Echo KLINa

Obecné noviny – občasník

Číslo 1/2011 | Marec 2011 | Ročník V. | Bezplatné

Starosta obce Štefan Peňák a Obecné zastupiteľstvo obce Klin. Títo ľudia dostali od nás mandát pracovať v prospech našej obce.
Zľava horný rad: Ľubomír Košút, Dušan Gonšenica, Karol Revaj ml., Ľudovít Svetlošák, Ján Lajda; dolný rad zľava: Zdenka Bošanová,
zást. starostu Pavol Červeň, starosta obce Štefan Peňák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová.
foto: ing. peter jendroľ

Ú č a s ť vo l i čov SA v  K l i n e Z V Ý Š ILA
V sobotu 27. novembra
v čase od 7.00 – 20.00 hod.  
2010 sa na Slovensku konali
voľby do miestnej samosprávy, ktoré zahŕňali voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva a voľbu starostu obce na funkčné obdobie 2010
– 2014.
Aj v našej obci si občania uvedomovali, že ich hlas
má váhu a rozhodne o zložení obecného zastupiteľstva i o obsadení kresla starostu obce. Kým v predchádzajúcom období pristúpilo k volebným urnám 56,8 %
oprávnených voličov našej
obce, 27. novembra 2010 bola účasť 64,65 %-tná, čo sved-

čí o zvýšenom záujme našich ktorí ho podporili a ubez- sú tu pre všetkých občanov
-redobčanov o dianie v našej ob- pečil, že on i noví poslanci našej obce.
ci. Z 21 kandidátov na poslancov sa za poslancov doKLIN MLADNE
stalo 7 mužov a 2 ženy. Zo 4
kandidátov na post starostu
Počet obyvateľov
si svoje miesto počtom 483  
k 31. 12. 2010: 2180
hlasov obhájil Štefan Peňák.
(k 31. 12. 2009 bolo
Opätovne zvolený staros2164 obyvateľov)
ta Klina Š. Peňák sa po voľV priebehu roka 2010
bách vyjadril: „Som presvedsa do našej obce
čený, že je v záujme všetkých,
• prisťahovalo:
ktorí sme boli zvolení na svo19 obyvateľov
je posty, posunúť život v našej
• odsťahovalo:
obci dopredu v prospech ľu28 obyvateľov
dí. Verím, že spoločnými si• zomrelo:
lami dokážeme naplniť cie12 obyvateľov
le a predsavzatia, s ktorými
•
narodilo
sa:
sme išli do týchto volieb.“ Zá37
obyvateľov
roveň poďakoval všetkým,
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Obecné zastupiteľstvo
schválilo komisie

Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy
obce KLIN z 27. novembra 2010

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Klin
zo dňa 28. 1. 2011.
Obecné zastupiteľstvo
v Kline

Za starostu obce s počtom hlasov 483 bol zvolený
Štefan Peňák
Ďalší v poradí:
Ján Laššák, Ing 	
230 hlasov
Katarína Košútová, Ing.	 174 hlasov
Stanislav Volf, 	
94 hlasov

volí:
členov a predsedov komisií:
Komisia finančná
poslanec: Pavol Červeň, neposlanec – odborník z radov
obyvateľov obce: Mária Krivániková, Mária Svetláková –
zapisovateľ.
Komisia pre výstavbu
a pôdohospodárstvo
poslanci: Jozef Sroka – predseda, Karol Revaj – člen, neposlanci – odborníci z radov
obyvateľov obce: Stanislav
Volf, Peter Štepunek, Anna
Volfová – zapisovateľ.
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie
a sťažností
poslanci:
Ľubomír
Košút – predseda, Ján Lajda
– člen, neposlanci – odborníci z radov obyvateľov obce: Mgr. Miloš Bahleda, Eva
Katráková, Ing. Janka Jadroňová – zapisovateľ.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
poslanci: Ľudovít Svetlošák
– predseda, Dušan Gonšenica – člen, neposlanci – odborníci z radov obyvateľov obce: Ing. Peter Gužík, Vladimír
Klinovský, Alena Ptačinová –
zapisovateľ.
Komisia pre sociálnu starostlivosť
poslanci: Ing. Katarína Košútová – predsedníčka, Zdenka
Bošanová – člen   neposlanci –
odborníci z radov obyvateľov
obce: Janka Lipiaková, Mária
Svetláková – zapisovateľ.
Komisia pre inventarizáciu
majetku obce
poslanci: Pavol Červeň –
predseda, Ján Lajda – člen, zamestnanci OcÚ: Mária Krivániková, Karol Bobák.
Komisia o ochrane verejného
záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov
poslanci: Ing.   Katarína Košútová (SMER) – predseda:
Jozef Sroka (HZDS) – člen

Ľudovít
– člen.

Svetlošák

(KDH)

deleguje:
za obec Klin, zriaďovateľ
ZŠ s MŠ Klin, do inventarizačnej komisie pri ZŠ s MŠ Klin
Ing. Katarínu Košútovú.
schvaľuje:
a) úpravu rozpočtu obce
na rok 2011.
b) zlúčenie obecnej knižnice
so školskou knižnicou v zmysle
zák. č. 183/2000 o knižniciach
s umiestnením v budove ZŠ s.č.
122 a jej zriaďovateľom bude ZŠ
s MŠ s.č. 122 a bude evidovaná
ako „Školská knižnica“.
c) dlhodobý prenájom lyžiarskeho vleku v zmysle zákona o majetku obcí.
d) žiadosť Tomáša Barku,
bytom Námestovo, ul. Slnečná č. s. 161/7 o výstavbu RD
na parcele č. C-KN 1317/44 a C-KN 1317/45 vedených ako orná
pôda, ktoré sú zapísané na LV
č. 2717. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák. č. 50/ 1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a územného plánu obce
s vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady.
e) žiadosť Daniely Čapeljovej (rod. Volfová) a Pavla Čapelju, bytom Klin č. 80 o výstavbu RD ba parecele C-KN
1299/101 zapísanej na LV č.
2952 po vypracovaní dodatku (zastavovacej štúdie) k ÚPN
s vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady.
f) žiadosť Evy Majdulíkovej,
bytom Klin č. 153 o otváracie
hodiny v predajni bytové doplnky a darčeky v budove s. č.
235 s predajnou dobou pondelok – piatok od 1030 – 16 00 hod.,
sobota od 9 00 – 12 00 hod..
g) žiadosť Petra Triebeľa –
TRIPOSTAV, bytom Klin č.
551 o zmene otváracích hodín
v prevádzke PIZZERIA – KOLIBA s. č. 235 s otváracou dobou pondelok – štvrtok od 13 00
– 23 00 hod., piatok od 13 00 – 2 00
hod., sobota od 13 00 – 2 00 hod.,
nedeľa od 1100 – 24 00 hod.
h) vypracovanie
projektu

VOLEBNÉ VÝSLEDKY

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení
Poradové č. Meno	Strana
Počet hlasov
1. Karol Revaj
SMER
539
2. Ľudovít Svetlošák
KDH
474
3. Jozef Sroka
ĽS – HZDS
460
4. Katarína Košútová, Ing. SMER
419
5. Pavol Červeň
KDH
407
6. Dušan Gonšenica
SMER
389
7. Ján Lajda
SMER
379
8. Ľubomír Košút
ĽS – HZDS
371
9. Zdenka Bošaňová 	
SMER
366
ďalší v poradí
10. Peter Trnčák, Ing.
11. Jana Laššáková
12. Milan Úradník
13. Karol Volf
14. Vladimír Pajta
15. Eva Katráková
16. Mária Luková
17. Jaroslava Šimková
18. Ján Mikunda
19. Eva Úradníková
20. Antónia Matejčíková, Bc.
21. Eva Synáková

KDH
Nezávislý kandidát
SMER
KDH
SMER
SDKÚ – DS
Nezávislý kandidát
SMER
KDH
ĽS – HZDS
ĽS – HZDS
SMER

355
350
297
273
265
238
197
173
167
139
105
68

... aj volebná komisia mala plné ruky práce.
a podanie žiadosti na MF na opravu budovy dolnej MŠ s. č. 325 a
bývalej prevádzky s. č. 147 zapísané na LV 748 so spoluúčasťou
obce v zmysle výnosu MF SR č.
26855/2005-441 s 9. 12. 2005.
splnomocňuje:
riaditeľku ZŠ s MŠ menovať knihovníka školskej knižnice a zabezpečiť poskytovanie verej-

ných knižnično-informačných
služieb všetkým občanom.
poveruje:
kníhovníčku obecnej knižnice p. Máriu Jadroňovú a riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Alexandru Jaňákovú výkonom zlúčenia a realizáciou administratívno-právnych opatrení pri delimitácii majetku do 28. 2. 2011.
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ROZPOČET OBCE Klin pre ROK 2011 v eurách

V lokalite Roveň počas zimy SSE, a.s. v spolupráci s obcou postavili
novú trafostanicu s nízkonapäťovým rozvodom pre novú individuálnu bytovú výstavbu
berie na vedomie:
a) podmienky pre predloženie ponúk na prenájom lyžiarskeho vleku.
b) žiadosť Márie Stahoňovej, Klin 402 a Mária Fenika
a manž. Kataríny, Klin 253o
úpravu hraníc miestnej komunikácie podľa predloženého
GP č. 37048201- 147/2010 zo
dňa 10. 9. 2010.
ukladá:
a) riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť knižnicu po personálnej
stránke, vypracovanie knižničného a výpožičného poriadku
knižnice, vypracovanie štatútu
školskej knižnice, stanoviť výpožičné lehoty, aby vyhovovali
deťom, pedagógom a obyvateľom obce do 28.2 2011.
b) komisii pre výstavbu
a pôdohospodárstvo prehodnotiť žiadosť Márie Stahoňovej, Klin 402 a Mária Fenika a manž. Kataríny, Klin 253
o úpravu hraníc MK.
c) nájomnú zmluvu o nájme urbárnych pozemkov pod
bývalou prevádzkou medzi
prenajímateľom URBÁR-PS
Klin a nájomcom Obcou Klin.
d) informáciu starostu o zasadaní združenia ZMOBO.
e) informáciu starostu obce
o aktuálnych a pripravovaných
výzvach v Operačnom programe ŽP.
f) informáciu starostu obce
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR.
g) informáciu starostu obce
o členstve v ZMOS, Združení
Euroregiónu Beskydy, Združení Biela Orava, Združení Babia
Hora, Asociácií horských sídiel.

h) návrh starostu obce
na uzatvorenie zmluvy s partnerskou obcou zo zahraničia
(ČR – SR) na princípe cezhraničnej spolupráce v rámci Euroregiónu Beskydy pri podávaní spoločných projektov.
i) komisii pre financie a majetok obce prehodnotiť návrh
nájomnej zmluvy s Urbárom
– pozemkové spoločenstvo Klin
o nájme pozemkov nad cestou
pod bývalou prevádzkou
j) komisii pre verejný poriadok, životné prostredie a sťažností prepracovať VZN o verejnom poriadku a riešiť sťažnosti
občanov na parkovanie vozidiel
na štátnej ceste III/52104 v úseku
od Martina Šimurdu po Kolibu
PIZZERIA.
k) komisii pre inventarizáciu majetku obce vypracovať
zoznam poškodených, opotrebovaných a morálne opotrebovaných kníh na vyradenie zo zoznamu s možnosťou
ponuky odpredaja, prípadne umiestniť do antikvariátu
do 28 . 2. 2011.
l) komisii pre financie a majetok dopracovať podmienky pre predloženie ponúk
na prenájom lyžiarskeho vleku
do najbližšieho zasadania OZ.
neschvaľuje:
a) žiadosť Márie Klozíkovej, bytom Klin č. 64, o neuhradenie nájmu v prevádzke
Kaderníctvo v budove s. č. 147.
b) informáciu starostu obce
o vysielaní TV ORAVIA a návrh
zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Bežné príjmy 2011
v€
111 003 DPFO Výnos dane z príjmov FO
poukázaný územnej samospráve
434 742
100
Daňové príjmy
120
Dane z majetku
121 001 Z pozemkov
7 710
121002 Zo stavieb
9 300
Z bytov
40
130
Domáce dane tovary a služby
133 001 Dane za psa
1 000
133 013 Za komunálne odpady
21 900
200
Nedaňové príjmy
212003 Z prenajatých budov
13 550
220
Administratívne a iné poplatky
221 004 Správne poplatky
4 300
223001 Za predaj tovarov a služieb
4 000
242
Úroky
60
312
Bežné transféry
ZŠ s MŠ Prenesené kompetencie
366 600
ZŠ s MŠ Vzdelávacie poukazy
8 904
ZŠ s MŠ Strava
2 295
ZŠ s MŠ Školské pomôcky
747
ZŠ s MŠ Výchova vzdelávanie
5 783
Bežné príjmy spolu:
880 931
Príjmy celkom
880 931
Bežné výdavky v €
2011
01. 1. 1. 6 Obce
610
Mzdy, platy, služobné platy
a ostatné osobné vyrovnania
64 642
620
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
22 941
630
Tovary a služby
50 654
640
Príspevok spoločnému úradu
1 660
01. 7.   Transakcia verejného dlhu
Splátka istiny
34 800
637012 Úroky
2 394
03. 2. 0 Ochrana pred požiarmi
630
Tovary a služby
530
0.4. 5. 1 Cestná doprava
630
Tovary a služby
30 000
05. 1. 0 Nakladanie s odpadmi
630
Tovary a služby
21 535
06. 2. 0 Rozvoj obcí
610
Mzdy, platy, služ. príjmy
14 512
620
Poistné a príspevok do poisťovní
4 722
630
Tovary a služby
1 327
06. 4. 0 Verejné osvetlenie
630
Tovary a služby
5 940
08. 1. 0 Rekreačné a športové služby
642002 Príspevok – TJ
7 600
630
Tovary a služby
1 065
08. 2. 0 Kultúrne služby
630
Tovary a služby
7 650
640
Príspevok
2 000
08. 4.
Náboženské a iné služby
630
Tovary a služby
200
640
Členské príspevky, príspevky združeniam
2 092
09. 1. 2 MŠ– príspevky
90
ZŠ – príspevky
770
10. 2. 0 Staroba
630
Stretnutie dôchodcov
600
10. 2. 0. 2 Ďalšie sociálne služby (opatrovateľská služba)
610
Mzdy, platy, služobné platy
a ostatné osobné vyrovnania
7 997
620
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
2 795
Školstvo/RO s právnou subjektivitou ZŠ Klin – originálne kompetencie – financovanie MŠ, jedáleň, školský klub
143 086
Bežné výdavky spolu:
431 602
Kapitálové výdavky v €
2011
700
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
65 000
Kapitálové výdavky spolu:
65 000
ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie
384 329
Výdavky celkom:
880 931
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej len OZ),
zo dňa 17. 12. 2010.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo
v Kline
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený
starosta
obce Štefan Peňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jozef Sroka, Ing. Katarína Košútová, Pavol Červeň,
Dušan Gonšenica, Ján Lajda,
Ľubomír Košút, Zdenka Bošaňová.
3. starosta obce v zmysle §
13 b ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov poveruje s účinnosťou
od 17. 12. 2010 zastupovaním
starostu obce, t.j. výkonom
funkcie „zástupcu starostu
obce“ Pavla Červeňa.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo
v Kline
A. zriaďuje
a. mandátovú a volebnú
komisiu
b. návrhovú komisiu

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre nasledovné
oblasti:
b. komisiu pre financie
a majetok obce komisiu
c. komisiu pre sociálnu
oblasť
d. komisiu pre školstvo,
kultúru a šport
e. komisiu pre verejný poriadok, životné prostredie
a sťažnosti
f. komisiu pre výstavbu
a pôdohospodárstvo
g. inventarizačná komisia
h. komisia o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov
B. volí
a. predsedu mandátovej
komisie p. Ľubomíra Košúta
b. členov mandátovej komisie p. Jozefa Sroku a Dušana Gonšenicu
a. predsedu návrhovej komisie p. Pavla Červeňa
b. členku návrhovej komisie p. Ing. Katarína Košútová
C. ukladá
poslancom OZ pripraviť
návrhy na zaradenie poslancov do komisií a doplnenie
komisií z odborníkov z radov
obyvateľov obce.
Uznesenieč. 3
Obecné zastupiteľstvo
v Kline
deleguje
v zmysle § 24 a 25 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších pred-

Starajú sa o rozvoj vidieka
Občania obce Klin, ktorí hospodária na poľnohospodárskej pôde a chovajú hovädzí dobytok (HD), sa 19.
2. 2011 zúčastnili na výročnej
členskej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2010.
Predseda roľníckeho svojpomocného družstva Oravské Beskydy
pán Karol Revaj vo svojom príspevku uviedol, že členom druž-

stva je 95 občanov obce, ktorí hospodária na výmere 316 ha a chovajú 133 ks hovädzieho dobytka.
Za obrábanie pôdy, ako aj chov
HD členovia družstva dostali dotácie, ktoré použili na nákup poľnohospodárskych potrieb, strojov, hnojiva, osiva, sadiva a iné. Podmienkou na vyplatenie dotácií okrem obhospodárenia pôdy a chovu HD je
aj riadne tzv. „Krížové plnenie.“ Je
to rozsiahly dokument o zákonoch,

pisov a § 5 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 291/2004 Z.z.,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy
za člena školskej rady  deleguje poslankyňu Ing. Katarínu
Košútovú.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo
v Kline
určuje
v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu vo výške 1,4-násobku zákonom stanoveného platu s účinnosťou
odo dňa zloženia predpísaného sľubu starostom obce.
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin,
zo dňa 24. 2. 2011.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Predpoklady a náležitosti pre uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra obce Klin a vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona 369/1990
o obecnom zriadení. (predkladá starosta).
2. Podmienky pre predloženie ponúk na prenájom lyžiarskeho vleku (predkladá
starosta)
pravidlách a normách v SR a EÚ,
ktorých dodržiavanie je základnou podmienkou na poskytnutie finančnej pomoci pre družstvo. Poľnohospodár pri svojej činnosti musí
plniť a dodržiavať veterinárne zákony, zákony o hnojivách, ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy, zákony o rastlinnej starostlivosti a o prípravkoch a zariadení
na ochranu rastlín. Treba si uvedomiť, že po vstupe Slovenska do EÚ
je účelom poľnohospodárstva nielen
výroba, ale aj udržiavanie krajiny
a rozvoj vidieka.
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3. Žiadosti o stavebné povolenie a vyhotovenie GP.
(starosta obce).
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo
v Kline:
A. berie na vedomie:
• oznámenie Ing. Jána Laššáka vzdania sa funkcie kontrolóra obce.
B. vyhlasuje:
• konanie voľby hlavného
kontrolóra obce Klin na deň
1. 4. 2011
UZNESENIE č. 12
Obecné zastupiteľstvo
v Kline:
A. schvaľuje:
• podmienky pre predloženie ponúk na prenájom lyžiarskeho vleku TATRAPOMA
F-12 s termínom do 2. 5.
2011
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo
v Kline:
A. ukladá:
komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo
pripraviť
stanovisko pre Juraja Fenika
a manž. Katarínu, Klin 462
k výstavbe rodinného domu
a k návrhu na vyhotovenie
GP za účelom rozdelenia pozemkov mimo územného plánu obce predloženého geodetom Jozefom Revajom v k.ú.
Klin do najbližšieho zasadania OZ.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Členov družstva pozdravil aj
starosta obce Štefan Peňák. Poďakoval občanom za odvedenú
prácu pri zveľaďovaní chotára
obce. Zdôraznil ochranu a zásady pri dodržiavaní životného prostredia v obci. Uviedol, že
obecný úrad bude nápomocný
pri spracovaní biologického odpadu pomocou kompostérov.
Po schôdzi nasledovalo spoločenské
posedenie členov s rodinnými príslušníkmi, kde diskutovali a vymieňali si
skúsenosti z poľnohospodárskej práce.
-Václav Stuchlý, ekonóm-
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Podmienky pre predloženie
ponúk
na prenájom
lyžiarskeho vleku Obce Klin

1. Predmet nájmu
Predmetom nájmu je lyžiarsky vlek TATRAPOMA
F 12, dĺžka 357 m, postavený na parcele CKN 1289 k. ú.
Klin.
2. Doba nájmu
Nájomná zmluva sa bude uzatvárať na dobu neurčitú
a nájom začne dňom podpisu nájomnej zmluvy.

Ako jedna veľká rodina
MDŽ je dňom oslavy ženy
a Jednota dôchodcov v Kline tento deň oslávila vo veľkom štýle – zorganizovala
stretnutie dôchodcov z regiónu Hornej Oravy – Zákamenné, Breza, Vasiľov,
Oravská Jasenica, Námestovo, Bobrov, Zubrohlava,
Nižná a Klin, ktorej sa zúčastnilo 160 oravských dôchodcov
Nešlo len o uctenie si žien,
ktoré už čo-to zažili, ale aj
mužov, ktorí do ich života vždy patrili. Seniori sa totiž každoročne stretajú ako
jedna veľká rodina a snažia
sa obohatiť si svoje dni zrelého veku. Každý rok pripadne zodpovednosť na ple-

cia inej skupiny. Tento rok
sa stretnutie konalo v Kline
a naši dôchodcovia sa naozaj
nedali zahanbiť.
Zúčastnených
privítal
na pôde našej obce starosta
Klina Štefan Peňák a správca
farnosti vdp. Eugen Ďubek,
k dobrej nálade prispeli žiačky ZŠ v Kline a svoje herecké
a spevácke schopnosti predviedli domáci a hostia z Bobrova.
S nárekom prišiel sprievod zo Zubrohlavy. To však
len preto, aby všetkých zabavili pri pochovávaní basy. Prítomní boli aj primátor Námestova a starostovia
okolitých obcí, ktorí si uctili kvetmi všetky príslušníčky
-mjnežného pohlavia.

3. Podmienky nájmu
a) Obec Klin odovzdá predmety nájmu do užívania nájomcovi  s tým, že nájomca si hradí všetku údržbu,
opravu prípadnú modernizáciu  vleku na vlastné náklady.
b) Nájom pozemkov súvisiacich s lyžiarskym svahom si dohodne nájomca s vlastníkmi resp. nájomcami
pozemkov.
c) Nájom pokladne, sociálneho zariadenia a skladu
náradia nájomca dohodne s Urbárom-PS Klin
d) Obec Klin požaduje poskytnutie   pre občanov
obce Klin zľavu na prepravu vlekom a zľavu navrhne
nájomca v predloženej ponuke.
4. Úhrada nákladov spojených s nájmom
a) Záujemca navrhne výšku nájmu za prenájom lyžiarskeho vleku v ponuke a zaväzuje sa uhrádzať nájom
odo dňa podpisu nájomnej zmluvy.
b) Poplatok za odvoz komunálneho odpadu bude
platiť v zmysle VZN o poplatkoch obci Klin
c) Náklady za  odber elektrického prúdu budúci nájomca bude uhrádzať energetickým závodom po uzatvorení zmluvy. Lyžiarsky vlek má samostatné elektrické meranie.
5. Prevádzka lyžiarskeho vleku
Budúci nájomca sa zaväzuje začať s prevádzkou lyžiarskeho vleku v zimnej sezóne 2011/2012.
6. Ostatné podmienky
a) Záujemca predloží k ponuke návrh nájomnej
zmluvy na prenájom lyžiarskeho vleku.
b) Ostatné podmienky budú vzájomne dojednané
v nájomnej zmluve.
Ďalšie informácie:

„Pochovanie basy“ v podaní divadelníkov zo Zubrohlavy

1. Ponuku treba predložiť na Obecný úrad Klin,
č. 199, 029 41 Klin do 2. 5. 2011 do 15. 00 hod.
2. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 2. 5.
2011 o  15.30 hod. na obecnom úrade v Kline.
3. Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia a návrh
predloží na schválenie OZ v Kline.
Kontaktná osoba: Štefan Peňák, starosta obce
Komisia: Pavol Červeň – predseda komisie
Ing. Katarína Košútová – člen komisie
Zdenka Bošanová – člen komisie
Telefónne číslo OcÚ: 043/5584321
starosta: 0915818262
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Dôchodcovia nezáhaľajú
Ak babku nenájdete doma,
neznamená to vždy, že je niekde na klebetách. Dôchodcovia z Jednoty dôchodcov
v Kline sú aktívni po celý rok.
Tradične na jar a na jeseň mávajú brigády pri upratovaní fary
a cintorína. Najnovšie ste ich
mohli stretnúť aj v telocvični ZŠ.

Trénovali volejbal. Pripravovali
sa na 5. ročník volejbalového turnaja pod patronátom okresnej
organizácie JDS, starostu Zubrohlavy a základnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Zubrohlave. Pripravili si Mikulášske posedenie pre svojich členov, zorganizovali ples a hlavne nezaháľajú,
ale sa tešia zo života.
-mj-

GRATULÁCIA K 90 -TKE
Gratulujeme p. Jozefovi Večerkovi k 90-tym narodeninám,
ktoré oslávil 20. februára 2011 (nar. 20. 2. 1921)
starosta obce Štefan Peňák spolu s komisiou
pre sociálnu oblasť a zamestancami obecného úradu .

Katarínsky ples sa vydaril
Neopakovateľnou atmosférou a kvalitným obsahom sa
do povedomia občanov v posledných desiatich rokoch dostáva Katarínsky ples pod záštitou MS SČK v Kline, ktorý
sa uskutočnil 20. novembra 2010 v kultúrnom dome.

Na návštevníkov čakal prípitok v pohároch s logom MS
SČK, ktorý bol zároveň malým
symbolickým darčekom na pamiatku pri príležitosti jeho 10.
výročia. Po úvodnom slove
nasledoval príhovor zástupcu
Územného spolku SČK Orava
Ing. Jozefa Gaburu, ktorý sa
poďakoval a vysoko ocenil mimoriadne aktívnu činnosť nášho miestneho spolku.
Tohtoročný ples bol oproti predchádzajúcim oboha-

tený o prezentáciu, v ktorej
predsedníčka Mgr. Marta Peňáková pútavým spôsobom
priblížila atmosféru predchádzajúcich deviatich plesov.
Nechýbal ani pekný kultúrny
program, v ktorom vystúpili tanečníci a naši herci so
scénkou Červenka čiapočka.
Milým spestrením boli najmä
naše mladé nádeje v spoločenských tancoch Sára a Dávid
a očarujúci spev Timey.
Na plese bolo všetko, čo sa
od plesu očakáva – elegantné
dámy, šarmantní páni, chutné
jedlo, bohatá tombola, ale najmä – bolo príjemné vidieť staré
známe tváre a tiež nových priateľov, ako sa veselo zabávajú až
do skorých ranných hodín.
Úprimné
poďakovanie
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli

NAOZAJ POSLEDNÝ
dôchodcovský ples?

Takáto otázka sa popri zábave pretriasala na 5. plese dôchodcov 16. 1. 2010. Dôvod k takémuto rozhodnutiu bol
jednoduchý – nedostatočný záujem.
Aj napriek prvotným stresom, či sa tento ples vôbec
uskutoční, jeho organizátori
verili, že sa ples nakoniec konať bude. Vždy tam totiž bolo veľmi veselo. Tak tomu bolo
aj na 5. ročníku plesu dôchodcov a domáci i hostia z Námestova a Bobrova, hoci v nízkom
počte, sa veľmi dobre zabávali.
Do tanca im hrali Tropekovci z
Rabčíc a keď sa práve netanco-

k jeho úspešnej realizácii.
Veríme, že táto tradícia vy-

valo, otec so synom vytiahli
harmoniky a spievalo sa z plných pľúc. Vo vianočnom duchu zaspieval aj nový kliňanský chrámový zbor. Seniori sa
tiež nedali zahanbiť. Zaspievala „Babička“ a hostia z Bobrova všetkých výborne pobavili scénkou Farmár hľadá ženu.
Ostáva nám len dúfať, že
táto pekná akcia nebola po-mjsledná.
drží ešte veľa ďalších desaťročí. -Mgr. Marta Basárová-
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Naučili sme sa pomôcť pri záchrane života
Zdravie je vzácne. Jeden deň ho máme a na druhý ho môžeme nadlho alebo niekedy až navždy stratiť. Veľakrát stačí iba
nepozornosť, malá chyba zo strany príbuzných, lekárov…
V otázke zdravia nevedomosť neospravedlňuje.
Je to len slabá výhovorka
pre naše neustále sa ozývajúce svedomie.
Aj preto sa 21 obyvateľov Klina rozhodlo prihlásiť na 33-hodinový kurz
prvej pomoci, ktorý viedla inštruktorka Slovenského Červeného kríža
Mgr. Marta Peňáková.

Veľkým prínosom pre
všetkých zúčastnených boli aj vlastné skúsenosti najmä starších žien, ktoré počas života zažili nejednu situáciu. Aj vďaka nim sme
mohli vidieť, že teória je teória, ale prax je iná. Jednou
z absolventiek kurzu bola
aj sestra, pani Mgr. Ivetka

Na týchto prednáškach
týkajúcich sa poskytovania
prvej pomoci inštruktorka  
zaujímavým spôsobom objasňovala rôzne situácie,
ktoré môžeme zažiť a ako
by sme sa mali správne pri
nich zachovať. Nechýbali ani praktické pomôcky,
modelové situácie, na ktorých mohli absolventi kurzu nielen vidieť, ale si aj
vyskúšať rôzne metódy. Veľmi užitočnou pomôckou na umelé dýchanie a masáž srdca boli modely, medzi nimi aj
„Anča“ napojená na digitálny prístroj, ktorý po ukončení ukázal
percentuálnu
úspešnosť, teda, či by sme človeka oživili.

Posedenie pri odovzdávaní osvedčení o prvej pomoci
Kurtulíková, ktorá
tiež prispela k spoločným
diskusiám. Neraz hovorila o zážit-

koch z lekárskeho prostredia, o vážnych chybách,
ktorých sa ľudia dopúšťajú.
Po ukončení 33-hodinového kurzu si každý účastník napísal test. Na záver
boli všetkým absolventom odovzdané certif ikáty. Odovzdávanie osvedčení sa nieslo v príjemnej
atmosfére, pri voňavom
vínku, dobrom občerstvení a ako inak, pri diskusiách o našom zdraví, chorobách a ich predchádzaniu.
-Veronika Romaňáková-

Stretnutie Červeného kríža
Bývajú niektoré akcie,
na ktorých sa stretáva veľké množstvo ľudí. V Kline
je takou akciou každoročná schôdza MS – SČK v Kline. Zastúpené sú všetky vekové kategórie – od detí až
po dôchodcov.
Výročné schôdze sú charakteristické aj tým, že ich
„osladia“ malým programom naše deti. Tak tomu bolo aj 24. 2. 2011, keď
po zahájení vystúpili so svojím spevom Katka Večerková, Monika Tomaštíková
a Henrietka Bečárová. Marta Peňáková, Marta Basárová a Eva Katráková prítomných oboznámili s uskutoč-

nenými akciami a hospodárením za uplynulý rok. Predstavili aj plány na rok 2011.
Odmenení boli dobrovoľní darcovia krvi, ktorí minulý rok získali Jánskeho plakety. Najväčší potlesk si právom zaslúžila Marta Basárová za Diamantovú Jánskeho plaketu. Kto bol niekedy darovať krv, vie si zhruba predstaviť, aké je to zaslúžené ocenenie. Hosťami
na schôdzi boli pani Ľubica Dubnicayová – riaditeľka
územného spolku SČK Orava z Dolného Kubína. V príhovore predstavila a zhodnotila prácu Červeného kríža na Orave. Ďalším hosťom
bola PhDr. Zuzana Krško-

Príhovor riaditeľky ÚS SČK Orava, vľavo PhDr. Zuzana Kršková
vá. Pani doktorka veľmi názorne vysvetlila postrach
21. storočia – Alzheimerovu
chorobu. Objasnila jej príznaky, priebeh, prevenciu,
aj to, ako sa k takto chorým
ľuďom máme správať. Bolo

to veľmi zaujímavé. Na posedení nechýbalo tradičné varené červené vínko, občerstvenie a tombola. O tom,
že sa tam všetci cítia dobre,
svedčí stále väčší počet zúčastnených.
-mj-
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V Kline vznikol vokálny zbor
Počas vianočných sviatkov sa na „hudobnej scéne“ Klina
objavil nový spevácky zbor – vokálny, t. j. viachlasný zbor
bez sprievodnej hudby. Vedie ho Marek Klinovský a zbor
sa snaží obohatiť hudobné vystúpenia o nové prevedenie
zborových koncertov.
Ako vznikla myšlienka založiť v Kline vokálny zbor? V Kline
nikdy nebol problém nájsť dostatok výborných hlasov a dobrým spevákom nikdy nechýbal
zápal a ochota obetovať čas popri svojich bežných povinnostiach a venovať sa spevu.
Celé sa to začalo v októbri
2009. Myšlienka, ba priam potreba, pokračovať v niečom,
čo sme s manželkou radi robili v Bruseli nám po návrate do Klina nedala spávať a tak
sme oslovili niekoľko ľudí, hlav-

ne z radov bývalých zboristov,
či by si nechceli zaspievať vo vokálnom zbore. Sme veľmi radi,
že ich náš nápad zaujal a teraz
je nás okolo 20 spevákov. Momentálne pripravujeme veľkonočný program.
Nespievame len náboženskú hudbu. Chystáme zaradiť
do nášho repertoára napr. niekoľko ľudoviek vo štvorhlasnom
prevedení, pracujeme na latinských i zahraničných spevoch
a chceme určite nacvičiť slovenské štvorhlasné koledy.

Zvieratká idú do
Betlehema

Málokedy si uvedomujeme, čo všetko máme. V našej uponáhľanej dobe stále niečo potrebujeme a chceme mať. Aj naše
deti sú často nespokojné, že nemajú to, čo ich spolužiaci, alebo čo videli v reklame. A preto je veľmi ťažké učiť deti jednoduchosti a skromnosti. Niekedy si však stačí všimnúť tých
chudobnejších, aby sme zistili, akí sme v skutočnosti bohatí.

I takúto myšlienku nieslo divadielko „Zvieratká idú
do Betlehema“. Sestrička Imakuláta sa spolu s deťmi rozhodli pomôcť deťom v Kazachstane pripravili vianočné divadielko Zvieratká idú do Betlehema. Malí herci, hudobníci a tanečníci usilovne nacvičovali, aby mohli spríjemniť svia-

Na nácviku nového vokálneho zboru. Vpredu jeho dirigent Marek
Klinovský.
Sme zatiaľ len na začiatku,
ale nechýba nám chuť tvrdo
pracovať, sme plní entuziazmu a dobrej nálady. Náš zbor je
otvorený každému kvalitnému
hlasu a v súčasnosti by sme potrebovali posilniť zbor o basové a altové hlasy, aby sme mohli
vyvážiť pomer hlasov v zbore, ale každý, kto spievať vie
a chce, je u nás vítaný. Zbor totiž nie je nikdy natoľko veľký,
aby sa tam už nik nezmestil.

Osobne by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prijali našu ponuku spievať v tomto
zbore a venujú veľkú časť svojho voľného času týmto smerom. Viem, že výsledok, ku
ktorému spejeme, je nám všetkým odmenou a poteší aj našich poslucháčov, pretože spev
lahodí duši a urobí deň krajším.
Marek Klinovský
tel. :+421 904 005 010
mklinovsky@gmail.com

točné popoludnie. Bolo to pôvabné predstavenie a dobrovoľné vstupné bolo venované
detskému domovu v Kopčegaj,
kde pôsobí naša rodáčka sestra Consoláta Kviatková. Keďže väčšina Kliňanov asi netušila, kde to je, sestra Consoláta im
predstavila jej pôsobisko a deti,
ktoré tam žijú.
-mjTradičný novoročný punč pripravili poslanci OZ Ing. Katarína
Košútová a Ľubomír Košút. Punč zahrial, hudba a spev potešili.

Klin žil na Vianoce
spevom

Zvieratká idú do Betlehema – Opäť inak poňatá vianočná návšteva
betlehemského dieťatka zaujala nielen deti, ale aj dospelých divákov
Jasličkovej pobožnosti
foto: ing. peter jendroľ

Nielen deti sa postarali
o spríjemnenie vianočných
sviatkov. Na 2. sviatok vianočný si koncert pripravili aj dospelí a mládež z Klina. Nebola
to súťaž zborov, lebo každý je
iný, jedinečný neporovnateľný,
a práve preto to bolo obohacujúce. Nový zbor zaspieval
vážnejšiu chrámovú hudbu
a „starý“ mládežnícky zbor

zaspieval veselšie vianočné
pesničky. K hlbokému zážitku
prispeli aj sestry Klaudia a Eva
Kosmeľové, ktoré hrou na organe a husliach obohatili sviatočné popoludnie. Sprievodným
slovom a recitáciou prispela aj
Veronika Romaňáková. Ďalej
nasledovalo ešte malé občerstvenie a hlavne družné debaty
o dojmoch z koncertu.
-mj-
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Zasvätené deťom v  ačagu sv. Kl á ry
V auguste 2009 prišli sestry Kongregácie školských sestier de Notre Dane zo Slovenska na pozvanie otca Massima
do Kopčegaja a prevzali do opatery dom sv. Kláry. Hlavným poslaním tejto kongregácie je výchova a vyučovanie detí
a mládeže, a tak sa ich pomoc sústreďuje smerom k deťom, ktoré potrebujú pomoc.
Pri našom príchode bolo
v ačagu 13 detí. Teraz nás tu žije 25. Ačag sv. Kláry je osobitý tým, že sú tu prevažne malé deti – 16 detí do 8 rokov.
Dvaja navštevujú druhý stupeň základnej školy a traja študenti prichádzajú z Almaty
do ačagu na víkend. Za ačag
je zodpovedná sestra Margita a sestra Consolata. Z dospelých vypomáhajú v ačagu Tanja a Inga, ktoré tu žijú so svojimi deťmi.
Dom, v ktorom žijeme, je
zverený ochrane sv. Kláry, ktorej je zasvätená aj kaplnka v dome. V kaplnke prítomný Ježiš
v Eucharistii je srdcom ačagu.
Tu prichádzajú deti každý deň
a spoločne sa modlíme sv. ruženec. Prosíme, aby ich viedol Ježiš a Panna Mária a pomohli im
stať sa dobrými ľuďmi. Prosíme
o požehnanie pre dobrodincov. Modlime sa za naliehavé
záležitosti, ktoré prináša bežný
život v ačagu, za potreby Cirkvi
a vo svete.
Aby sme vám vytvorili celostnú predstavu o ačagu,
opíšeme vám toto prostredie a program ačagu. Ačag sv.
Kláry je dojposchodový dom.
V prízemí sa nachádza kuchyňa a jedáleň, práčovňa, garáž
a tiež malá miestnosť na odkladanie osobných vecí – topánky, vetrovky. Na prvom poschodí sú miestnosti   upravené ako obytné priestory. Máme dievčenské izby, izby pre
matky s deťmi, sociálne zariadenia a spoločnú miestnosť
slúžiacu na spoločný program
a hru s deťmi. Druhé poschodie je vyhradené chlapcom,
ktorí majú dve izby a sociálne zariadenie. Tu sa nachádza
aj byt sestier a kaplnka. K domu patrí aj časť záhrady. V záhrade spolu s deťmi pestujeme
kvety a snažíme sa dopestovať
aj trochu zeleniny a ovocia.
Deti, ktoré žijú v ačagu, sú
prevažne deťmi žijúcich rodičov, ktorí nechcú, alebo sa
nemôžu o svoje deti postarať
a zabezpečiť im ľudské podmienky pre ich rozvoj. De-

ti k nám privádzajú rodičia
alebo ich príbuzní. Často tieto deti prichádzajú s rôznymi
ochoreniami, sú podvyživené, nemajú osvojené základné hygienické návyky, návyky
slušného stolovania, nevedia
sa obliecť. Je zanedbaný ich
duševný rozvoj – školopovinné deti nepoznajú farby, nevedia držať v ruke ceruzku, majú
problém komunikovať… Najviac tieto deti trpia nedostatkom lásky – je narušený ich
citový vývoj a nedostatkom
zdravých morálnych hodnôt

– rozšírené je klamstvo, nezodpovednosť, poškodzovanie vecí, fyzické ubližovanie.
V ačagu sa snažíme pre tieto
deti vytvoriť rodinné prostredie, v ktorom cítia, že sú milované, že nám na nich záleží. Pomáhame im objaviť ich osobitosť, dary, ktoré majú. S trpezlivosťou ich učíme základným
návykom slušnosti, k zodpovednému pristupovaniu k školským a pracovným povinnostiam, k čestnosti, k pravde.
Rodinnú atmosféru pomáha vytvárať spoločné slávenie
sviatkov a slávnosti. Najväčším
sviatkom v roku je pre deti ich
deň narodenia. Narodeniny
oslavujeme každému dieťaťu
osobitne. K oslave neodmysliteľne patrí torta, darčeky a dobrá večera. Deti sa celý týždeň
tešia aj na nedeľu. Po sv. omši, spoločnom obede chodíme
s deťmi do parku, do prírody,

na jazero, hráme sa s nimi hry
a večer pozeráme multik za pomoci dataprojektoru.
Pred spaním deťom ešte čítame rozprávky, biblické príbehy, alebo životopisy svätých,
ktorých sa domáhajú každý večer a nenahradí ich ani rozprávka v televízore. Toto sú chvíle budovania pekných vzťahov
dôvery a zároveň sú silnými výchovnými prostriedkami.
Deti vovádzame aj do kresťanského liturgického života
rôznymi aktivitami. V advente sme otvárali okná domčeka, kde sme našli úlohu na každý deň a v poslednom okne nás
očakávala sv. Rodina. V pôste
sme mali v kostole veľký kríž,
na ktorom bolo znázornené zlo
vo svete. Deti zakrývali toto zlo
dobrými skutkami a modlitbami, ktoré symbolizovali rôznofarebné kvietky.
Uvedomujeme si, že deti

veľmi formuje aj útulné, pekné prostredie. V lete sme začali robiť opravu domu. Počas zimy sme zistili nedostatky nášho príbytku. Radiátory v niektorých izbách boli počas celej
zimy studené, pri malom oteplení a topení snehu začalo zatekať do izieb. V izbách sa teplota pohybovala okolo 16 0C
a na chodbách 11 0C. Okná boli z vnútornej strany pokryté ľadom, ktorý sa neroztopil aj niekoľko dní. Všetci sme usilovne kašľali a smrkali celú zimu.
Od vlhkosti a zimy sa steny pokryli pliesňami, ktoré sme namáhavo čistili počas celej zimy. Na jar sme sa pustili aspoň
do opráv, ktoré sme mohli urobiť spoločnými silami. Bolo potrebné vyčistiť, vymaľovať všetky miestnosti. Steny v jedálni a kuchyni sme museli obiť
do tehly a  naniesť nové omietky. Všetko sme vyupratovali,
skrášlili deťom izby, ale najväčšie závady ostali neodstránené.
S obavou očakávame zimu, lebo pri prvých jesenných dažďoch si našla voda cestičku cez
poškodenú strechu do izieb detí. Nutne potrebujeme opraviť
strechu a  zatepliť dom.
Preto prosíme o pomoc
všetkých vás, ktorí máte
možnosť pomôcť nám. V tak
veľkom a hlboko zasahujúcom diele do života núdznych každá pomoc a podpora je vítaná a určite aj veľmi
Bohom požehnaná.
Sr. Consolata
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Zoznámili sa so školou
V dňoch 2. – 3. 2. 2011
sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Prvý
ročník sa chystá navštevovať v budúcom školskom roku 41 nových prváčikov.
Budúcich školákov počas
ich prvej skúšky sprevádzali
Snehulienka a šiesti trpaslíci,
siedmeho trpaslíka predstavoval budúci prváčik. Ten ak
prekoná všetky dané skúšky,
pomôže Snehulienke zachrániť sa pred zlou kráľovnou. Rátajko mu pomohol

prekonať skúšku v počtoch.
Čítajko ho sprevádzal pri
skúške čítania. Spievanko
si rád vypočul nejakú pesničku či básničku. Vedko sa
rád oboznámil so zvieratkami. Geometrík pomáhal pri
spoznávaní tvarov a ich farieb a Stavajko na šťastný koniec pomohol nášmu siedmemu trpaslíkovi postaviť
Snehulienke krásny hrad.
Všetci naši trpaslíci, v počte
41, úlohy zvládli a za odmenu získali pamätný list, darček a sladkosť.
-mj-

Škola doma?
Čo ako by sa zdalo, že sa v školskom procese toho veľa nezmenilo, nie je to pravda. Vyučovanie v 30-tych
až 50-tych rokoch minulého storočia pripomínalo to
dnešné tak akurát tým, že sa žiaci snažili naučiť predkladané témy a tým, že ich to niekto učil.
Vyučovanie sa napr. nekonalo vždy v školskej budove.
V Kline sa často konalo v obyčajných domoch
a núdzových budovách,
ktoré často nevyhovovali
žiadaným podmienkam.
V triede boli spojené aj
dva-tri  ročníky, napríklad:
2. a 3. ročník, 4. a 5. a 6. až
9. ročník.
Kliňanskí žiaci 6. – 9.
ročníka museli dochádzať
do Zubrohlavy kvôli nedostatku budov.
Obrat nastal až v 50–
tych rokoch, po fronte, keď
v Kline postavili novú budovu. Dovtedy sa 1. až 5.
ročník učil v budove pri
kostole.
Učilo sa s veľkým počtom žiakov v triedach, 40
až 45.
Štát sa snažil veľmi vylepšiť školstvo po stránke
kvality vyučovania v nových budovách aj bývania
učiteľov.
Nastala doba vzdelania, pokroku, zmena života. Stará budova pri kostole ostala pre škôlku, ako je
to aj teraz.
Nastali zmeny v školskom poriadku a školských
osnovách, kde napr. patril aj   predmet ručné prá-

ce, alebo pracovné vyučovanie.
V jarných, letných či jesenných dňoch sa obrábali políčka, v zimných ručné
práce z dreva, papiera, hliny, šitie bábik, výroba hračiek, pletenie, vyrezávanie,
atď.
V jeseni sa konali brigády
na poliach od štvrtých ročníkov a poobede.
Boli aj také problémy, že
nie všetci učitelia boli pre
učenie žiakov kvalifikovaní.
Kvalifikovaní
učitelia
pripravovali pre nich vzorové hodiny a prácu učiteľov kontrolovali inšpektori.
V tej dobe museli učitelia
robiť veľmi veľa mimoškolskej práce, najmä divadlá,
športy, prednášky a rôzne
aktivity.
V Kline to boli divadlá
pre vzdelanie a osvetu našich ľudí, keďže nebolo
toľko možností na informácie a zábavu, ako je tomu dnes.
Škola sa zmenila, ale stále plní funkciu, ktorá je nezastupiteľná v každej generácii.
-Agnesa Svetlošáková,
bývalá učiteľka-
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Karneval – v kráľovstve
masiek
Karneval sa konal v nedeľu 27. februára 2011
v telocvični Základnej
školy s Materskou školou Klin, ktorá sa zmenila na rozprávkovú krajinu. Vyzdobili si ju sami
žiaci svojimi v ý tvarnými
prácami.
V dané popoludnie ožila prítomnosťou a radosťou 180 masiek. Nechý-

bali strigy a čarodejnice, princezné, supermani, zvieratká a rôzne rozprávkové postavičky. Karneval milo ozvláštnili rodinka pirátov (Lajdovci)
a rodina moslimov ( Jendroľovci).
„Najnajkrajšie“ masky
boli patrične odmenené
a tie najkrajšie tiež.
-ar-

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Kline
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Kline je občianske združenie a funguje od roku 2003. Je členom Slovenskej rady
rodičovských združení v Spišskej Novej Vsi a ako samostatná organizácia funguje od roku 2006.
Naším cieľom je spolupracovať s vedením školy a pedagogickými
pracovníkmi na zabezpečení kvalitnej
výchovy a vzdelávania detí,
ochrane práv detí, ochrane
záujmov rodičov a tiež podpore nadaných a talentovaných detí.
Naša činnosť je zameraná
predovšetkým na
• usporadúvanie diskusií, prednášok a iných foriem
komunikácie členov rodičovského združenia,
• riešenie
výchovných
a vzdelávacích problémov,
• ochranu zdravia detí,
(besedy s políciou, zdravotníkmi…)
• zabezpečenie racionálneho stravovania,
• zlepšenie
životného

prostredia, (výchova k separovaniu odpadov, …)
• pomoc pri rozvoji záujmovej činnosti detí, (nákup
pomôcok, odevov…)
• organizovanie
vedomostných, športových a zábavných súťaží.
Všetci členovia rodičovského združenia (to sú rodičia, ktorí sa zúčastnia
valného
zhromaždenia
na začiatku školského roka) si zvolia triednych dôverníkov, spomedzi ktorých sa volí výkonný výbor. Členovia výkonného
výboru zastupujú a sú zodpovední za chod a správne
fungovanie rodičovského
združenia.
Naše Rodičovské združenie je financované z dvoch

zdrojov, a to z členského poplatku za každé dieťa a tiež
z príspevku z 2 % z daní.
Podľa zákona č. 595/2003
o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 %
z vašej dane vybratej neziskovej organizácii. Každoročne
máte možnosť sami sa rozhodnúť, komu venujete 2 %
zo svojich daní.

morou SR 23. 11. 2010 do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie
2  % podielu zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010. Potrebné
tlačivá sú k dispozícii v základnej škole a na obecnom úrade.

Využite túto možnosť!
Podporte činnosť nášho občianskeho združenia
„Rodičovské združenie pri
ZŠ s MŠ v Kline“.

Chcem poďakovať všetkým členom aj nečlenom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na dobrovoľnej činnosti v rodičovskom
združení. Zároveň chcem
poprosiť o cenné návrhy
a podnety na zlepšenie fungovania nášho rodičovského
združenia.

Naše združenie bolo zaregistrované Notárskou ko-

Štatutárny zástupca
– Ing. Janka Lajdová
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Naša obec sa omladzuje
V nedeľu 19. decembra 2010 usporiadala miestna samospráva v Kline už tradičnú, milú slávnosť pre všetky tunajšie detičky narodené v roku 2010. Na Vzdanie úcty životu
tak prišlo 36 novorodencov s rodičmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi, ktorí sa narodili za spomínané obdobie.

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

V rámci protipovodňových opatrení na základe požiadavky obce pracovníci Slovenského vodohospodárskeho
podniku, závod Ružomberok  odstraňujú nánosy z potoka

Pekný program pripravili p. učiteľky tunajšej ZŠ s MŠ
s deťmi, ktoré už vedia, že sú
súčasťou našej obce a radi predvedú svoje talenty. Z rúk starostu obce Š. Peňáka si pozvaní rodičia prevzali kvietky i peňažnú odmenu vo výške 35 eur ako

štartovné do života našim najmenším spoluobčanom. „Kým
v mestách pôrodnosť klesá,
Klin sa o svoju populáciu báť
nemusí. Vytvoria dokonca dve
triedy,“ povedal starosta obce
a vyjadril spokojnosť, že sa naša obec omladzuje.
-red-

Vianočná besiedka v základnej škole
V čase veľkých predvianočných príprav, upratovania
a pečenia sme dostali pozvanie na vianočnú besiedku.
Pani učiteľky už dobre poznajú znalosti, schopnosti
a talenty svojich zverencov

a toto všetko plne využili,
aby pripravili pekný vianočný   program. Rodičia niekedy ani netušia, čo ich dieťa vie a dokáže. A tak sme
na hodinku odložili všetku prácu a starosti, aby sme
sa na chvíľu   zastavili, stíšili
a trochu dozaista aj prinútili

rozmýšľať, o čom sú Vianoce
a či to už zasa nepreháňame.
Predviedli sa malí speváci, tanečníci aj hudobníci. Videli sme scénky s atmosférou
zimy aj príbeh svätej Rodiny. Módnu prehliadku známych módnych návrhárov
s ich vianočnými modelmi.  
Pozoruhodná bola aj rozprávka o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch. Pripravili

si ju starší žiaci na krúžku anglického jazyka. Pútavo pripravený príbeh zaujal aj tých,
ktorí po anglicky vôbec nevedia, a určite sú takéto hodiny zaujímavešie aj pre samotných žiakov. Ďakujeme,
pani učiteľky, za túto prácu navyše, keď deti možno
s trochou strachu, ale aj s veľkou hrdosťou rodičom môžu
ukázať, čo dokážu.
-ar-
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DEDINSKÉ PÁRAČKY
Dnes si už nikto v Kline nevie spomenúť, aký kroj tu ľudia nosili. Aj mnohé ďalšie veci sa už pozabúdali. Dedkovia a babky ešte rozprávajú po kliňansky, štyridsiatnici niečo, dvadsiatnici máločo a deti už takmer nič. Je to škoda. Aj keď v škole
za takéto rozprávanie boli zlé známky, niektoré slová sú naozaj krásne a bolo by ich škoda zabudnúť. Viete napríklad, čo je
firang, pigľajs, bornička , cuchta... Alebo taká šprndľava – poznáte iné slovo, ktoré by malo šesť spoluhlások za sebou?
Opis tých tohoročných
páračiek by v našom nárečí
vyzeral asi takto:
Ľuďa sa poschodili 25. 2. s celej dediny do Orlovne, aby povraveli, zaspievali, zatancovali a hlavne párali piera. Najprf
Triebeľove deti zahrali na harmonikach a zaspievali. No šumne boli. Tak jako aj Katka ot Večerkof a Nikolka ot Simanof.
Fajňe spievaju. Resko vyhravali a vyspevovali aj betlehemci s Klina. To sa dobre para pri
muzike. Neskorše prišli aj chlapci s Brez y. Gazdiny šeckych častovali hriatym. To nebol len taky rum. Fajne to bolo, ale recept neviem, možno nabudúce.
Aby bolo čim zahryznuť , donesli fanky, chleba s masťom a cibuľom a upečeno udeno koleno.
Šikovne gazdiny. Deti sa tam teš
bavili. Vypytovali sa ich po kliňansky a oni hľadali čo to za veci. Večinu aj vedeli. Probovali aj
seno hrabať. No čo mali robiť,
keď ho fšaďe rostrepali. Ukazali sa aj gazdovia s Klina. S ťapkom domacej šetkych počastovali, aj piera porostrepovali, aj trocha zatancovali. Skušali aj porvesla motať. Chvosty uš v stajni
nemaju, len take s kolesami, ale
porvesla motať veďa. Gazdiny
zas probovali masťačky vazať.
Len te detiska sa daktore nech-

celi priučiť. Že si masťačku kupja v opchode, alebo by ju lepjacom paskom zalepili. No to ste už
počuli taku sprostosť?! No čo už,
veť keť podrasnu, priučia sa. Aj
parať skušali. Ktoresi prvy ras.
Veť v koľkych domoch sa husy
chovaju. Veť sa aj rychlo to piera poparalo. Detiska ani domof
nechceli is. Že to zafčasu a richtar povedal, že aspoň do polnoci.
Tak gazdiny v jary husata
kupte, aby bolo za rok zase čo parať. Veť bardzo fajne bolo.
-mjAutor fotografii
Ing. Peter Jendroľ

Súťaže pre deti
HÁDAJ A UKÁŽ: úlohou je dané slovo v kliňanskom nárečí
pomenovať spisovne a zároveň tento predmet nájsť medzi
vyloženými exponátmi a povedať, na čo slúži:
kernička – nádoba na mútenie masla, bornička – kanvička,  
tepšňa – plech na pečenie, duršľach – sitko, cuchta – časť
konského postroja, pigľajs –žehlička, frľačka – habarka, firanga – záclona, pokrovec – koberec, šafolka – šatka, liška
– lyžica, mlatek – kladivo, riečica – sito na múku, kvetek –
kvietok, stolec – stolička.
HĽADANIE: úlohou je tento predmet nájsť medzi vyloženými exponátmi a povedať, na čo slúži: hrable na burgyňu,
kramľa, obojručný nôž, babka a dedko, petrolejová lampa,
odšťavovač, svidrik, chomút, pučka na zemiaky, mažiar,
lopatka na múku, hrable z kosy, mlynček na korenie, lis
na zemiaky, petrík.
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MLÁDEŽ ZAHÁJILA
PLESOVÚ SEZÓNU
Plesy už dávnejšie nespájajú len s rodičmi, ale i mládežou, ktorá sa snaží ukázať, že sa vie baviť tiež. Tretí ples Kliňanského zboru nebol veľ kolepý ples v opere,
ale zato bol radostný. O jeho obsahu sa rozhodovalo už
v prvý deň tohto roka a hoci je preň typické, že sa koná
bez alkoholu, neuberá to na jeho kvalite.
Je veľmi povzbudzujúce, že aj tento „džúsový“
ples sa vydaril a naša mládež ukázala, že sa vie dobre
zabaviť aj bez alkoholu. Rodičia zároveň nemuseli mať
strach z toho, že by nevedeli, s kým sa ich deti bavia
a v akom stave prídu.

Na rozdiel od bežných
diskoték, kde je to všelijaké, tieto akcie sú veľmi milé a priateľstvá a súdržnosť
pomáha mladým nielen pripraviť zábavu, ale čo si možno ani neuvedomujú, prejsť
obdobím puberty bez vážnejších „škrabancov“. -mj-

Všetci sa bavili vynikajúco

Nielen tanec, ale aj posilnenie tela i ducha

Opäť školský ples
Dňa 5. 2. 2011 sa konal
Školský ples. Túžba zabaviť
sa, zatancovať si zaspievať
si, zažartovať si i stretnúť sa
s priateľmi sa iste každému
splnila.
Úvodné slovo mala p. riaditeľka ZŠ s MŠ Klin A. Jaňáková, ktorá privítala všetkých prítomných, popriala im príjemnú zábavu
a na parket pozvala tanečníkov Tanečného štúdia Maestro, ktoré vedie Ing. Ro-

bert Szolnoki. Jej členovia
spestrili spoločenskými tancami slávnostné otvorenie
plesu, a to dospelé aj detské páry, medzi nimi Dávidko Laššák (4.B) s partnerkou
Sárou Svetlošákovou (4.B
– viď foto nad článkom).
Týmto ZŠ s MŠ Klin ďakuje
všetkým, ktorí sponzorstvom,
alebo akokoľvek inak prispeli
k realizácii plesu, v neposlednom rade všetkým hosťom.
Pomohli tak škole finančným
-arziskom 1 520 eur.

Ples otvorili tanečníci Tanečného štúdia Maestro
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Školáci na svahu
V čase od 22. 2. – 28.
2. 2011 prebiehal lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníkov Oravskej Polhore, pod
vedením p. učiteľa Podhajského, p. učiteľky Hurákovej a p. učiteľky Banasovej.
Vrtkavé počasie, na ktoré
si pomaly zvykáme, tento
týždeň mimoriadne prialo, ba bola pravá zimná túžava.
Ako inak, naši siedmaci sa naučili všetci lyžovať,
iní dokonca snowboardo-

vať. Najlepšie zvládal techniku lyžovania P. Kviatek
a najväčší pokrok urobil
P.F. Sirota. Medzi najlepšie snowwboardistky patrili B: Prísažná a M. Tomaštíková. Posledný deň
sa niesol v duchu fašiangových tradícií. Všetky deti
lyžovali vo veľmi pekných
a originálnych maskách.
Nechýbala napr. stará tetka, moslimka, indiánka.
Z chlapčenských masiek
lietali po svahu superman
a niekoľko futbalistov. -ar-

Bolí vás chrbát?
Bolí vás chrbát a ešte
necvičíte? Kladnú odpoveď na túto otázku v Kline od mnohých žien nedostanete. Od septembra sa totiž začali v telocvični základnej školy
zdravotné cvičenia s fyzioterapeutkou Danielou
Kviatkovou.
Každú stredu od 18. °°
do 19.°° sa schádzajú staršie aj mladšie ženy ba aj deti, aby urobili niečo pre svoje zdravie.
Na prvej hodine sa stretli
štyria. Ale Danku to našťastie neodradilo. Teraz
prichádza cvičiť aj 35 žien
a všetky si pochvaľujú.
Nie je to namáhavé cvičenie na schudnutie. Cviky
pomáhajú pri bolestiach
chrbtice, bolestiach kĺbov, kŕčových žilách, plo-

chých nohách, posilňujú
panvové dno… Začínalo
sa na karimatkách a s malými loptami – overbalmi,
teraz sa prešlo na veľké fit
lopty. Hodina veľmi rýchlo ubehne. Danka pracuje
na rehabilitácii a po skončení ešte vždy ochotne
poradí, ak niekto potrebuje. Viete napríklad, že
existujú cviky, ktoré pomáhajú, aby ľahšie došlo
k počatiu bábätka? Ale to
už je na osobnejší rozhovor s Dankou.
Nakoniec malá rada.
Lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť. Príďte vyskúšať! Vítaní sú všetci, aj
muži. Alebo, žeby mužov
chrbát a kĺby neboleli?
Danka má niekoľko lôpt
v zálohe a vždy ich ochot-mjne požičia.

STOLNÝ TENIS – 8. LIGA,
skupina A po 17. kole
TABUĽKA
1. Lokca D
2. O. Lesná D
3. Ťapešovo A
4. Babín A
5. Novoť B

17 13 2
17 12 3
17 12 2
17 10 1
17 9 2

2
2
3
6
6

207:99 45
189:117 44
181:125 43
181:125 38
176:130 37

6. Breza C
7. Vasiľov B
8. Sihelné A
9. Krušetnica
10.	Klin A	

16
17
17
16
17

7 1 8 143:145 31
6 110 160:146 30
4 211 121:185 27
2 311 117:171 23
0 116 37:26918

Výsledky
Kolo Dátum	Mužstvá	Výsledok	Rozhodca
1. Pi 1. 10. 2010 17 00
Breza C – Klin A 13 : 5 (39 : 18)
Jozef Kubaš
2. Pi 8. 10. 2010 18 00 Klin A – Krušetnica C 9 : 9 (32 : 32) Miloš Bahleda
3. Pi 15. 10. 2010 17 00
Vasiľov B – Klin A 17 : 1 (53 : 10) Jozef Bombjak
4. So 23. 10. 2010 17 00
Lokca D – Klin A 17 : 1 (53 : 12) Dušan Klobučník
5. Pi 29. 10. 2010 18 00
Klin A – Sihelné A 7 : 11 (26 : 38) Jozef Chudjak
6. Ne 7. 11. 2010 10 00 Or.  Lesná D –Klin A 15 : 3 (49 : 12) David Grofčík
7. Pi 12. 11. 2010 18 00
Klin A – Babín A 0 : 18 (3 : 54) Miloš Bahleda
8. Ne 21. 11. 2010 10 00
Novoť B – Klin A 18 : 0 (54 : 8) Viktor Kormaňák
9. Pi 3. 12. 2010 18 00 Klin A – Ťapešovo A 1 : 17 (8 : 52) Miloš Bahleda
10. So 22. 1. 2011 18 00
Klin A – Breza C 1 : 17 (11 : 52) Miloš Bahleda
11. Ne 30. 1. 2011 13 00 Krušetnica C – Klin A 16 : 2 (50 : 12) Karol Kormaňák
12. So 5. 2. 2011 18 00
Klin A – Vasiľov B 1 : 17 (17 : 51) Miloš Bahleda
13. So 12. 2. 2011 18 00
Klin A – Lokca D 1 : 17 (8 : 53) Miloš Bahleda
14. So 19. 2. 2011 18 00
Sihelné A – Klin A 15 : 3 (46 : 19) Jozef Chudjak
15. So 26. 2. 2011 18 00
Klin A – Or. Lesná 0 : 18 (11 : 54) Miloš Bahleda
16. Pi 4. 3. 2011 17 00
Babín A – Klin A 16 : 2 (51 : 17) Stanislav Šalata
17. So 12. 3. 2011 18 00
Klin A – Novoť B
0:18
18. Pi 18. 3. 2011 17 00 Ťapešovo A – Klin A
-red-
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Pokúsime sa zachrániť si
futbalovú česť
Mužstvo Klina nevstupovalo do súťažného ročníka 2010/11
5. ligy, ako vieme, úspešne. Možno sme si mysleli, že nám
naše úsilie postačí na to, aby sme „hrali väčšie husle“, ale
po jesennej časti sme sa ocitli na poslednom mieste.

8. 1. 2011 Turnaj v stolnom tenise. Zľava vzadu: Vladimír
Svetlošák, Nešťák Martin, Rudolf Volf, zľava vpredu: Ján Košút,
Miloš Bahleda (víťaz ), Juraj Meško.

Výsledky stolnotenisového
novoročného turnaja
MUŽI
1. Bahleda Miloš
2. Meško Juraj
3. Košút Ján
4. Volf Rudolf
5. Nešťák Martin
6. Svetlošák Vladimír
STARŠÍ ŽIACI
1. Medvecký Anton
2. Galčík Radovan
3. Prísažný Kristián
4. Volf Daniel
4. Katrák Matúš

Na svet sme
privítali
Tamara Baleková, Sofia Turacová, Klára Maslaňáková, Nella Kovácsová, Viktória Ganobjaková, Stanislav Volf, Noemi Mešková, Zoe Laura Kubanková, Ján Pajta

† ODPOČINUTIE VEČNÉ
  DAJ IM, PANE …
63-ročný Jozef Šmejkal,
19-ročná Lucia Kosmeľová (rok 2011),
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STARŠIE ŽIAČKY
1. Štepunková Andrea
2. Blaškovičová Beáta
3. Kovalčíková Patrícia
4. Jančová Eva
5. Jančová Adriana
MLADŠÍ ŽIACI
1. Bahleda Filip
2. Galčík Roland
3. Blaškovič František
MLADŠIE ŽIAČKY
1. Svetlošáková Sára
2. Svetlošáková Andrea
3. Svetlošáková Nikola

Je možné, že podcenili aj
tréningy, k tomu sa pridružili zranenia niektorých kľúčových hráčov a šťastie pri
premieňaní šancí tiež nestálo
na našej strane hlavne v domácich stretnutiach.
Čo sa týka jarnej časti ročníka 2010, dali sme si za cieľ
zachrániť 5. ligu. Pridajú sa
k nám mladí hráči, ktorí majú
dobré výkony v doraste.
Chlapci začali trénovať
okolo 15. januára na umelej
tráve, alebo v telocvični. Môžem povedať, že záujem o futbal je v Kline naozaj dobrý,
len očakávame podať dobré
výkony aj v zápasoch.
Čo sa týka mužstva, sme posilnení o hosťujúcich hráčov.
Prišli: M. Oštadnický z Lokce,
Roman Šeling z Nižnej, ktorí
by naozaj mali byť posilami
v kádri Klin. Napr. Šeling zaznamenal 4 góly a Oštadnický
1 gól v zápase s Rabčou, kde
sme nakoniec vyhrali 5:0. V zápase proti Nižnej sme mali zápas jasne v rukách, hoci skončil
iba remízou 3:3, kde góly dali:
Michal a Matúš Hablák a M.

Oštadnický. V tomto zápase
sme zistili, že sa musíme zbaviť
chýb v obrane, aby nedochádzalo k takým lacným gólom.
Čo sa týka nášho brankára,
ten nám odchádza na budúci rok kvôli škole a vyzerá to
tak, že k nám príde z Vavrečky Michal Pjentek. Z dorastu
sú očakávaní nádejní: Vlasto
Majcher, Matúš Hablák, Lukáš Baculák, Mikuláš Kosmeľ.
Kosmeľ sa k nám pravdepodobne pripojí už túto jarnú
sezónu. Ďalej do mužstva prichádza náš odchovanec Benedikt Prísažný, ktorý bol v Banskej Bystrici na hosťovaní.
Na druhej strane sa nám zranil
Lukáš Svetlošák, ktorý nám
bude chýbať v zadnej časti.
Touto cestou chcem popriať všetkým priaznivcom
futbalu v Kline veľa zdravia,
povzbudzovania, dúfajúc, že
nesklameme a zachránime ligu v našej obci. Ďakujem tiež
všetkým sponzorom a všetkým tým, ktorí sa podieľajú
na existencii futbalu v Kline.
-Milan Úradník, tréner
mužov-

Súčasný dorast má dosť mladých
Družstvo dorastu aj v jarnej
časti sezóny povedú L. Svetlošák
a P. Gužík. Z hosťovania v Banskej Bystrici sa vrátili Adam Volf
a Benedikt Prísažný, čo je veľkým
prínosom, ale zranenie vyradilo
z hry Lukáša Svetlošáka, ktorý
bol ťahúňom dorastu v zápasoch,
v ktorých za dorast nastúpil, nakoľko pravidelne hrával za mužov. Súčasný dorast má viacero
mladých, veľmi perspektívnych
hráčov a momentálne je v tabuľke na peknom piatom mieste,
cieľom v jarnej časti bude v maximálnej možnej miere zabudovať

týchto hráčov do základnej zostavy. Skúsení hráči dorastu: Mikuláš Kosmeľ, Benedikt Prísažný,
Marcel Masničák a Lukáš Baculák sa v jarnej časti chcú aktívne
podieľať na záchrane družstva
mužov v piatej lige. Zúčastňujú
sa prípravných zápasov a tréningov spoločne s mužmi, čo je veľmi dobré pre ich futbalový rast.
Mikuláš Kosmeľ je na 2. mieste
v tabuľke strelcov so 14 gólmi v kategórii dorast a 1 gól vsietil v 5. lige
v mužskej kategórii.
Hráči sa od nového roka stretávajú v telocvični a odohrali

dva prípravné zápasy na umelej
tráve v Námestove, pričom obidva zápasy prehrali.
Družstvo dorastu: Marek
Randjak, Adam Úradník, Jakub Katrák, Peter Kršák, Milan
Ptačin, Marcel Masničák, Lukáš
Baculák, Mikuláš Kosmeľ, Benedikt Prísažný, Marek Lacek,
Patrik Révaj, Adam Volf, Mikuláš Mikunda, Anton Katrák, Pavol Jendroľ, Marek Klinovský,
Ján Koľada, Martin Bištiak, Lukáš Svetlošák a Dávid Svetlák.
-Ing. Peter Gužík, tréner
dorastu-
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