propagáciou
včelích produktov a dôležitosťou chovu a ochrany včiel.
Časť z toho, čo sa už naučili,
chcú sprostredkovať aj čitateľom ECHA.
Včela medonosná – najrozšírenejší druh včelstva v našich končinách, žije na zemi
viac ako 80 miliónov rokov.
Je neuveriteľné, ako úžasne
sa dokázala prispôsobiť zmenám, ktoré za taký dlhý čas
na našej planéte nastali.
S príchodom jari si môžeme znova viac uvedomiť, koľko nám toho príroda dáva. Aj
v našej dedine máme niekoľko
včelárov, ktorí podporujú chov
včiel. Výrobky od včiel majú veľa vitamínov a sú veľmi prospešné. Obrovská vitamínová
bomba je aj pravidelné užívanie včelieho peľu. Včely kladú

Andrea Chovancová – 6. B
med do plastov. Z včelieho vosku sa vyrábajú sviečky.
A ešte niekoľko zaujímavostí: Včely chodia usínať iba v čase úplného vyčerpania, aj to
iba na 10 až 20 minút. Potom
sa opäť vrátia do práce. Aby
sme získali kilogram medu,
musí na zbere nektáru pracovať zhruba 1100 včiel. Jedna včela obletí denne aj tisícky kvetín.

.… takýto deň zažili naše deti z materskej a základnej školy. Ako každý rok, predposledný deň pred vianočnými prázdninami si pre našich stravníkov pripravíme slávnostný
obed – „štedrú večeru“. Nechýbajú ani oplátky s medom, kapustnica, ryba, zemiaková kaša, zeleninový šalát a do vianočnej atmosféry nám hrajú
vianočné koledy.
Tento rok bol ale trošku iný....
Do školskej jedálne v rámci spolupráce s Rybou Košice k nám zavítal šéfkuchár p. Andrej Hurajt,
ktorý spoločne so šikovným tímom kuchárok pripravil pre de-

Prítomnosť včiel je znakom
čistoty v prírode.

Tatiana Ťasnochová,
Timotej Červeň – 6. B

Deti s p. Kravčíkovou zo spoločnosti RYBA Košice

Školáci pri spoločnom obede

Deň s Rybou

Deti počas výučby o včelách

tičky a zamestnancov obed, ktorý pozostával z: kapustnice, ryby s bylinkovo-orechovou kôrkou,
hráškového pyré, zemiakovej kaše, a z dusenej zeleniny.
Samotná príprava obeda prebehla veľmi dobre a na vysokej
úrovni. Rybu Košice zastupovala a k nám zavítala aj riaditeľka
pre Stredné Slovensko, p. Kravčíková, ktorá počas výdaja obeda
komunikovala s deťmi o význame
rýb v stravovaní a pri tejto príležitosti im podarovala rôzne darčeky ako boli maľovanky, pexesá,
hry, magnetky.
Obed bol výborný, detičkám aj
zamestnancom veľmi chutil. Dúfame, že si to niekedy znova zopakujeme.

Školské stravovanie predstavuje rokmi overený a vyhovujúci
systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy detí a žiakov počas vyučovania.
Školské obedy sú zostavované
podľa zásad zostavovania jedálnych lístkov, jedlá sú obmieňané. Školské jedálne sú zariadenia
s možnosťou zabezpečiť našim deťom výživný, nutrične hodnotný
a zároveň kvalitný obed.

Šéfkuchár A. Hurajt pri príprave obeda pre naše deti

Ak sa deti stravujú v školských jedálňach, majú určite
v priemere jedno jedlo s takou
výživnou hodnotou, akú pre svoj
vek potrebujú.
Marcela Bahledová
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Omladina sa blysla
Ochotnícky divadelný súbor Omladina zo Zubrohlavy uviedol v kultúrnom dome v Kline 7. januára 2018 nové divadelné predstavenie.
Predviedli hneď dve veselohry: Tri vrecia zemiakov od Jozefa Korbačku a Sprostredkovanie sobášov od Jána Dafčíka.
Tri vrecia zemiakov vznikli
v roku 1935, ale ich posolstvo túžby po láske a šťastnom živote, za-

motávajúce sa s chamtivosťou,
hlúposťou a pýchou, trápi aj súčasných ľudí.

Divadelný súbor Omladina Zubrohlava
Autor druhej hry Ján Dafčík sa narodil v roku 1896 v Ústi nad Oravou. A hoci žil koncom
19. a začiatkom 20. storočia, jeho hra má veľa spoločného s dnešnými „podnikateľmi“, ktorí chcú
zarobiť za každú cenu. Podnikavý Freier založil sprostredkovateľskú kanceláriu a svojou výrečnosťou dokáže zosobášiť kohokoľvek s kýmkoľvek. Keď už biznis ne-

Predstavenie Tri vrecia zemiakov

napreduje, ba dokonca mu chodia
nadávať rozhnevaní manželia, neváha a popri sobášnej si založí aj
rozvodovú kanceláriu a podnikanie pokračuje ďalej.
Ochotníci zo Zubrohlavy pod
vedením Margity Banasovej pravidelne presviedčajú vysokou
úrovňou dramatického a komediálneho talentu.
-mj-

Novoročný stolnotenisový turnaj
Dňa 6. 1. 2018, na sviatok Troch kráľov, sa v priestoroch telocvi
čne ŽŠ konal tradičný Novoročný stolnotenisový turnaj. Zasúťažiť
si, rozhýbať sa po vianočných sviatkoch či stretnúť sa so známymi
za pingpongovým stolom prišlo tento rok 22 mužov a 6 chlapcov.
MUŽI
Účastníci: Matúš Habľák, Juraj
Meško, Martin Nešťák, Radovan Kvasničák, Štefan Kosmeľ,
Rudolf Volf, Dávid Jendroľ, Ján
Fľak, Mikuláš Kosmeľ, Juraj
Chlupáček, František Macák,
Michal Ptačin, Michal Kosmeľ,
Martin Červeň, Ján Košút, Filip
Bahleda, Samuel Nešťák, Roman Romaňák, Vladimír Košút,
Patrik Nešťák, Lukáš Kus, Ľubomír Siman.
Štvrťfinále
Ján Fľak – Samuel Nešťák 3: 0,
Rudolf Volf – Radovan Kvasničák
3:1, Juraj Meško – Patrik Nešťák
3:1, Martin Nešťák – František
Macák 3: 0.
Semifinále
Ján Fľak – Martin Nešťák 3:2,
Rudolf Volf – Juraj Meško 3:2.
Finále
Ján Fľak – Rudolf Volf 3:1, Juraj
Meško – Martin Nešťák 0:3.
Konečné poradie:
1. Ján Fľak
2. Rudolf Volf
3. Martin Nešťák
4. Juraj Meško.

CHLAPCI
Účastníci: Oliver Romaňák,
Juraj
Chlupáček,
Radovan
Kosmeľ, Joachim Červeň, Dárius
Červeň, Filip Romaňák.
Zápasy
Juraj Chlupáček – Radovan
Kosmeľ 3: 0, Joachim Červeň
– Dárius Červeň 3: 0, Radovan
Kosmeľ – Dárius Červeň
0:3, Joachim Červeň – Juraj
Chlupáček 2:3, Dárius Červeň
– Juraj Chlupáček 1:3, Radovan
Kosmeľ – Joachim Červeň 0:3,
Filip Romaňák – Dárius Červeň
3:1, Oliver Romaňák – Joachim
Červeň 3: 0. Filip Romaňák
– Radovan Kosmeľ 3:1, Juraj
Chlupáček – Oliver Romaňák
3:1, Juraj Chlupáček – Filip
Romaňák 3:1, Joachim Červeň
– Filip Romaňák 3: 0, Radovan
Kosmeľ – Oliver Romaňák
1:3, Dárius Červeň – Oliver
Romaňák 0:3, Oliver Romaňák
– Filip Romaňák 3:1.
Konečné poradie:
1. Juraj Chlupáček,
2. Oliver Romaňák,
3. Joachim Červeň.
-red-
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Medzinárodný boxerský turnaj v Kline

King & Queen of the ring
V Kline sa 8. a 9. decembra 2017 stretli najlepší boxeri z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska a Slovenska, aby zabojovali o titul kráľa a kráľovnej ringu.
Box Club Triebeľ už tradične
zakončil sezónu medzinárodným turnajom King & Queen
of the ring v Kultúrnom dome
v Kline. Medzi povrazmi sa
predstavilo vyše 30 boxerov
z piatich štátov, no len jeden sa
mohol stať majiteľom titulového
opasku Kráľ ringu.
V sobotu sa odohrali vyraďovacie zápasy, v ktorých sa rozhodlo kto poputuje do finále.
Z domácich sa v ringu prestavil
aj najmladší boxer 8-ročný Peťko Triebeľ v dueli s Markom Žofajom, tento vyrovnaný zápas sa
musel skončiť nerozhodne – remízou. Po prvý krát si to v ringu
vyskúšal aj Erik Macala, ktorý

na svoju premiéru predviedol
výborný výkon a ukázal svoju
bojovnosť. Alex Triebeľ nastúpil
v kategórií 63 kg proti srbskému
súperovi, ktorého zdolal jednoznačne 5: 0 na body. Jessicu
čakala v semifinále Maďarka,
s ktorou si hravo poradila a potvrdila svoje kvality dvojnásobnej Majsterky Európy.
Nedeľňajšie finále odštartovalo už v ranných hodinách.
Alex sa v ringu stretol opäť so
srbským súperom. Bol to veľmi
pekný, technický a dynamický
zápas, z ktorého si prvenstvo
odniesol Alex Triebeľ. Jessicu
čakala v záverečnom súboji Poľka, no ani tá na šampiónku zďa-

leka nestačila. Po druhý krát sa
do ringu postavila za BC Triebeľ
aj Ivana Turčeková, ktorá zdolala poľskú súperku a odniesla si
prvé miesto.

či poslanec Národnej rady Igor
Janckulík, ktorí odovzdali ceny
víťazom, najmenší boxeri sa tešili
aj zo sladkého mikulášskeho balíčka.

Titul kráľa ringu tento rok neostal na Slovensku, po ukážkovo
predvedenom zápase putoval opasok do rúk českého boxera Adama
Trnčáka. Priazeň Jessice za jej
úžasný výkon preukázali všetci
rozhodcovia, tréneri aj diváci,
a tak jej právom patrí titul kráľovnej ringu.

Pri príležitosti krásneho jubilea 70 rokov poblahoželali všetci
účastníci osobnosti trénerovi slovenského boxu – Dušanovi Bučkovi.

Turnaj sa niesol v príjemnej
uvoľnenej predvianočnej atmosfére, svojou návštevou ho poctili aj
starosta obce Klin Štefan Peňák,

Týmto stretnutím ukončil BC
Triebeľ rok 2017, ktorý bol opäť
veľmi úspešný – Jessica obhájila titul Majsterky Európy a Alex
získal na Európskom šampionáte
bronz.
Mgr. Monika Janovičová

vyžrebovanie futbalových zápasov TJ TATRAN KLIN – jar 2018

Dátum

Mužstvo– VI. liga

Čas

Dátum

Dorast – 5. liga U19

Čas

Dátum

Žiaci– III. liga st. a ml.

1. 4. N Ľubochňa – Klin
1. 4. N Žaškov – Klin
12 00
8. 4. N Klin – Or. Podzámok
15 30
8. 4. N Klin – Zákamenné
15. 4. N Klin – Vavrečka
15 30
14. 4. S Babín – Klin
15 30
15. 4. N Klin – L. Mikuláš
21. 4 . S Liesek – Klin
16 00
16 00
21. 4. S Or. Polhora – Klin
22. 4. N Chlebnice – Klin
29. 4. N Klin – Zákamenné
16 00
16 00
28. 4. S Klin – Zuberec
29. 4. N Klin – Tvrdošín
1. 5. U Klin – Novoť
16 30
16 30
5. 5. S Zubrohlava – Klin
5. 5. S Voľno
6. 5. N Dlhá – Klin
16 30
16 30
12. 5. S Klin – Or. Podzámok
13. 5. N Klin – Rabča
13. 5. N Klin – Rabča
16 30
17 00
19. 5. S Klin – Babín
19. 5. S L. Hrádok – Klin
00
20. 5. N Zuberec – Klin
17 00
Klin
–
Or.
Polhora
17
26. 5. S
27. 5. N Klin – Lisková
27. 5. N Klin – Breza
17 00
17 00
2. 6. S Zuberec – Klin
3. 6. N Závažná Poruba –Klin
00
3. 6. N Zázrivá – Klin
17 00
Klin
–
Zubrohlava
17
9. 6. S
10. 6. N Klin – Trstená
10. 6. N Klin – Vasiľov
17 00
17 30
16. 6. S Or. Podzámok – Rabča
16. 6. S Diviaky – Klin
17. 6. N Pribiš – Klin
14 30
Prípravka: 5. 5. S: Or. Veselé – Klin 1045, Klin – Mútne 11 30; 12. 5. S: Klin – Or. Veselé 10 45, Mútne – Klin 11 30; 19. 5. S: Or. Veselé – Klin 1045, Klin –

Čas
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
13 00/ 15 00
10 00/ 12 00
10 00/ 12 00
Mútne 11 30.
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Úspechy našej Jessicy v novom roku
SOMBOR, SRBSKO 9. – 15. 1. 2018. Úspešná dvojnásobná Majsterka Európy v boxe a rodáčka z Klina Jessica Triebeľová odštartovala Nový rok víťazstvom na veľkom medzinárodnom turnaji 7th NA
TIONS CUP, ktorého sa zúčastnilo 195 boxeriek z 30 krajín sveta.
Jessica tento rok štartovala
po prvý krát už v kategórií starších dorasteniek YOUTH, kde sa
boxuje 3x3 minúty.
V úvodnom zápase Jessica zdolala ruskú reprezentantku Angelinu Glebovu 5: 0 na body. Na druhý deň pokračovala vo víťaznom
ťažení proti súperke Parveen z Indie, ktorá bola na vysokej úrovni, no Jessica potvrdila, že patrí
k svetovej špičke. V semifinále sa
v ringu postavila proti Holanďanke Erin Dekkers, nad ktorou zvíťazila 5: 0 na body. Vo veľkom finále sa stretla s lotyšskou boxerkou
Jekaterinou Marcenko a po jednoznačnej výhre 5: 0 na body sa
stala víťazkou kategórie do 57kg.
„Pre nás je najcennejšie víťazstvo
nad Indiou, kde sme zistili aj urči-

Triebeľovci a D. Galis

Po výhre v Srbsku – Sombor

Jessica po získaní titulového opasku na Golden Girl
té nedostatky, ale aj napriek ním
už teraz Jessica prevyšuje svojim
výkonom rovesníčky v boxe. Samozrejme, že je to iba začiatok a čaká
nás ešte veľmi veľa práce a hlavne
pokora a žiadne leňošenie!“, povedal tréner otec Peter Triebeľ.
V ringu sa predstavila aj reprezentantka BC Triebeľ Ivana Turčeková vo váhovej kategórii do 51kg.
V piatok však podľahla súperke
z Maďarska.
Jessica čoraz viac vyčnieva
z radu, čo si všimli aj organizátori turnaja, ktorí jej udelili cenu
za najtechnickejšiu boxerku celého turnaja.
Po tomto turnaji sa 18. januá
ra Jessica aj s bratom Alexom

Memoriál Mariána
Lipjaka

a otcom zúčastnili oceňovania
najlepších športovcov za rok 2017
v Národnom športovom centre.
Priviezli si ocenenie za úspešnú
reprezentáciu za uplynulý rok,
kde boli taktiež prítomní aj bývalí úspešní športovci Dušan Tittel
a Dušan Galis z našej rodnej Oravy. Pre BC Triebeľ to bola veľká
česť.
BORAS, ŠVÉDSKO, 2. – 4.
Február 2018. Začiatkom februára Jessica vycestovala na najväčší medzinárodný ženský turnaj GOLDEN GIRL vo Švédsku
v konkurencii 166 boxeriek z 20
štátov sveta získala titulový opasok. V histórií turnaja putoval prvý krát do rúk najmladšej boxerke.
Jessica Triebeľová po úspešnom vykročení do roku 2018 pokračuje v nasadení a svoje súperky
valcuje rad radom. Vo Švédsku sa
predstavila v kategórií do 57kg.
Na úvod ju čakal premiérový záVýsledná tabuľka Memoriálu Mariána Lipjaka z 25. marca 2018
Tím
Skóre
Body
Muži B
20:10
14
Veteráni A
20:8
13
Muži A
20:12
12
Dorast A
16:24
7
Dorast B
12:18
5
Veteráni B
13:27
4

†
Zľava: cenu pre najlepšieho strelca turnaja si prevzal Pavol Ganobčík,
za 2. miesto Veteráni A cenu prevzal Jozef Stahoň, za 1. miesto Muži B cenu
prebral Marek Lacek a za 3. miesto Muži A cenu prevzal Adam Šaštínsky

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Vendelín Salajka 93 r;
Valéria Sojková 79r;
Anton Majcher 74 r.,
Valéria Klosová 78 r.,
Jozef Nešťák 81 r.

pas so súperkou Oyuntsetsey
Yesugen z Mongolska. Hoci súperka robila od začiatku veľký
nátlak, Jessica jej po technickej
stránke nedala žiadnu šancu a zvíťazila 5: 0 na body. V nedeľňajšom
finále ju medzi povrazmi čakala
domáca rivalka Itza Pabonreyes,
ktorú tiež jednoznačne porazila a stala sa víťazkou kategórie.
Za svoj perfektne predvedený
výkon získala cenu za najlepšiu
showmanku v ringu. Najväčšie
prekvapenie prišlo však pri vyhlasovaní absolútne najlepšej boxerky celého turnaja, keď zaznelo
meno Jessica Triebeľová. Za celú
éru turnaja, ktorý píše svoju históriu od roku 2009, nezískala titulový opasok Golden Girl boxerka
v kategórií Youth. Vždy to boli
len zvučné mená v kategórii Elite
z Fínska, Švédska či Ruska. Jessica tak svojim obrovským talentom
prepisuje ďalšiu históriu.
Mgr. Monika Janovičová

Na svet sme
privítali

Tomáš Martvoň, Rebeka Škorvánková, Frederika Ulíková, Juraj Laššák,
Barbora Vrláková, Sofia Pjentková,
Klaudia Turacová, Terezka Borovjáková, Tomáš Prisažný, Olívia Volfová, Ester Jašicová, Ema Huráková,
Richard Christian Augustin Rapp.
ZMENA VÝVOZU ODPADU
Zber zmesového komunálneho
odpadu TS budú vykonávať
každé 2 týždne v pondelok od
termínu 8. 1. 2018.
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