Echo KLINa

Obecné noviny – občasník

Číslo 1/2014 | Február 2014 | Ročník VII. | Bezplatné

Alexandra Jaňáková. Organizáciu zabezpečila p. uč. Ľ. Matisová,
ktorá žiačky do súťaže prihlásila.
Organizátori súťaže taktiež venovali škole zaujímavé knihy, ktoré si
žiaci budú môcť vypožičať zo školskej knižnice.
Žiačkam verejne poďakoval
za reprezentáciu školy i obce pán

starosta na Vianočnej besiedke a daroval im knihy a fotografie
z akcie.
Prajeme si, aby sa dobré činy
v našej škole aj naďalej nielen podporovali, ale i konali…
Víťazke želáme, nech sa dobrí
ľudia a dobré skutky stanú trvalou
súčasťou jej života…
PaeDr. Ľudmila Matisová

DETSKÝ ČIN ROKA
Aj na našej ZŠ s MŠ Klin máme určite veľa žiakov, ktorí robia dobré skutky. O jednej výnimočnej žiačke Vlaste Jendroľovej napísala jej kamarátka Lucia do projektu Detský čin roka 2013. Do súťaže sa zapojilo
126 škôl a z 8186 skutkov porotu
zaujal aj ten náš príbeh v kategórii Pomoc v rodine, v ktorom sa
píše o neobyčajnom živote Vlasty
starajúcej sa o svoju chorú mamu.
Počas 50-dňového hlasovania
sa nám vďaka podpore žiakov, učiteľov, rodičov, spoluobčanov podarilo zvíťaziť v konkurencii 8 186
detských skutkov. Náš príbeh zís-

kal najväčšiu podporu verejnosti v online ankete na darcovskom
portáli Ľudia Ľuďom.

Dňa 10. decembra 2013 si naše
dievčatá slávnostne prevzali ocenenie z rúk ministra školstva SR
Dušana Čaploviča v Zichyho paláci v Bratislave. Cenu (víkendový
pobyt s plnou penziou pre 4 osoby) im venoval riaditeľ vodného
areálu Divoká Voda – Čuňovo. Podujatie moderovali známe osobnosti: Katka a Ludvik – z relácie
Pošta pre teba.
Do Bratislavy ich prišli podporiť aj starosta obce Klin Štefan Peňák a pani riaditeľka školy

POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať všetkým žiakom našej školy, rodičom, bývalým žiakom, pedagógom, prevádzkovým zamestnancom, priateľom, známym i neznámym, ktorí nás podporili počas 50-dňového hlasovania v súťaži Detský čin roka 2013. Vďa-

ka Vašej empatii sa nám podarilo zvíťaziť v konkurencii 8186 detských skutkov. List bývalej žiačky L. Stahoňovej, v ktorom písala o dobrom skutku Vlasty Jendroľovej, získal najväčšiu podporu verejnosti v online ankete na darcovskom portáli Ľudia Ľuďom a ocenenie Detský čin roka v tejto kategórii.
!!!ĎAKUJEME!!!

Vzdanie úcty životu detí
V atmosfére blížiacich sa Vianoc, v nedeľu 22. 12. 2013, sa pri
príležitosti vzdania úcty životu
stretli rodinky ktorých najmladšie ratolesti sa ich narodili v roku
2013. Tento rok pribudlo 43 malých občiankov.

foto: ing. peter jendroľ

Nedostatok rešpektu voči ľudskému životu vo všetkých jeho etapách je vážnym problémom dnešnej doby. Nevieme či je niečo krajšie a výnimočnejšie ako ľudský život. Nový život nás vyzýva, aby
sme ho brali s plnou zodpovednosťou, pretože je to investícia, ktorá
prináša ovocie až po niekoľkých
rokoch. Nijaká rodičovská láska

sa nevráti, no ani sa nestratí. To,
čo dostanú naše deti od nás dospelých, odovzdajú raz aj svojim deťom. Taká je zákonitosť života.
Preto sme sa aj my rozhodli vzdať úctu novonarodenému životu. Pri tejto príležitosti vystúpili, pre rodičov a ich ratolesti aj deti
z materskej školy v Kline pekným
programom.
„Život je plameň, ktorý vždy dohorí do konca a rozhorí sa vždy znova, keď sa narodí dieťa“, hovorí
jedna múdrosť, preto sa aj my budeme tešiť na ďalšie pekné stretnutie znova o rok.
Mgr. Monika Huráková
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foto: ing. peter jendroľ

HLAVNOU PRIORITOU STAROSTU OBCE SÚ CESTY
Čas plynie ako voda. Vianoce sú nenávratne za nami. Možno zostali len nostalgické spomienky a krátke obzretia sa späť
za rokom 2013. Ďakujem všetkým našim občanom, spolkom,
združeniam, farskému úradu,
základnej škole s materskou
školou, podnikateľom a partnerským združeniam v našom regióne, ktorí akýmkoĺvek spôsobom pomohli pri rozvoji našej
obce v uplynulom roku.
Z nového roka 2014 sme už odkrojili niekoľko dní. Pomaly už
končí fašiangové obdobie, čas zábav, plesov a rôzných kultúrnospoločenských akcií. Pred nami
zostávajú nové predsavzatia, plány a dokončiť vecí a diela započaté. Nebáť sa prekážok, ktoré prídu pri zvyšovaní úrovne kvality života v našej obcí. Na to je však potrebné veľa úsilia práce, jednaní,
projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
V minulom roku bližšie informácie o plánoch, zámeroch a aktivitách obce Vám boli zverejňované prostredníctvom nášho občasníka ECHO KLINa, internetovej stránky obce a v regionálnej
tlači oravských novín. Pri plnení úloh a plánov naša obecná samospráva bola v roku 2013 viazaná dodržať konsolidáciu verejných financií. Obec na konci roka 2013 hospodárila so zostatkom na rezervnom účte vo výške 95 738,39 € a na bežnom účte vo výške 155 868,12 €. Ušetrené finančné prostriedky za minulý rok budú použité predovšetkým na asfaltovanie miestnych
komunikácii, projekty a rozvoj
infraštruktúry v roku 2014. Bližšie informácie o rozpočte obce
na rok 2014 sú rozpísané a zverej-

nené na internetovej stránke obce www.e-obce.info/klin/ podľa
jednotlivých položiek.
Obec v roku 2013 podala žiadosti o finančné prostriedky na výstavbu vodovodu a kanalizácie v lokalitách Pod Grapou a Grúň vo výške
434 459 € a opravu podlahy v telocvični ZŠ vo výške 30 000 eur. Obecné zastupiteľstvo na rok 2014 schválilo prebytkový rozpočet. Rozpočet
je zameraný na údržbu, obnovu a asfaltovanie miestnych komunikácii
v lokalitách, kde je vybudovaný vodovod, kanalizácia a rozvody elektriky.
HLAVNÉ PRIORITY,
INVESTÍCIE A ZÁMERY
NA ROK 2014
• Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na plánovacie obdobie na rok 2014
– 2020 a jeho prejednanie s občanmi
a podnikateĺskými subjektmi.
• Dopracovanie Doplnku č. 2
Územného plánu obce a jeho prerokovanie s orgánmi štátnej správy a verejnej samosprávy.
• Obecné
zastupiteľstvo
schválilo obnovu a asfaltovanie
miestnych komunikácii v nasledovných lokalitách: – navrhovaná ulica „Kohútova“; – asfaltovanie cesty od otočky autobusu pri
Kobyliakovi smerom k urbárnej
píle s ukončením pri Petrovi Sirotovi a vyasfaltovanie úseku cesty v navrhovanej ulici „Pod Grapou“ smerom od mosta k Dominikovi Volfovi; – navrhovaná ulica „Gromadova“; – asfaltovanie rýhy po kanalizácii z roku 2002 v úseku od mosta pri Jozefovi Basárovi ku Radovi Kozlovskému a v pokračovaní asfaltovania cesty k Triebeľovi Petrovi; – navrhovaná ulica „Juraja Fenika k Danielovi Laššáko-

vi v pokračovaní asfaltovania úseku cesty k Romanovi Romaňákovi; – navrhovaná ulica „Kunova“;
– asfaltovanie cesty v úseku
od Stanislava Volfa po Mariána
Svetláka a v úseku od Stanislava
Šaštinského ku Petrovi Kurtulíkovi. V súčasnosti obec pripravuje dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia.
• Dokončenie pomenovania ulíc
a vydanie všeobecne záväzného nariadenia k pomenovaniu ulíc.
• Na základe vydaných stavebných
povolení obcou Klin pre potreby individuálnej bytovej výstavby Stredoslovenská energetika a.s. bude realizovať výstavbu trafostaníc a rozvodov NN v lokalitách:
– navrhovaná ulica „Do chotára„
v úseku od Petra Triebeľa k Marekovi Klinovskému; – navrhovaná ulica „Grúňová„ pri Martinovi
Šimurdovi; – za školou od Laššáka Antona ku Ľubomírovi Krivánikovi; – pri farme dojníc DAKNA
na „Starej kliňanskej ceste“.
• Obec ďalej pripravuje podanie
žiadosi o finančné prostriedky
na rekonštrukciu sociálnej budovy – garáže bývalej prevádzky.
• Na základe žiadosti obce z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a chodcov na ceste III/52104 v správe VÚC Žilina
bude umiestnené dopravné značenie – zóna s dopravným obmedzením 40 km/hod a taktiež
obec požiadala Okresný dopravný inšpektorát o riešenie dopravného značenia na križovatkách
cesty III. triedy s miestnymi komunikáciami.
• Pokračovať vo vysporadúvaní
vlastníckych vzťahov pod miestne komunikácie za účelom rozvoja IBV.
• Pre našu obec v tomto roku bude dôležité pripraviť zámery, ak-

tivity a projekty na čerpanie eurofondov od možností spolufinancovania z obecného rozpočtu v novom programovacom období rokov 2014 až 2020.
• Z pohľadu fungovania obecného úradu nastala aj zmena na niektorých pracovných pozíciach.
Na úseku údržby obce na invalidný dôchodok odišiel Stanislav Kravák a na jeho miesto do trvalého
pracovného pomeru bol prijatý Jozef Jašica. Taktiež nastala zmena
na úseku financií a rozvoja obce.
Nakoľko na predčasný dôchodok
od apríla odchádza Mária Krivániková a jej finančnú agendu preberá Bc. Mária Svetláková, doteraz
zodpovedná za personálnu prácu
a na jej pracovnú pozíciu do trvalého pracovného pomeru nastúpila Mgr. Monika Huráková. Touto
cestou vyslovujem odchádzajúcim
pracovníkom poďakovanie za vykonanú prácu v prospech obce počas niekoľkých rokov.
Na záver chcem vysloviť prianie
úspešne napĺňať program rozvoja
obce ku spokojností všetkých občanov.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Záverečné stretnutie
Pri príležitosti ukončenia projektu medzinárodnej spolupráce
medzi Združením Babia hora
a Powiatom Suskim (Sucha Beskydska, Poľsko) sa dňa 28. 11.
2013 v Kolibe Klin uskutočnilo záverečné stretnutie, na ktorom boli
prezentované výstupy projektu
zameraného na zvyšovanie informovanosti obyvateľov a návštevníkov regiónu pod Babou horou
s názvom BTIS – Babiahorský
turistický informačný systém.
Okrem starostov obcí spod Babej hory sa tohto stretnutia zúčastnili aj zástupcovia partnera
projektu, ktorým bol Suský okres v Poľsku. Po privítaní účastníkov odovzdal zástupcovi Suské-

ho okresu starosta obce Klin Štefan Peňák drevenú plastiku obecného erbu s motívom košatej lipy
s koreňmi ako symbolu vzájomnej
spolupráce a priateľstva, ktorú je
potrebné aj naďalej rozvíjať.
Stretnutie bolo jedným z výstupov projektu cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu
prostredníctvom zvyšovania informovanosti o zaujímavostiach
a atraktivitách regiónu pod Babou horou po oboch stranách Slovensko – poľských hraníc.
V rámci projektu boli v 8 obciach (Oravská Polhora, Rabča,
Rabčice, Sihelné, Zubrohlava,
Bobrov, Klin a Oravská Jasenica)
inštalované informačné KIOSKy
s prístupom na internet, boli vy-

dané mapy regiónu v tlačenej podobe, vytvorili sa propagačné videoklipy o jednotlivých obciach.
Všetko s cieľom informovať a propagovať.
Na záver stretnutia zúčastnení
vyjadrili potrebu ďalšieho rozvo-

ja spolupráce medzi Slovenskom
a Poľskom v oblasti podpory a zachovávania kultúry a tradícií, rozvoja cestovného ruchu, či budovania spoločnej dopravnej infraštruktúry.
Text a foto Ing. Michál Strnál

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
KLIN 2014 – 2016
Bežný rozpočet v eurách

Programový rozpočet 2014 – 2016
obce Klin v eurách
Kapitálové príjmy spolu:
Bežné príjmy spolu:
Finančné príjmové operácie:
Rozpočtové príjmy celkom:
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plán., manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a prezentácia
Program 3: Interné služby obce
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť a ochrana
Program 6: Šport
Program 7: Kultúra
Program 8: Vzdelávanie
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (HV = P - V)
Prebytok +, Schodok - ;

2011
skutočnosť
563 578
1 008 136
473 291
2 045 005
867 586
565 380
582 193
2 015 159

2012
skutočnosť
181 532
1 009 169
170 558
1 361 259
876 418
227 721
205 359
1 309 498

2013
rozpočet

2013
odhad

2014

Kapitálový rozpočet v eurách

2015

2016

2014
2011
2012
2013
2013
skutoč- skutoč- skutoč- rozpočet
nosť
nosť
nosť

984 436 1 142 755 1 106 985 1 147 415 1 158 343
984 436 1 142 755 1 106 985 1 147 415 1 158 343
853 744 976 107 975 691 983 334 1 019 462
102 206 46 169 86 000
13 000 13 000
968 950 1 035 276 1 061 691 983 334 1 019 462

144 503 153 599 123 567 147 493 135 258 129 973 131 993
2 700
132
2 200
2 200
19 136 17 336 17 336
1 197 308 545 979 229 998 173 279 132 162 123 619 124 190 493 621 222 436 96 206 33 100 86 000
2 291
3 267
641
400
1 570
1 684
1 714
8 449
9 199
8 100 10 300 10 400 10 920 11 130
75 538 10 352 40 769 77 999 47 412 41 376 41 859
586 094 589 596 566 116 624 635 626 332 656 226 689 040
2 045 005 1 361 259 984 436 1 142 755 1 106 985 1 147 415 1 158 343
2 015 159 1 309 498 968 950 1 035 276 1 061 691 983 334 1 019 462 493 621 222 436 96 206 33 100 86 000
+29 846 +51 761 +15 486 +107 479 +45 294 +164 081 +138 881

2015

2016
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej len
OZ), z 13. 12. 2013 (skrátené).
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania
OZ
3. Prejednanie správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin
za šk. rok 2012/2013 (predkladá
Mgr. Jaňáková)
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.
1/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka šk. zariadení so sídlom
na území obce Klin (predkladá
Bc. Svetláková)
5. Návrh VZN č. 14/2013 o určení
výšky príspevku od zákonných zástupcov detí, žiakov za pobyt v MŠ,
ŠJ a ŠK v zriaďovateľskej pôsobností
obce Klin (predkladá Bc. Svetláková)
6. Návrh VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
(predkladá Bc. Svetláková)
7. Návrh VZN č. 12/2013 o odpadoch (predkladá Volfová)
8. Návrh VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (predkladá Volfová)
9. Úprava a schválenie čerpania rozpočtu za rok 2013 (predkladá Krivániková)
10. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Klin
na rok 2014 (predkladá Mgr. Jaňáková)
11. Návrh rozpočtu obce Klin na roky 2014 – 2016 (predkladá starosta
obce a Krivániková)
12. Rôzné:
a) žiadosti obyvateľov obce
b) informácie starostu obce
K bodu 1 – Voľba návrhovej komisie,
overovateľov a určenie zapisovateľa.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE:
UZNESENIE č. 105
1. Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Katarína Košútová, Pavol Červeň.
2. Overovateľov zápisnice: Ľubomír
Košút a Ľudovít Svetlošák.
3. Zapisovateľka: Mgr. Monika Huráková a Anna Volfová.
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj,
Pavol Červeň, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 2 – Schválenie programu
rokovania OZ

UZNESENIE č. 106
1. Program rokovania OZ. ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová,
Zdenka Bošanová, Karol Revaj,
Pavol Červeň, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 3 – Prejednanie správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ s MŠ Klin za šk. rok 2012/2013
UZNESENIE č. 107
1. Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Klin za šk. rok
2012/2013. ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol Červeň,
Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka,
Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0,
PROTI: 0.
K bodu 4 – Návrh dodatku č. 1
k VZN č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Klin
UZNESENIE č. 108
1. Prílohu č. 1 k VZN č. 1/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Klin s účinnosťou od 1. 1.
2014. ZA hlasovali: Ing. Katarína
Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol Červeň, Ľudovít
Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 5 – Návrh VZN č.
14/2013 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí,
žiakov za pobyt v MŠ, ŠJ a ŠK
v zriaďovateľskej pôsobností obce Klin
UZNESENIE č. 109
1. VZN č. 14/2013 o určení výšky
príspevku od zákonných zástupcov
detí, žiakov za pobyt v MŠ, ŠJ
a ŠK v zriaďovateľskej pôsobností
obce Klin s účinnosťou od 1. 1. 2014.
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj,
Pavol Červeň, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 6 – Návrh VZN č. 15/2013
o podmienkach poskytovania
príspevku na stravovanie pre dôchodcov

UZNESENIE č. 110
1. VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie pre dôchodcov.
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol
Revaj, Pavol Červeň, Ľudovít
Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012
o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované
sociálne služby. ZA hlasovali: Ing.
Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol Červeň,
Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka,
Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9
poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0,
PROTI: 0.
K bodu 7 – Návrh VZN č.
12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Klin.
UZNESENIE č. 111
1. VZN č. 12/2013 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologický rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností
na území obce Klin. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
2. Rámcovú kúpnu zmluvu č.
005/2013 medzi spoločnosťou
DREI – METAL, s.r.o., Školská
92/8, Terchová a Obcou Klin
na odber opotrebovaného polystyrénu EPS za účelom jeho zhodnotenia činnosťou R 3 – recyklácia a spracovanie. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka
Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 8 – Návrh VZN č.
13/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady

UZNESENIE č. 112
1. VZN č. 13/2013 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. Katarína
Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol Červeň, Ľudovít
Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 9 – Úprava a schválenie
čerpania rozpočtu za rok 2013
UZNESENIE č. 113
1. Úpravu rozpočtu obce za rok
2013 v zmysle skutočného čerpania.
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol
Revaj, Pavol Červeň, Ľudovít
Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu 10 – Návrh rozpočtu ZŠ
s MŠ Klin na rok 2014
UZNESENIE č. 114
1. Rozpočet ZŠ s MŠ Klin na rok
2014
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol
Revaj, Pavol Červeň, ĽudovítSvetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
B: BERIE NA VEDOMIE:
2. Rozpočet ZŠ s MŠ Klin na rok
2015 a 2016
K bodu 11 – Návrh rozpočtu obce Klin na roky 2014 – 2016
UZNESENIE č. 115
1. Rozpočet obce na rok 2014.
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 8 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: Karol Revaj, PROTI: 0.
B: BERIE NA VEDOMIE:
1. Rozpočet obce na rok 2015
a 2016
K bodu 12 – Rôzne:
a) žiadosti obyvateľov obce,
b) informácie starostu obce
UZNESENIE č. 116
1. Žiadosť Mariána Ganobjaka,
bytom Klin č. 43 o výstavbu RD
na parc. E-KN č. 2494/1, E-KN
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2493/1 a C-KN 1317/36 po predložení návrhu projektovej dokumentácie v zmysle platného
územného plánu obce Klin a návrhu GP pre vytvorenie C-KN
parcely so zakreslením pozemku
a prístupu pre IBV a pre účely vyňatia z PPF. Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle stavebného
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
s vybudovaním inžinierskych sietí
na vlastné náklady. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
2. Žiadosť Kristíny Basárovej,
bytom Klin o výstavbu rodinného
domu na parcele C-KN 1300/157
a garáže na parcele C-KN
1300/156 v k.ú. Klin. Stavebné
povolenie bude vydané v zmysle
stavebného zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady a vysporiadaní vlastníckych
vzťahov pod prístupovú miestnu
komunikáciu pre IBV a pre účely vyňatia z PPF. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka
Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
3. Žiadosť Eugena Litváka a manž.
Anny Litvákovej, bytom Klin o výstavbu rodinného domu na parcele
C-KN 1317/178 v k.ú. Klin. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle
stavebného zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady a vysporiadaní vlastníckych vzťahov
pod prístupovú miestnu komunikáciu a pre účely vyňatia z PPF
podľa GP č. 41962249 – 198/07
zo dňa 4. 2. 2008. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef
Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
4. Žiadosť Petra Úradníka a manž.
Dominiky Úradníkovej, bytom
Zubrohlava, Kostolná 276 o výstavbu rodinného domu na parcele
C-KN 1317/180 v k.ú. Klin. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle
stavebného zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
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predpisov s vybudovaním inžinierskych sietí na vlastné náklady a vysporiadaní vlastníckych vzťahov
pod prístupovú miestnu komunikáciu a pre účely vyňatia z PPF
podľa GP č. 41962249 198/07
zo dňa 4. 2. 2008. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef
Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
5. Žiadosť spoločnosti ELSPOL
–SK, s.r.o. na vydanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu„ KLIN – Roveň –
predĺženie NN, NO-6811. ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová,
Zdenka Bošanová, Karol Revaj,
Pavol Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j.
9 z prítomných 9 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
6. Podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
– Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Klin so záväzkom
obce, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a obcou. ZA hlasovali:
Ing. Katarína Košútová, Zdenka
Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
7. Záväznú smernicu č. 01/2013
Obce Klin o jednotnom postupe
vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek
na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočňovanie stavebných
prác a zákaziek na poskytnutie
služieb s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty
pre podlimitné zákazky, v súlade
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení (ďalej len „ZVO“). ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová,
Zdenka Bošanová, Karol Revaj,
Pavol Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír
Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j.
9 z prítomných 9 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
8. Návrh riešenia situácie miestnej komunikácie od Antona Laššáka, Klin po Antona Krivánika
Klin čo šírke 4 m za účelom vypracovania geometrického plánu. Miestna komunikácia bude
riešená ako slepá ulica. Vlastnícke vzťahy budú vysporiadané
v zmysle zápisnice zo zasadania

komisie pre výstavbu a pôdohospodárstvo zo dňa 12. 12. 2013.
ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol
Revaj, Pavol Červeň, Ľudovít
Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
9. Návrh riešenia situácie miestnej
komunikácie od Jozefa Katráka,
Klin po Antóniu Zábeľovú Klin
za účelom vypracovania geometrického plánu a vysporiadania
vlastníckych vzťahov. ZA hlasovali: Ing. Katarína Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol
Červeň, Ľudovít Svetlošák, Dušan
Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef
Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
10. Návrh komisie pre výstavbu
a pôdohospodárstvo v zmysle zápisnice komisie pre výstavbu a pôdohospodárstvo zo zasadnutia
konaného dňa 22. 11. 2013 na rekonštrukciu miestnych komunikácii. ZA hlasovali: Ing. Katarína
Košútová, Zdenka Bošanová, Karol Revaj, Pavol Červeň, Ľudovít
Svetlošák, Dušan Gonšenica, Ľubomír Košút, Jozef Sroka, Ján Lajda, t.j. 9 z prítomných 9 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
B: BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu obce k uzneseniu OZ č. 103/A/2/2013 zo dňa
13. 9. 2013 o postupe vysporiadania vlastníckych vzťahov pod
miestnu komunikáciu od Mariána
Litváka k pozemku p. Bárku podľa
návrhu kúpnej zmluvy o odkúpenie
pozemkov medzi predávajúcimi:
Mária Ptáčinová, Klin, Marián
Litvák a manž. Janka Litváková,
Klin, Bohumil Mišek, Klin, Peter
Barka, Námestovo, Anna Janolová,
Námestovo, Magdaléna Lipjaková, Klin, Valéria Nešťáková, Klin,
Mária Toporová, Klin Katarína
Mokošáková, Zubrohlava, Karol
Svetlák, Klin, Marián Kosmeľ,
Klin, Michaela Klinovská, Klin,
Mária Kovalíčková, Klin, František
Kovalíček, Klin a kupujúcou Obcou
Klin o odkúpenie pozemkov pod
miestnu komunikáciu podľa GP č.
41962249-198/07 vyhotoveným
Geodetickou kanceláriou – Ing. Jozef Revaj, Námestie A. Bernoláka
375/1 a GP č. 44540361-35/2009
vyhotoveným firmou Geodetik,
s.r.o, Štefánikova 1063/94, Námestovo. Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky: CKN č. 476/8
– orná pôda o výmere 33 m2
CKN č. 476/9 – orná pôda o výmere 2 m2, CKN č. 477/10 – zastavané plochy a nádvoria 8 m2, CKN
č. 477/11 – orná pôda o výmere
11 m2, CKN č. 1317/76 – orná pôda
o výmere 29 m2, CKN č. 1317/69
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– orná pôda o výmere 46 m2, CKN
č. 1317/68 – orná pôda o výmere
49 m2, CKN č. 1317/70 – orná pôda
o výmere 123 m2, CKN č. 1317/74
– orná pôda o výmere 90 m2, CKN
č. 1317/71 – orná pôda o výmere
64 m2, CKN č. 1202/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
za cenu 1 €/m2.
2. Informáciu
starostu
obce
k uzneseniu OZ č. 103/A/1/2013
zo dňa 13. 9. 2013 o postupe vysporiadania vlastníckych vzťahov
pod miestnu komunikáciu od Vladimíra Baleka po Karola Svetláka
podľa návrhu kúpnej o odkúpenie
pozemkov medzi predávajúcimi:
Valéria Večerková, Klin, František
Sojka, Klin, Ing. František Jendroľ,
Klin, Mária Jendroľová, Klin, Monika Svetláková, Klin, Ing. Marián
Klinovský, Klin, Pavol Večerek,
Klin, Veronika Borová, Klin, Ľudovít Večerek, Klin, František Kovalík, Tvrdošín, Augustín Janeček,
Námestovo, Ivan Janeček, Trstená,
Dezider Janeček, Trstená, Daniela Bednáriková, Nová Dubnica,
Štefan Červeň a manželka Viera
Červeňová, Klin, MUDr. Igor Sopilko, Martin, Tatiana Kolenová,
Námestovo, Ing. Augustín Pjentek, Bratislava – Staré Mesto, Róbert Pjentek, Klin, Ing. Daniela
llová, Bratislava – Ružinov, Mária
Pjentková, Klin, Ján Pjentek, Klin,
Martin Beláni, Bobrovec, Katarína
Baleková, Klin a kupujúcou obcou
Klin odkúpenie pozemkov pod
miestnu komunikáciu podľa GP č.
37048201-71/2013 vyhotoveným
Ing. Jaroslav Genšor, Námestie
A. Bernoláka 377, Námestovo.
Predmetom odkúpenia sú nasledovné pozemky: CKN č. 1318/52
– orná pôda o výmere 7 m2, CKN
č. 1318/53 – orná pôda o výmere
23 m2, CKN č. 1318/54 – orná pôda
o výmere 150 m2, CKN č. 1318/55
– orná pôda o výmere 89 m2, CKN
č. 1318/56 – orná pôda o výmere
41m2, CKN č. 354/3 – orná pôda
o výmere 34 m2 za cenu 1 €/m2.
3. Informáciu starostu obce s požiadavkou Okresného súdu v Námestove na doplnenie stavu prísediacich.
C. POVERUJE:
1. Starostu obce vypracovaním
geometrického plánu miestnej komunikácie v časti obce od p. Antona Laššáka po Antona Krivánika.
2. Starostu obce vypracovaním
geometrického plánu miestnej
komunikácie v časti obce od p. Jozefa Katráka, bytom Klin po Antóniu Zábeľovú, bytom Klin.
Návrhová komisia: Pavol Červeň,
Ing. Katarína Košútová
Zapísala: Mgr. Monika
Huráková, Anna Volfová
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ZMENA SYSTÉMU ZBERU
komunálneho odpadu
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM
NARIADENÍM č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území
obce a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM č. 13/2013
o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Klin boli stanovené podrobností o nakladaní s odpadmi. (pozri
VZN na internetovej stránke obce www.klin.sk alebo na úradnej tabuli obce, prípadne informácie poskytne pracovníčka
OcÚ p. Volfová).
Z dôvodu rozhodnutia mesta
Námestovo zvýšenia cien za zneškodnenie a uloženie odpadov
Technickými službami Námestovo na Skládke TKO Zubrohlava a zákazu dovážať odpady objemného charakteru z dôvodu zlého separovania (odpad odkladaný
do veľkoobjemových kontajnerov )
na uvedenú skládku sa v našej obci od 1.1. 2014 mení systém zberu
zmesového komunálneho odpadu
(ZKO ) z KUKA nádob (110 l nádoby). Zrušil sa zber platenia za komunálny odpad formou paušálneho poplatku a zavádza sa množstvový zber komunálneho odpadu
formou žetónov (domácnosť potrebu vývozu ZKO označí zavesením,
pripnutím alebo priviazaním žetónu na smetnú nádobu podľa harmonogramu zberu odpadov). Účelom zavedenia množstvového zbe-

ru zmesového komunálneho odpadu je znížiť náklady na domácnosť (predovšetkým viacpočetné
rodiny) a takto motivovať ľudí separovať odpad. Pri stanovení počtu žetónov na jednu domácnosť
a poplatku za jeden žetón obec vychádzala z evidencie odvezeného
zmesového komunálneho odpadu
(ZKO), priemerného nákladu na 1
smetnú nádobu a zmluvných cien
platných na rok 2014 pre vývoz,
uloženie a zneškodnenie ZKO.
Hlavné zásady, podmienky a povinnosti pri zbere odpadov:
1. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad (ďalej
len poplatok) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, alebo právnická osoba.
2. Poplatníci fyzické osoby a právnické osoby sú povinné preukázať
využívanie množstvového zberu
na požiadanie obce v súlade so zákonom o odpadoch.
3. Sadzba poplatku za odpady je
0,0209 € za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 litrové
KUKA nádoby, ktorý je vo výške
2,30 €/1 KUKA nádoba a stanovuje sa:
a) 1 člen domácnosti – minimálny
odber 6 ks žetónov
b) 2 – 3 členovia domácnosti – minimálny odber 12 ks žetónov
c) 4 členovia a viac členov domácnosti – minimálny odber 18 ks žetónov
d) Pre právnické alebo fyzické
osoby podnikajúce na území obce je sadzba poplatku 0,0209 Eur
za jeden liter komunálnych odpa-

Nelegálna skládka za ihriskom TJ pri Polhoranke – záleží nám ešte na prírode?

Nelegálna skládka pri Michaľovskom potoku – nezáleží nám na prírode?
dov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l KUKA nádoby, ktorá je 2,30 € a stanovuje sa
minimálny odber 12 ks žetónov
na prevádzku/zariadenie.
4. Minimálne množstvo žetónov
(4 ks) sa doručí do domácnosti
prostredníctvom zamestnancov
obce v mesiaci január do 1. vývozu v r. 2014.
5. Žetóny nad stanovený limit pre
domácnosti, fyzické a právnické
osoby si môžete podľa potreby dokúpiť na obecnom úrade. Pri kúpe
žetónov nad stanovený minimálny odber (limit) je hodnota žetónu
2,30 €/1 KUKA nádoba.
6. Platnosť žetónov je jedno zdaňovacie obdobie (kalendárny rok)
7. Stanovené množstvo žetónov si
fyzické a právnické osoby, majú povinnosť zakúpiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok
vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Takto vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru jednorázovo v celej výške v hotovosti do pokladne obce Klin, bezhotovostne prevodom na účet obce alebo formou poštovej poukážky. Stanovené množstvo žetónov týmto VZN bude odovzdané platiteľovi hneď pri zaplatení priamo v pokladni obce. Úhrady, ktoré budú
realizované bezhotovostnou platbou, poplatníci si musia prísť prevziať žetóny na obecný úrad spolu
s dokladom o zaplatení.
8. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá
a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide
o bytový dom, poplatok vyberá
a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku súhlasí.
9. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok

obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí
platiteľ.
10. Osoba ktorá plní povinnosti
poplatníka, je povinná v priebehu
zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy tieto
zmeny nastali. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods.
2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom,
ktorým zanikne táto skutočnosť.
Ak poplatník neposkytne potrebné
údaje pre stanovenie výšky poplatku, správca vyrúbi poplatok podľa
jemu známych údajov v čase vydania rozhodnutia.
11. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad
pred uložením do zbernej nádoby triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle platného VZN podľa nasledovných
zložiek: sklo – kontajnery na sklo v obci, plasty, tetrapaky, plechovky, konzervy – zber organizuje raz do mesiaca OcÚ, papier
– kontajnery na papier v obci alebo organizuje ZŠ s MŠ, biologický odpad – držitelia (domácnosti) uvedený odpad zhodnocujú
sami kompostovaním na svojich
dvoroch a záhradách vo vlastnom
zariadení, kovový šrot – odovzdať
do zberných surovín so šrotom,
elektroodpad – sa zbiera 2x do roka prostredníctvom zmluvného
partnera s vyložením elektroodpadu v deň zberu pred RD po vyhlásení v miestnych oznamovacích prostriedkoch. Pneumatiky
– odovzdať v pneuservise pri výmene alebo odovzdať pri kultúrnom dome po prevzatí pracovníkom obecného úradu a polystyrén (čistý) uložený v plastovom
vreci je možné taktiež odovzdať
pri kultúrnom dome po prevzatí pracovníkom obecného úradu
počas pracovnej doby a v sobotu
od 10.00 hod. do 12.00 hod. » » »
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DESAŤ ROKOV SVOJPOMOCNÉHO DRUŽSTVA
V KLINE
Samostatne hospodáriaci roľníci obce Klin si v týchto dňoch
pripomínajú desiate výročie založenia Roľníckeho svojpomocného družstva Oravské Beskydy. Na výročnej členskej schôdzi
v Kline 15. februára 2014 bilancovali výsledky hospodárenia
a činnosti za rok 2013.
Predstavenstvo družstva tvoria: predseda Karol Revaj st. a členovia Daniel Laššák Ján Červeň,
Florián Volf a Karol Revaj ml.
Predsedníčkou revíznej kontrolnej
komisie je Marta Laššáková. Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy má 100 členov – občanov obce, ktorí hospodária na výmere 298 ha pôdy. Ich činnosť je
zameraná hlavne na pestovanie zemiakov, obilovín (jačmeň, pšenica, ovos) a chov hovädzieho dobytka (HD), ktorého majú 111 kusov.

Finančnú podporu, ktorú členovia družstva dostávajú za chov HD
a obrobenie pôdy, využijú najmä
na nákup náhradných dielov, hnojív, osiva a na iný potrebný materiál. Jednou z podmienok na vyplatenie podpory, okrem obhospodá-

Predseda družstva Karol Revaj st. (vpravo) pri bilancovaní činnosti
» » » 12. Objemný odpad z domácností (okrem dreva), ktorý sa nezmestí do zberných nádob KUKA 110  l je možné odovzdať do veľkoobjemového kontajnera pri kultúrnom dome po prevzatí pracovníkom obecného úradu počas pracovnej doby v sobotu od 10.00 hod. do 12.00 hod. Porušenie tejto povinnosti bude sank
cionované a kontajnery sú monitorované fotopascou.
13. Zber zmesového komunálneho odpadu TS budú vykonávať
za prítomností pracovníka OcÚ
každé 2 týždne v stredu od termínu 15. 1. 2014.
Informácie o zberoch zmesového a separovaného odpadu
obec bude zverejňovať v miestnom rozhlase, obecných novinách
a na www.e-obce.info/klin/.

renia pôdy a chovu HD je aj dodržiavanie enviromentálnych zásad
hospodárenia, tzv. „Krížové plnenie“. Ide o rozsiahly dokument
o zákonoch, pravidlách a normách
v Slovenskej republike 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. Veľkú pozornosť je potrebné venovať chovu
HD, kde treba dbať na čistotu maštalí, pravidelné a dostatočné vetranie, a tým zabezpečiť primeranú
pohodu zvierat. Odpad z maštalí, hnojiská a žumpy musia byť zabezpečené tak, aby z nich nevytekala močovka. Pri domácich zabíjačkách HD je potrebné zneškodniť odpad tak, aby nebola možnosť
vzniku nákazy. Najlepšie je tento

odpad odovzdať kafilérnej firme,
ktorá ho zneškodní. Na tento účel
má družstvo zabezpečenú plastovú nádobu, kde sa odpad sústredí a odvezie. Treba si uvedomiť, že
po vstupe Slovenska do EU je účelom poľnohospodárstva nielen výroba potravín, ale aj udržiavanie
krajiny a rozvoj vidieka.
Aj keď dotácie za rok 2013 boli nižšie ako vlani, vedenie družstva sa snaží podporovať hlavne mladých farmárov, a to hlavne
v chove HD, kde sa zvýšila sadzba
za chov. Aj napriek uvedenej skutočnosti postupne klesajú počty
HD, čo je nepriaznivý stav.
Farmári – občania obce Klin sa
kvôli zložitým podmienkam v poľnohospodárstve snažia, aby pôda
v obci bola obrobená a ráz krajiny zostal zachovaný, aby do obce
prilákali čo najviac návštevníkov
a zlepšovali tým podmienky cestovného ruchu.
Václav Stuchlý, ekonóm
svojpomocného družstva

AKO TRIEDIŤ ODPAD?

Kalendár vývozu separovaného odpadu preobec Klin na rok 2014

PLASTY – patria sem: plastové
fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov,
čistiacich prostriedkov, tégliky
od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá,
koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy; nepatria sem: znečistené plasty (farbami, potravinami ..), obaly
od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z motorových
olejov, kuchynský odpad!…

Dátum
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

PAPIER – patria sem: noviny,
časopisy, knihy, zošity, papierové
obaly, kartón, kancelársky papier
nepatrí sem – znečistený papier,
hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností…

Plasty

9. 1.
6. 2.
6. 3.
3. 4.
7. 5.
11. 6.
8. 7.
7. 8.
5. 9.
9. 10.
11. 11
5. 12.

SKLO – patria sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre; nepatria sem: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá,
autosklo, drôtené sklo, žiarovky,
sklobetóny, uzávery z fliaš…

Papier

31. 1.
28. 2.
28. 3.
–
29. 5.
19. 6.
30. 7.
28. 8.
29. 9.
29. 10.
27. 11.
–

Sklo

16. 1.
13. 2.
13. 3.
10. 4. – 29. 4.
14. 5.
6. 6. – 27. 6.
24. 7.
20. 8.
16. 9.
16. 10.
19. 11.
12. 12.

KONTAKT
– mobil 0905/449 919, pevná linka 043/55 84 321.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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OBLASTNÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV

ZO CHPH Klin usporiadala
oblastnú výstavu poštových holubov v našej obci 1. 12. 2013.
Na tejto výstave sa zúčastnili
CHPH z celej Oravy. Výstavný
výbor ZO Klin a členovia ZO
Klin museli všetky technické
a výsledkové veci dôkladne pri-

praviť, aby táto výstava bola pripravená pre našich hostí z Oravy a okolitých štátov.
Boli vystavované kategórie:
1. Šport- h –ha, 2. Kat.a-b-c-d-e,
3. Výkon-h-ha, 4. Štandart-h-ha.
Na tejto výstave bol pri otvorení
aj vyhodnotení prítomný aj náš sta-

rosta obce Š. Peňák, ktorý nám poskytol priestory na uskutočnenie
tejto akcie. Na tejto výstave s bohatým programom bola vynikajúca
atmosféra s výborným programom
a tombolou. Mali sme tu víťazné
holuby aj z našej ZO-Klin, ktoré
sa zúčastnili na celoštátnej výstave
v Nitre. Tam nás reprezentovali Pavol Bandik, Florián Šatan a Milan
Úradník. Za túto krásnu výstavu
sa chcem poďakovať všetkým členom našej ZO- Klin, výstavnému
výboru, ktorý to pripravil na jednotku a všetkým sponzorom, ktorí
túto akciu podporili vieme že bez
ich pomoci nie je možné takú akciu
uskutočniť.
NAŠE VÝSLEDKY v ZOKlin 2013: STARÉ HOLUBY:
1. Pavol Bandik, 2. Jozef Olexik,
3. Florián Šatan;
MLADÉ HOLUBY: 1. Milan
Lutica, 2. Pavol Bandik, 3. Milan
Úradník.

Na záver by som chcel všetkým CHPH poďakovať za prácu
v ZO-Klin ako aj sponzorom,
obci, ktorí sa na tejto akcii podieľali.
Prajem v mene výstavného
výboru chovateľom a ich rodinám veľa zdravia, šťastia, lásky
a úspechov.
Milan Úradník,
predseda ZO-Klin

Predseda holubárov v Kline Milan
Úradník pri losovaní tomboly

Dobrovoľný hasičský zbor skvalitňuje svoje poslanie
vovanie základného kurzu, ktorý
koordinoval zástupca HaZZ SR
Ing. Vladimír Mrekaj.

Hasiči na výročnej členskej schôdzi
Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) v našej obci po obnovení
činností od roku 2013 s novým
výborom aktívne pristupuje ku
skvalitneniu svojho hasičského
poslania.
Dôležitou úlohou bolo doplniť
a ustáliť členskú základňu, osloviť mladých členov DHZ a vzbudiť u nich záujem o túto dobrovoľnícku činnosť v prospech ľudí
a v záujme ochrany majetku. V prvom rade boli nadviazané kontakty a zlepšenie spolupráce s ostatnými DHZ v našom regióne a Hasičským a záchranným zborom
SR V Námestove. Výbor a niektorí členovia sa zúčastňovali pracovných stretnutí a taktických cvičení
DHZ organizovaných v rámci obcí, ktoré sú členmi Združenia Babia Hora. Tieto stretnutia a cviče-

nia sa organizovali aj za súčinnosti poľských hasičov z Gminy Lipnica Wielka.
Aj keď náš DHZ má staršiu
opotrebovanú hasičskú vozovú techniku, materiálno-technické vybavenie je skromnejšie a ochranné pomôcky takmer
žiadne, museli si vysúkať rukávy
a vo voľnom čase sa pustiť do opravy techniky a vozidiel. K vylepšeniu tejto situácie im čiastočne môže pomôcť registrácia na Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a zaradenie našej jednotky v rámci
systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území
SR do kategórií, kde naša jednotka bola zaradená do kategórie C.
Zároveň získa získa finančnú podporu z DPO SR po splnení stanovených podmienok. Jednou z podmienok členov DHZ bolo absol-

Významným krokom pre
DHZ našej obce bolo stretnutie a podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi dobrovoľnými
hasičskými zbormi Obce Klin
a Gminy Lipnica Wielka v decembri 2013 v Lipnici Wielkej.
Uvedenú zmluvu za zúčastnené
strany Obec Klin podpísal starosta Štefan Peňák a predseda DHZ
Ľubomír Košút za Gminu Lipnica Wielka wójt Boguslaw Jazowski a predseda hasičského zboru
František Pindziak. Pri tejto príležitosti, na znak dobrej spolupráce, odovzdal starosta našej obce
wojtovi partnerskej gminy sošku

sv. Floriána. Obe strany vyslovili prianie, aby podpis zmluvy priniesol úžitok hasičom obidvoch
zborov, predovšetkým pri taktických nácvikoch a práci s hasičskou technikou a rozšírenia spolupráce medzi obidvomi obcami pri
príprave projektov na získanie finančných prostriedkov z eurofondov.
Svoju prácu v uplynulom roku
hodnotil DHZ na výročnej členskej
schôdzi dňa 26. 1. 2014, ktorej sa
zúčastnil aj delegát za Územný
výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Dolnom Kubíne p. Milan
Hula. Hlavnou úlohou nášho DHZ
je príprava družstva mužov na súťaže a údržba hasičskej techniky
a výkon preventívnych opatrení
pred požiarmi.
~ Š.P. ~

Po podpíse zmluvy o spolupráci v Lipnici Welkej
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TRI PODUJATIA PRE VIANOČNÚ POHODU
Udalosť príchodu Božieho
dieťaťa na svet je nadčasovou
a očarujúcou. Asi neexistuje dieťa, ktoré by sa netešilo.
Deti a mládež z Klina neostali len pasívne vyčkávať, ale obetovali svoj voľný čas a schopnosti
a zapojili sa do prípravy Vianočnej akadémie. Na prípravu, réžiu, choreografiu, prípravu kostýmov, … dohliadala sestrička Imakuláta Cudzišová a pán kaplán Pavol Krokus. Všetky prípravy vyvrcholili 25. decembra 2013 v kostole svätého Antona Paduánskeho v Kline. V úvode sa zúčastnení premiestnili viac ako 2000 kilometrov na juhozápad a dvetisíctrinásť rokov do minulosti.
Sme v Betlehéme na začiatku nášho letopočtu. Začína príbeh, ktorí si kresťania pripomínajú každé

Vianoce… Predstavenie bolo prepracované do najmenších detailov
od kvalitného hudobného podkladu až po ťavu, ktorú „priviedol“
jeden z kráľov. Herci, hudobníci,
speváci, recitátori, ale aj technici,
osvetľovači, pomocníci pri nácvikoch, kostyméri si zaslúžia veľké
Ďakujem za hlboký duchovný ale
aj umelecký zážitok.
V kostole v Kline sa dňa 29.
decembra 2013 konal tretí ročník Vianočného koncertu. Každým rokom sa jeho úroveň zvyšuje a aj počet účinkujúcich rastie.
So svojimi koledami a pesničkami
sa predstavil Mládežnícky zbor,
Chrámový zbor, betlehemci a pribudli aj heligonkári – všetci z Klina. Najlepšie ako vedeli a hudobne celkom inak oslavovali a ospevovali malého Ježiška.

~ mj ~

6. 1. 2014 Malý komorný orchester z Námestova

foto: ing. peter jendroľ

Národný týždeň manželstva
Milí manželia. Drahé rodiny
našej farnosti. Od 10. 2. do 16.2.
prebiehal NÁRODNÝ TÝŽDEŇ
MANŽELSTVA. Preto chcem využiť tento priestor a prihovoriť sa
k Vám aj touto formou.

To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku, je život. Pre život tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak sa Božie zákony budú rešpektovať, bude život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božím zákonom, nastolí kultúru smrti. Dnešný človek Boží zákon neberie vážne a úmyselne, častokrát veľmi rafinovane sa stavia proti nemu.
Mimoriadna Božia starostlivosť je
zameraná na človeka. Skôr než Boh
stvoril človeka, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola
zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody daroval človekovi rodinu. Mnohí z nás sme ešte
ako deti dostali ten najkrajší a najvzácnejší dar. A to možnosť vyrastať
v rodine. Komu to ale nebolo dopriate, ten sa kvôli tomu nemusí cítiť me-

nejcenne. Takýto človek vie lepšie,
ako všetci ostatní, čo mu v detstve
chýbalo – materská a otcovská náklonnosť, útočisko a záštita v kruhu
svojich rodičov a súrodencov. Preto
sme si všetci spolu vedomí jednej základnej životnej pravdy: priateľov si
vyberieš, ale rodinu, v ktorej vyrastáš, si vybrať nemôžeš.
Vieme, že manželstvo a rodina
sú nenahraditeľné pre život a budúcnosť našej spoločnosti. Tu sa
kladú prvé základy spoločného života. Tu sa odovzdávajú hodnoty života, tu sa formuje svedomie a rodina je zároveň aj prvou školou viery.
A aj keď vidíme, že dnešný moderný
človek sa snaží vymeniť a nahradiť
klasickú rodinu inými formami spolužitia, predsa len cítime, že bez rodiny nemáme veľkú šancu na priaznivú budúcnosť.
Rodina je Božia ustanovizeň.
Preto nie je v moci človeka rodinu
zrušiť ani nijako zlikvidovať. Cirkev
sa takto modlí nad novomanželmi:
„Toto manželské spoločenstvo muža a ženy Boh už pri stvorení tak

25. 12. 2013 Jasličková pobožnosť

foto: ing. peter jendroľ

29. 12. 2013 III. Vianočný koncert

foto: ing. peter jendroľ

Malý komorný orchester z Ná
mestova predviedol 6. 1. 2014 jeden so svojich koncertov aj v Kline.
Je výborné, že dirigent Karol Kurtulík orchester zostavil z hudobníkov „živiacich sa hudbou“, ale aj
chlapcov a dievčat, ktorí na svo-

jich nástrojoch hrajú kratšie. Úroveň koncertu ale dokazuje, že všetci „hudbu milujú a trávia s ňou veľa času“. O koncerte možno hovoriť len v superlatívoch. Kliňania sa
už teraz tešia na nasledujúci!
Mária Jendroľová

požehnal, že ho nezničil ani dedičný hriech, ani potopa sveta.“ Touto modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň. Aj keď ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a dokaličiť a toto sa deje v dnešnom svete. Poškodzovaním rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v usporiadanej rodine nadobúda
pozemskú dokonalosť. Poškodzovaním rodiny sa ohrozuje život a nastoľuje sa kultúra smrti.
Ak chceme zostať verní vo vzťahoch a v rodinách, musíme počítať
s tým, že budeme mať na sebe rany a jazvy spôsobené našou snahou o žitie života lásky a obetavosti. Budú to jazvy spôsobené bojom o zachovanie vernosti rodine.
Pri prvých ťažkostiach v našich rodinách máme dnes pokušenie radšej utiecť, a to preto, lebo sa bojíme
rán. Útek ale nie je riešením. Rany
sú a budú. Ukáž mi rany a ja ti poviem, ako ti na vzťahu a na ľuďoch,
o ktorých ide, záleží.
Staručký Simeon keď držal v náručí malého Ježiša, predpovedal
Panne Márii veľa rán a jaziev na srdci: Tvoju dušu prebodne meč! Ona sa

ale nezľakla a ani po prvých problémoch v rodine to nevzdala, neodišla, a podobne ani Jozef ju neprepustil, hoci to mohol podľa Zákona urobiť. Problémy i rany statočne prijali.
Vydržali spolu! Boh sám bol pre nich
tým najlepším lepidlom na upevnenie ich vzťahu – ich rodiny.
Skutočnými
nasledovníkmi
Kristovej rodiny nás teda robia až
rany. Tak ako Kristus, ani kresťan
bez rán nie je pravým kresťanom.
Zvlášť mladým ľuďom preto
odporúčam zahľadieť sa na príbeh svätej rodiny a pochopiť, že
bez rán a obetí niet skutočnej lásky. Zamilovanosť ešte nie je láskou,
lebo jej chýba zodpovednosť. Až keď
starosti, myšlienky, radosti, problémy jedného budú starosťami druhého a naopak, potom sa vzťah môže nazvať láskou. Inak je to len sympatia, priateľstvo, mladícka zaľúbenosť. Prajem všetkým rodinám, mladým, ktorí sa pripravujú
na prijatie sviatosti manželstva,
aby Vám v tomto roku Sedembolestná Panna Mária vyprosila odvahu, trpezlivosť a hojnosť milostí
vytrvať v dobrom aj zlom.
Dp. Pavol Krokus, kaplán
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obec informuje

Na Vianoce pri sledovaní rozprávky Dúhenka, asi málo Kliňanov napadlo, že by táto rozprávka mohla mať nejaký súvis s Klinom.  
A predsa. Námet tejto rozprávky napísala Blažena Mikšíková, rodená Gromadová, rodáčka z Klina. S pani Mikšíkovou som si dohodla stretnutie v knižnici v Dolnom Kubíne. Strávili sme veľmi  príjemné chvíle v zaujímavom rozhovore.
Blaženka Gromadová bola
vojnové dieťa (narodila sa v roku 1937). „Veľmi som obdivovala môjho otecka. Bol veľmi šikovný tesár. Opravoval domy,
staval chaty, obnovoval poškodené mosty. Čo chytil do ruky, to vedel spraviť. Cez vojnu nás deti rozdelil. Hovorieval: „Vy nebudete spolu, lebo
ak by spadla bomba, aby ste nezahynuli všetci.“ Ale aby sa aspoň niekto zachránil, skryl nás
po pivniciach osobitne. Všetci sme v zdraví prežili, iba najmenší Dušan, vtedy dvoj - troj
mesačný, býval z týchto pivníc
často chorý.
Školu som navštevovala
v Kline v Orlovni. Po vojne to
však bolo všelijaké. Všetky deti mal na starosti jeden učiteľ
a tak sme sa toho veľa nenaučili. Potom sme chodili do školy pri kostole. Na gymnázium som začala chodiť do Dolného Kubína. Keď bolo otvorené gymnázium v Námestove, prestúpila som a aj zmaturovala v Námestove. Maturovala som aj na pedagogickej, kde
som študovala diaľkovo. Začala som chodiť na Vysokú školu
pedagogickú, ale štúdium som
musela prerušiť. Začali sa mi rodiť deti a bývalo mi veľmi zle.“
„Pracovala v Základnej škole
v Bobrove, v Rabči, Lokci, Malatinej a v Dolnom Kubíne až
do dôchodku“.
Pani Blažena má tri deti:
Vlaďku, Olivera a Igora, a deväť vnúčat. Býva s manželom
v Dolnom Kubíne.
Písať začala na gymnáziu.
Vymýšľala programy na stužkové. Po nástupe do zamestnania, vymýšľala všetky programy pre deti. „Nepáčili sa mi tie
univerzálne socialistické programy.“ Písala fejtóny do Oravy
a Učiteľských novín. Je ich asi
sto. V Učiteľských novinách bývala súťaž o najlepšie príspevky.
Hlasovali učitelia a pani Mikšíková niekoľkokrát vyhrala.
„Veľmi rada píšem pre deti,
lebo si môžem vymýšľať.“
Príbeh o motýlikovi Beláskovi, bola prvá kniha. Úvodnou
rozprávkou vyhrala súťaž o najlepšiu rozprávku. „Učila som
deti prírodovedu a chcela som
im formou rozprávky priblížiť
pravdu o zvieratkách. „Kakaová princezná bola vydaná v roku 2000. V roku 2002 nasledovala kniha Belások a Belásenka, ktorá je pokračovaním Beláska. Radosti aj starosti prvá-

kov sú zobrazené v knihe Smieško z 1. A. Nateraz poslednou vydanou je kniha Rozprávkové
šarkany. Je to kniha rozprávok
v slovenčine a v poľštine. Príbeh preložila pani Bielik, Poľka pôsobiaca v Poľskom stredisku v Žiline. Pani Mikšíková na-

tíčka. Pre škôlkarov a prvákov
je prichystaná kniha O kom,
o čom, o všeličom, ktorá obsahuje básničky. Televízia má odloženú rozprávku Voňavé kráľovstvo. Páčila sa im, ale zatiaľ
nemajú peniaze na jej natočenie. Poslednou knihou odlože-

Medzi záľuby patrí čítanie
kníh, hlavne detektívok a literatúry faktu. V televízii sleduje
správy a politické diskusné relácie na všetkých programoch.
A jedna záľuba ešte od detstva.
„Veľmi rada som chodievala
do hory. Ako dieťa som chodila

foto: ing. peter jendroľ

Na kus reči so spisovateľkou
p. Blaženou Mikšíkovou
písala aj divadelné hry pre dospelých, Oltár bez kvetov a Spln
mesiaca, s ktorými vyhrala celoslovenskú súťaž. Pri vymenúvaní tvorby nesmie chýbať Dúhenka. „Námet tejto rozprávky som mala vysnívaný od detstva. Vždy, keď pršalo a objavila sa dúha, rýchlo som bežala až
k potoku, kde som si predstavovala, že tam uvidím krásnu pani
ležať pri vode na bruchu. Rukami bude odhŕňať lístie z hladiny
a piť, a piť. A až na oblohu budú
siahať jej nádherné dúhové vlasy. Táto rozprávka bola natočená v česko-slovenskej koprodukcii. Je preložená aj do nemčiny.
Mám ju pripravenú aj na knižné
vydanie a páči sa mi ešte viac. Pri
natáčaní sa musela zmestiť do 70
minút a preto po dohode musela byť skrátená. Vynechali sa niektoré veselé postavy.“
Pani Blažena má napísané aj ďalšie knihy, ktoré čakajú
na uverejnenie. Pre chlapcov je
pripravená kniha Fúzikove au-

nou zatiaľ v šuplíku je rozprávka Čertík Belko. Je v nej trocha
čarovania, trocha putovania,
trocha detektívky a hlavne veľa
zábavy. Momentálne tieto poklady pre deti čakajú na peniaze sponzorov.
Autorka je uvedená aj v Slovníku slovenských spisovateľov.
Pani Míkšíková je veľká optimistka. Niekoľko krát sa stretla,
že jej tvorbu skopírovali.
„Napísala som fejtón do Oravy. O tri týždne vyšiel presne
tento fejtón odpísaný od slova do slova v Roľníckych novinách pod iným menom. Napísala som im a poslala originál
Oravy. Noviny sa mi ospravedlnili a od článku sa dištancovali. Povedala som si, že asi píšem
dobre, keď mi to kradnú.“
Pani spisovateľka nemá dobrý vzťah k počítačom. Knihy píše na písacom stroji. „Deti mi
darovali počítač. Keď mi zmizlo všetko čo som napísala, hneď
som ho vrátila.“

po všetkých susedoch, aby niekto so mnou šiel do lesa. Na huby, na lesné plody, ale aj len tak.
Do lesa by som šla aj v noci.“
V súčasnosti jej to už zdravotný stav nedovoľuje.
A na záver ešte jednu veselú príhodu: „Učila som na druhom stupni prírodovedu, fyziku a chémiu. Raz som zastupovala v druhej triede. Boli sme
spolu celý deň. Písali sme, čítali a rozprávali sa. O dva dni ma
tieto deti stretli na dvore. Zhŕkli sa okolo a hovoria. Pani učiteľka, vy ste naša najobľúbenejšia učiteľka. A ja celkom potešená sa ich pýtam, že prečo.
A jedno z detí prehlásilo: Lebo
ste nás učili len jeden deň.“
Na záver by som len chcela priložiť citát od Jána Kollára:
Slávme slávne slávnu slávu Slávov slávnych.
Aj Klin má byť na koho hrdý.
Ďakujem pani Blažene Mikšíkovej za zaujímavý rozhovor.
~ mj ~
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PRE JEDNÉHO LEN KVAPKA, PRE DRUHÉHO ŽIVOT
„Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia
podstupujúci operácie, pacienti
liečiaci sa na leukémiu, nádorové
ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom
podaných viac ako 26,5 milióna
jednotiek krvných zložiek.
Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok“ www.ntssr.sk
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny
prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť
aj o osude iného človeka a zachrániť
mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš
šľachetný čin pomohli uskutočniť.
Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža.
Našou hlavnou úlohou je oslovovať
a vychovávať budúcich darcov krvi,
organizovať odbery krvi a oceňovať
za mnohonásobné darovanie krvi.
Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s Hematologicko transfúznymi oddeleniami a Národnou transfúznou službou SR.
MS SČK v Kline zorganizoval už
druhý odber krvi priamo v našej obci v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Martina. Bol pondelok 27. 1. 2014, v tento deň prišlo
svoju nezištnú pomoc ponúknuť 58
darcov, z toho 14 prvodarcov. Traja
z nich odišli určite sklamaní, pretože pre zdravotné problémy krv da-

rovať nemohli. A ešte jeden údaj,
ktorý príjemne prekvapil: „Krv
prišlo darovať až 32 mužov, pretože
pri darcovstve krvi poväčšine prevažujú ženy“ – skonštatovala pani
primárka z NTS v Martine.
Termíny ďalších odberov v Kline sú naplánované na 28.apríla 2014, a 18. augusta 2014.
Oceňovanie darcov krvi Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa
počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.
Kategórie ocenenia podľa počtu
odberov: Bronzová plaketa – ženy
10 odberov, muži 10 odberov, Strieborná plaketa – ženy 20 odberov,
muži 20 odberov Zlatá plaketa –
ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov Kňazovického medaila – ženy 80 odberov,
muži 100 odberov Pamätná plaketa

doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.
– za rozvoj darcovstva krvi.
CHRÁNITE SVOJ ŽIVOT?
Od 1. januára 2014 vstúpila
do platnosti novela o cestnej premávke, ktorá nariaďuje chodcom
idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.

Janka Lipjaková (vpravo) pri odovzdávaní reflexnej pásky

Prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš pripomenul, že vlani zomrelo pri dopravných nehodách na slovenských cestách 75 chodcov, ďalších 350 utrpelo ťažké a 560 ľahké zranenia. Používaním reflexných prvkov by sa
mal podľa jeho odhadu znížiť počet
dopravných nehôd chodcov minimálne o tretinu.
Slovenský Červený kríž má
veľký záujem na záchrane životov. Aj preto zadali výrobu reflexných prvkov, pások, ktoré v rámci osvety rozdávajú prostredníctvom 38 územných spolkov na celom Slovensku v rámci kampane
Chráň si svoj život – zviditeľni sa.
Do tejto preventívnej akcie sme sa
zapojili aj my, členky výboru nášho MS SČK v Kline rozdávali reflexné pásky v piatok 7. 2. 2014 večer, vybrali sme si čas, keď ľudia
išli z kostola. Hoci väčšina ľudí už
reflexné prvky mala, ešte stále sa
našli aj takí, ktorí si ich ešte nezadovážili, alebo zabudli doma, dokonca pár ľudí ani nevedelo, načo
reflexné pásky slúžia.
~ MP ~

XIII. PLES MS SČK
Tradičný čas našich plesov –
posledná predkatarínska adventná sobota, tentoraz padla na 23.
novembra 2013. Na ilustračnej
fotografií vidieť dvoch z organi-

zátorov plesu počas slávnostného otvorenia a príhovoru tohto
kultúrneho podujatia, ktorý okrem príjemného, v podobe zábavy, stretnutia sa s priateľmi, má

aj ďalší rozmer, a to pomoc, ktorá následne podporuje činnosť
nášho MS SČK, či už formou osvety, pri výučbe prvej pomoci alebo darcovstve krvi. Touto cestou
ďakujeme všetkým, ktorí sa po-

dieľali na príprave a organizovaní XIII. plesu MS SČK. Ďakujeme vám, ktorí ste prijali pozvanie a prišli ste sa zabaviť, ako aj
sponzorom za ich nezištnú veľkorysosť a podporu.
~ MP ~
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Imatrikulácia prváčikov
Dňa 23. novembra 2013 p.
učiteľky E. Banasová a A. Hrubjaková so žiakmi 9. ročníka pripravili slávnostnú imatrikuláciu
pre našich prváčikov. Tí boli plní
napätia, pretože netušili, ako to
všetko bude prebiehať.
Zlatou bránou sa dostali
do sveta rozprávok, museli splniť niekoľko úloh, pomôcť tak
rôznym rozprávkovým bytostiam a zachrániť kráľovnú Abecedu. Pomáhali im Písajko, Čítajko
a Rátajko. Po úspešnom absolvovaní úloh ich kráľovná Abeceda
pasovala za školákov, dostali pasovací dekrét a zložili slávnostný
sľub. Zároveň dokázali, že sú veľmi šikovní, usilovní a veľa sa toho
už naučili.
OCENENIE DETSKÝ ČIN ROKA
V poslednom vydaní Echo
Klina sme vás informovali o priebehu hlasovania v súťaži Detský čin roka. Silný emotívny príbeh Vlasty Jendroľovej
oslovil a Vlasta patrila k oceneným s najväčším počtom hlasov.
Spolu s autorkou príbehu Luciou Stahoňovou, s p. učiteľkou Ľ.
Matisovou si bola 10. decembra

Vianočná besiedka

2013 v Bratislave prevziať cenu. Ako jednu z cien získala výlet do Bratislavy pre štyri osoby, kde určite zoberie Luciu. Ako
sa sama vyjadrila rada by zobrala aj sestru, ale nikto musí byť aj
pri mame, prejavila sa v nej silný pocit zodpovednosti. Všetci jej však prajeme, aby mala čas
aj na oddych. Okrem toho škola dostala niekoľko zaujímavých
kníh.
Týmto by sme sa chceli poďakovať tým, ktorí nás a Vlastu podporili svojimi hlasmi.

Imatrikulácia prváčikov
ukončili účasťou na rorátnej svätej omši.
NA LUCIU
V predvianočnom čase to aj
na našej škole dýchalo tajomnom.
Pre zachovávanie tradícií a zvykov sa 13. 12. obliekajú dievčatá, najmä s menom Lucia, do plachiet. V tichosti chodia po priestoroch školy a vymetajú kúty husími
brkami, aby ich očistili od zlých síl
a chorôb. Tentoraz dievčatá navštívili aj Obecný úrad v Kline.

Vianočná besiedka
NOC ČÍTANIA BIBLIE
V noci z 12. na 13. decembra
2013 prebiehala na našej škole akcia Noc čítania Biblie pod
vedením sestričky Immaculaty.
Cieľom bolo hlbšie porozumieť
Božiemu slovu, v biblickom príbehu odkrývať príbeh svojho života, objaviť jeho posolstvo a zažiť spoločenstvo pri počúvaní
a čítaní Biblie formou LECTIO
DIVINA, čo znamená s otvoreným srdcom otvoriť knihu Písma
a dovoliť, aby Božie Slovo prehovorilo k tvojej duši. Počas tohto večera žiaci vytvorili knihu
Nebeské kráľovstvo a podujatie

VIANOČNÁ BESIEDKA
Dňa 19. 12. 2013 sa uskutočnila v kultúrnom dome Vianočná besiedka. Deti nám svojimi spevmi,
básničkami, tančekmi a scénkami dokonale navodili očarujúcu atmosféru blížiacich sa Vianoc a ich
krásneho posolstva. V rámci príprav na vianočné sviatky si prváčikovia upiekli a vyzdobili medovníčky pod vedením p. uč. E. Banasovej.
Posledný deň pred prázdninami sme vianočnú atmosféru v škole zavŕšili už tradičnými Vianočnými trhmi. Pri tejto príležitosti
organizujeme aj finančnú zbierku. Aj tentoraz deti rady pomohli
a mali z toho dobrý pocit. Vyzbieralo sa 240 €, ktorými sme prispeli trom rodinám v núdzi.
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POZDRAV Z AFRIKY
Sestra Laura Surmanová
z Kongregácie misijných sestier
Kráľovnej apoštolov navštívila našu školu minulý rok. Žiakom porozprávala o ťažkom živote v africkej Ugande, kde pôsobí. Naša škola zorganizovala finančnú zbierku, aby tak aspoň trochu pomohla
týmto ľuďom. Sestra Laura je s nami aj naďalej v kontakte a okrem
srdečného pozdravu nám poslala
aj niekoľko krásnych záberov.
MAŠKARNÝ PLES
Dňa 30. januára 2014 sa žiaci
1. stupňa dosýta vyšantili na Maškarnom plese. V telocvični to hýrilo farbami, tvarmi, figúrkami či
postavičkami od výmyslu sveta.
Bolo veľmi ťažké vybrať tú najkrajšiu, resp. najoriginálnejšiu
masku. Každé dieťa bolo odmenené sladkou odmenou a tie najkrajšie dostali aj vecné ceny.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Dňa 5. – 6. februára 2014 sa konal zápis do 1. ročníka pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.
Zapísať sa prišlo 34 detí. Malí budúci prváci sa museli popasovať
s neľahkými úlohami. Navštívili
Šípkovú Ruženku, Snehulienku,
Červenú Čiapočku, Popolušku.
Zahrali sa s písmenkami, číslami, farbami, geometrickými tvarmi… Všetci sa veľmi snažili a úlohy zvládli. My im už len prajeme
šťastný skok do školských lavíc
a následne veľa trpezlivosti a túžby po vedomostiach.
ÚSPECHY
Dňa 12. decembra 2013 sa konala športová súťaž Polhorská
latka, kde našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci: A. Kosmeľ – 1. miesto/140 cm, M. Lajda

– 3. miesto/160cm, D. Meško
– 3. miesto/150 cm.
Práve prebieha florbal, po prázdninách sú finálové súťaže, ak stihneme, ešte pred vydaním novín, by
sme radi uviedli výsledky.
V okresnom kole Biologickej
olympiády nás úspešne reprezentoval M. Lajda (9.A) – 1. miesto a v okresnom kole Geografickej olympiády to boli: L. Kubínová (5)– 3. miesto a F. Klinovský (9.A) – 3. miesto.
Š. Gurová (8.B) sa umiestnila
na 3. mieste v diecéznej súťaži Tajomstvá a poklady Youcatu (Katechizmus pre mladých).
Všetkým blahoželáme a im aj
ostatným žiakom prajeme veľa
chuti a vytrvalosti pri dosahovaní dobrých výsledkov v rôznych
súťažiach.
Mgr. Anna Romaňáková

Pozdrav z Afriky – Uganda

Vianočné prekvapenie v materskej škole
Vianoce sú obdobím lásky, pokoja, mieru, rodinnej súdržnosti
a obdarúvaním sa navzájom. My
dospelí sa pripravujeme na toto
nádherné obdobie rozjímaním,

pečením medovníkov, upratovaním, nákupmi a rôznymi inými
činnosťami, bez ktorých si nevieme Vianoce ani predstaviť.

Trieda žabiek
Trieda slniečok

Každý z nás sa pripravuje na Vianoce zodpovedne, aby

sme boli všetci šťastní a spokojní.
Pokračovanie na s. 14
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Vianočné prekvapenie v materskej škole
tesne pred vystúpením, že nejde, zodpovednosť zvíťazila. Každá trieda mala svoje vystúpenie,
na ktorom sa zúčastnili všetky deti, takže mamičky si videli svoju
ratolesť priamo v „akcii“.
Milé mamičky a oteckovia, môžete byť právom hrdí na svoje deti. Aj keď vám možno doma neho-

voria často, že vás ľúbia, v našej
MŠ sa o tom presviedčame dennodenne z ich úst, aj z ich radosti, keď vás vidia a najmä s akou láskou vám v škôlke kreslia obrázky a učia sa nové poznatky, ktoré
vám chcú doma povedať hoci ich
často aj zabudnú.
Bc. Viera Katráková

Trieda motýlikov
Dokončenie zo s. 13
Radi rozdávame, ale aj radi prijímame darčeky. A presne tak isto je to aj s našimi malými škôlkármi. Chcú byť nielen obdarení, ale chcú obdariť aj iných. Najmä svojich rodičov a príbuzných.
Keď sme deťom v MŠ navrhli, že si
v našej škôlke pripravíme vianoč-

né prekvapenie „Vianočnú besiedku“, rozžiarili sa im očká a s chuťou sa pustili do prípravy. Neskôr
síce zistili, že to vôbec nie je také
jednoduché recitovať, spievať alebo tancovať bez štuchania a šantenia, ale výsledok stál za to. Hoci
nejeden drobec, keď videl množstvo neznámych ľudí, zahlásil

Poľovnícky ples
Dňa 1. februára 2014 sa uskutočnil I. Ples poľovníkov z Klina, ktorý organizovali členovia a kandidáti Poľovného združenia.
V úvode plesu si hostia minútou
ticha uctili pamiatku Ľudovíta Hušľu, ktorý zahynul so svojou manželkou pri tragickej autonehode.
Výzdobu sály dopĺňali poľovnícke
trofeje členov združenia. O spes-

trenie sa postaral František Volf,
ktorý predviedol ukážky vábenia
poľovnej zveri a Klub dôchodcov
so svojím zábavným programom.
Okrem bohatej tomboly si hostia
mohli vychutnať špeciality z diviny.
Organizátori plesu by sa
chceli poďakovať za sponzorské
dary a tešia sa na ďalší ročník
Plesu poľovníkov. Lovu zdar!
Karol Revaj ml.

foto: ing. peter jendroľ

Divadlo
Omladina
Zubrohlavský divadelný
súbor OMLADINA odohral v našej obci divadelnú veselohru Emila Göllnera „Ulička“ v troch dejstvách v réžii p. Margity
Banasovej.
Išlo o divadelnú veselohru z polovice 20. storočia,
ktorá poukázala na dedinské nešváry pri riešení majetkových pomerov a závisti ak sa má jeden lepšie ako
druhý. Medziľudské vzťahy sú vždy na vedľajšej koľaji pričom obeťami sa stavajú mladí ľudia. Ale nakoniec sa všetko vyriešilo. Aj
táto veselohra má nadčasový dej a je aktuálna aj pre
súčasnú dobu.
~ Š.P. ~
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takto si tu žijeme

AKTÍVNI DÔCHODCOVIA
Jednota dôchodcov Slovenska sa stretla na Výročnej členskej schôdzi dňa 9. 2. 2014.
Hodnotili činnosť za uplynulý
rok a plánovali rok 2014. Slávnost-

né živio zaznelo pre jubilujúcich
členov. Na schôdzi uviedli do života svoju foto kroniku, kde sú
zosumarizované fotografie akcií
posledných šiestich rokov. Na rok
2014 si naplánovali pútnický zá-

jazd do Krakova na svätorečenie
Jána Pavla II. Starosta Štefan Peňák prisľúbil pomoc s autobusom.
Pri vyhodnocovaní akcií minulého
roku sa od posledného čísla novín
udiali niektoré akcie:
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• na vianočných trhoch v Kolibe členky predávali medovinu,
zemiakové placky, koláče a drobnosti; vyzbierané peniaze darovali
organizácii Dobrý anjel;
• zbor Babička zaspieval vianočné piesne a vinše na Trojkráľovom koncerte v Kolibe.
~ mj ~

Pani Mária Volfová oslávila 90. narodeniny

Blahoželáme našim jubilantom

Pán Vendelín Salajka oslávil 90. narodeniny

Milí jubilanti,
silu zastaviť čas, nemá žiaľ nikto z nás. Všetko, čo je, podlieha času. Tak bolo a vždy tak bude. No nesmieme zabúdať
i na čaro terajšieho života, na to, že nerozhoduje len vek, ale
hlavne duševná pohoda. Korunou zrelého veku je vážnosť,
múdre rady, pomoc mladšej generácii. Je čas pospomínať
si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu,
zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším.
Želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.
Roky, ktoré máte pred sebou prežite obklopení láskou, úctou
a pozornosťou svojich najbližších.
Štefan Peňák, starosta obce
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Obec Klin PRIPRAVUJE
NOVÝ PROGRAM
ROZVOJA do roku 2020
Obec má Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
(PHSR) do roku 2020. V súčasnosti je tvorba programu rozvoja obce aktuálnou témou najmä
preto, že Zákon č. 503/2001 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja ukladá povinnosť obciam
„schvaľovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovať jeho plnenie.“ PHSR je tiež podstatným dokumentom pre schválenie projektov zo štrukturálnych
fondov na roky 2014 – 2020.
Obecný úrad pripravuje vypracovanie nového rozvojového dokumentu – PHSR 2014 – 2020
pre nás všetkých, ktorí v obci
Klin žijeme, pracujeme, podniká-
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me a zúčastňujeme sa akéhokoľvek rozvoja okolo nás. Potrebujeme ho všetci, aby sme vedeli dobre programovať rozvoj našej obce
až do roku 2020. Výsledkom budú
naše spoločné ciele a návrh opatrení, ako ich dosiahnuť.
PROGRAM JE PRE NÁS
VŠETKÝCH,
VYJADRIME SVOJ NÁZOR.
Vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak,
aby sme do roku 2020 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo
treba riešiť pre spokojnosť nás
všetkých a pre lepšie podmien-

Obec Klin v spolupráci s ARCH. EKO – Ateliér
architektúry, urbanizmu a ekológie s.r.o.

VÁS SRDEČNE POZÝVA
na spoločné stretnutie
KEDY ? V PONDELOK 24. 3. 2014 O 15.00 HOD.
KDE ? V zasadačke obecného úradu v Kline
PREČO ? Budeme spoločne rozmýšľať o možnostiach rozvoja obce Klin do roku 2020
Chcete ako podnikateľ, aktívny občan, aktivista povedať
o tom, ako si predstavujete rozvoj v obci alebo chcete niečo zmeniť k lepšiemu?
Chcete v rozvoji obce niečo podniknúť a máte nejaké konkrétne zámery a plány?
Myslíte si, že váš názor /  nápad je v rozvoji dôležitý?
Poznáte smerovanie obce a chcete o tom povedať?
PRÍĎTE A HOVORTE O TOM, V AKEJ OBCI CHCETE ŽIŤ!
ky pre prácu, oddych a život
v našej obci.
AKO SA ZÚČASTNIŤ
PROGRAMOVANIA?
Prvým krokom je pomenovanie silných a slabých stránok, ako

aj ohrození. Druhým krokom je
samotné programovanie, ako dosiahnuť želaný stav v rozvoji obce. Je to cesta, ako získať naše názory a potreby pri hľadaní riešení
v PHSR 2014– 2020.
– OcÚ

PREHĽAD VYSŤAHOVALCOV Z KLINA DO USA
V ROKOCH 1900 – 1924
Por. č. Príchod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

10. 2. 1900
10. 2. 1900
10. 2. 1900
14. 7. 1900
11. 5. 1901
12. 7. 1901
10. 9. 1901
23. 10. 1901
23. 10. 1901
1. 4. 1902
1 .4. 1902
1. 4. 1902
1. 4. 1902
1. 4. 1902
1. 4. 1902
12.11. 1902
12.11. 1902
27. 5. 1904
25.12. 1904
25.12. 1904
30. 3. 1905
30. 3. 1905
20. 5. 1905
5. 10. 1905
5. 10. 1905
10. 12. 1905
10. 12. 1905
3. 3. 1906
15. 4. 1906
17. 5. 1906
17. 5. 1906
17. 5. 1906
17. 5. 1906
11. 12. 1906

Priezvisko

V origináli

Meno

Vek

Stav

Jendrol
Stahoň
Valkoš
Kozák
Mišek
Sikora
Topor
Mišek
Valas
Florek
Knotek
Kubizna
Sivčák
Sojková
Večerek
Puadkosz
Topor
Katráková
Kovalik
Sojka
Červeň
Mola
Štefanek
Fenik
Fenik
Galgaňák
Randjak
Heretik
Klinovský
Červeň
Červeňová
Červeňová
Kovalčik
Sojková

Yendrol
Stahon
Valkos
Kozak
Misek
Szikora
Topor
Misek
Valas
Florek
Knotek
Kubizna
Szivcsak
Szojka
Vecerek
Puadkosz
Topor
Katrak
Kovalik
Sojka
Cserveny
Molla
Stefanek
Fenik
Fenik
Galganyak
Randyak
Heretik
Klinovský
Cerven
Cerven
Cerven
Kovalocik
Szojka

Stanislau
Andras
Yseph
Simon
Matyas
Jozef
Ian
Istvan
Wojtech
Martin
Stefan
Jozef
Serafin
Jozefina
Daniel
Walkoss
Franz
Resatia
Ignacz
Jozsef
Josef
Ignacz
Janos
Anton
Stefan
Yanos
Yozsef
Martin
Matus
Josef
Kasia
Terezia
Ignacz
Terezia

36
32
27
33
29
30
27
42
35
24
27
33
36
18
32
21
16
17
17
19
38
34
29
46
26
31
30
26
25
4
32
2
26
24

ž
ž
s
ž
ž
ž
ž
ž
ž
s
ž
ž
ž
s
ž
s
s
s
s
s
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
s
v
s
ž
s

Z obce

Národ

Loď

Prístav

Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Rlin/Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klics/Klin
Klics/Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klein Arva
Klein Arva
Klin
Klin
Klin
Klin
.../Klin
.../Klin
.../Klin
.../Klin
Klin

hu.
hu.
hu.
hu.
hu.
hu.
ga
hu.
hu.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
hu.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.

Trave
Trave
Trave
Pretoria
Barbarossa
Friedrich der Grosse
Konigin Luise
Kronpriz Wilhem
Kronpriz Wilhem
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Kronprinz Wilhem
Kronprinz Wilhem
Pretoria
Frankfurt
Frankfurt
Gneisenau
Gneisenau
Prinzess Alice
Main
Main
Chemnitz
Chemnitz
Chemnitz
Gneisenau
Prinzess Alice
Prinzess Alice
Prinzess Alice
Prinzess Alice
Kronprinz Wilhem

Brémy
Brémy
Brémy
Hamburg
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Hamburg
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Príchod
15. 12. 1906
4. 3. 1907
4. 3. 1907
4. 3. 1907
4. 4. 1907
4. 4. 1907
4. 4. 1907
4. 4. 1907
3. 6. 1907
24. 11. 1907
24. 11. 1907
24. 11. 1907
8. 12. 1907
8. 2. 1908
3. 3. 1908
3. 3. 1908
3. 3. 1908
3. 3. 1908
9. 2. 1909
9. 2. 1909
3. 3. 1909
25. 5. 1909
25. 5. 1909
3. 11. 1909
3. 11. 1909
3. 11. 1909
3. 11. 1909
3. 11. 1909
13. 11. 1909
13. 11. 1909
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
17. 5. 1910
7. 6. 1910
7. 6. 1910
7. 6. 1910
16. 6. 1910
16. 6. 1910
16. 6. 1910
19. 2. 1911
8. 4. 1911
8. 4. 1911
8. 4. 1911
25. 9. 1911
16. 1. 1912
16. 1. 1912
17. 3. 1912
17. 3. 1912
23. 7. 1912
16. 9. 1912
19. 2. 1914
19. 2. 1914
15. 7. 1914
29. 6. 1920
25. 9. 1920
25. 9. 1920
25. 9. 1920
25. 9. 1920
19. 2. 1921
4. 6. 1921
4. 6. 1921
19. 11. 1921
2. 12. 1923
2. 12. 1923
2. 12. 1923
24. 12. 1924

Priezvisko
Galicová
Klozik
Porvice
Vengrinová
Ansaková
Kobilak
Rulák
Rulák
Valkoš
Dučák
Fenik
Gluchová
Košútová
Uradníková
Kraváková
Valkošová
Valkošová
Valkošová
Jageleková
Klinovská
Sivčák
Skirčáková
Skirčáková
Fenik
Feniková
Galica
Gura
Sivčáková
Štefaneková
Štefaneková
Hortko
Hortko
Hortková
Pieterová
Prisažná
Skirčák
Skirčák
Skirčák
Skirčáková
Skirčáková
Lašák
Pyták
Randjak
Fenik
Fenik
Galica
Klinovský
Kiča
Kraváková
Úradnik
Bobák
Bobák
Bobák
Fenik
Prisažná
Valkoš
Budzelyová
Adamčíková
Olexíková
Kutlíková
Bulandová
Šaláta
Šalátová
Šalátová
Šalátová
Katráková
Červeňová
Rentková
Prisažná
Šaláta
Šaláta
Šalátová
Prisažný

V origináli
Galica
Klozik
Porvice
Vengrin
Anszak
Kobilak
Rulak
Rulak
Walkosz
Ducak
Fenik
Gluch
Kosut
Uradnik
Krawak
Volkos
Volkos
Volkos
Jagelek
Klinovszky
Sivcsak
Szkircsak
Szkircsak
Finik
Finik
Galica
Gura
Szivcsak
Stefanek
Stefanek
Hortko
Hortko
Hortko
Pieter
Priszaszny
Szkircsak
Szkircsak
Szkircsak
Szkircsak
Szkircsak
Lasak
Pytak
Randjak
Fenik
Fenik
Galicza
Klinovsky
Kicsa
Krawak
Uradnik
Bobak
Bobak
Bobak
Fenik
Priszazny
Walkos
Budzely
Adamcsik
Oleksik
Kutlik
Bulanda
Salata
Salata
Salata
Salata
Katrak
Cerven
Rentka
Prisazny
Salata
Salata
Salata
Prisazny

Meno
Maria
silvester
Janos
Anna
Justina
Istvan
Janos
Stefan
Jozsef
Anton
Ignac
Johanna
Sofia
Helena
Veronika
Marya
Anna
Justyna
Maria
Justyna
Ignacz
Maria
Rozalia
Antal
Maria
Andras
Andras
Maria
Justyna
Maria
Julius
Martin
Magdolna
Maria
Maria
Ferenz
Mihaly
Vendelin
Apollonia
Rozalia
Andry
Stefan
Josef
Anton
Anton
Jan
Rudolf
Anton
Anna
Martin
Andras
Adam
Andro
Ignac
Johanna
Wojciech
Terez
Rosa
Johanna
Anna
Maria
John
Helena
Pizela
Terezia
Johanna
Anna
Rozália
Maria
Alois
Frantisek
Helena
Ignac

Vek
19
24
28
40
20
26
26
26
34
25
31
17
20
20
16
26
3
4m
20
17
30
4
35
45
19
32
30
18
3
25
3
9
36
11
24
9
7
4
11m
32
18
19
35
38
17
38
18
24
21
46
32
11
9
34
16
38
18
17
23
18
26
10
8
1
32
22
18
19
15
5
3
27
21

Stav
s
s
s
v
w
s
s
s
ž
s
ž
s
s
s
s
v
s
s
s
s
ž
s
v
ž
s
ž
ž
s
s
v
s
s
v
s
s
s
s
s
s
v
s
s
ž
ž
s
ž
s
s
s
ž
ž
s
s
ž
s
ž
s
s
v
s
s
s
s
s
v
s
s
s
s
s
s
v
s

Z obce
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klina
Klina
Klina
Klina
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klsn/Klin
Klsn/Klin
Klsn/Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klyn
Klyn
Klyn
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Kliene
Kliene
Kliene
Kliene
Klin
Klina
Klina
Klinnad/Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
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Národ
hu.
hu.
hu.
hu.
sl.
sl.
sl.
sl.
pl.
sl.
sl.
sl.
ru
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
hu.
hu.
hu.
hu.
hu.
hu.
hu.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
pl.
sl.
sl.
sl.
hu.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.

Loď
Yorck
Rhein
Rhein
Rhein
Kaiser Wilhem II.
Kaiser Wilhem II.
Kaiser Wilhem II.
Kaiser Wilhem II.
Blucher
Barbarossa
Barbarossa
Barbarossa
Amerika
Kaiserin Auguste Victorie
Kroonland
Kroonland
Kroonland
Kroonland
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Gneisenau
Kaiser Wilhem II.
Kaiser Wilhem II.
Grosser Kurfurst
Grosser Kurfurst
Grosser Kurfurst
Grosser Kurfurst
Grosser Kurfurst
Kaiserin Auguste Victorie
Kaiserin Auguste Victorie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kronprinzessin Cecilie
Kaiser Wilhem der Grose
Kaiser Wilhem der Grose
Kaiser Wilhem der Grose
Main
Main
Main
George Washington
Kaiserin Auguste Victorie
Kaiserin Auguste Victorie
Kaiserin Auguste Victorie
Prinz Friedrich Wilhem
George Washington
George Washington
Main
Main
Zeeland
Prinz Friedrich Wilhem
Kronprizessin Cecilie
Kronprizessin Cecilie
Kaiser Wilhem der Grose
Nieuw Amsterdam
Mauretania
Mauretania
Mauretania
Mauretania
Celtic
Saxonia
Saxonia
Hudson
Aquitania
Aquitania
Aquitania
America

Prístav
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Hamburg
Brémy
Brémy
Brémy
Hamburg
Brémy
Antwerp
Antwerp
Antwerp
Antwerp
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Hamburg
Hamburg
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Antwerp
Brémy
Brémy
Brémy
Brémy
Rotterdam
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Liverpool
...
...
Brémy
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Brémy
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PREHĽAD VYSŤAHOVALCOV Z KLINA DO USA
V ROKOCH 1900 – 1924

Téma vysťahovalectva, či sa nám to vidí alebo nie, je aj v dnešnej dobe pre mnohých z nás opäť aktuálna, lebo prácovných príležitostí pre
väčšinu z nás tu niet, z gazdovky sa dnes už žiť dá len niekoľkým a tak väčšina chodí ďaleko za prácou. Je len otázkou času, kedy sa mnohí
z nás aj natrvalo s bôľom v srdci odsťahujú. Nik doposiaľ podrobne nenapísal o vysťahovalectve v Kline a tak prinášame príspevok spracovaný pre obec Klin PhDr. Jurajom Laššuthom.

V druhej polovici 19. stor sa situácia na celej Orave dramaticky zhoršila. Neustálym dedením sa polia pre rodinu zmenšili natoľko, že neschopnosť malého množstva pôdy uživiť rodinu si vyžadovala rýchle riešenie (pozn.: rovnako ako dnes). Vtedajší obyvatelia mali 3 možnosti: • intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby získať viac potravín, ktorá však v daných podmienkach nebola možná;
• odsťahovať sa do mesta a zamestnať sa v rozvíjajúcom priemysle; • na Orave sa priemysel vôbec nebudoval, preto im mnohým zostalo iba vysťahovať sa za prácou do USA. Život Slovákov v Spojených štátoch výstižne charakterizoval významný dejateľ K. Čulen, keď
povedal: „Nikde nebolo Slovákom tak dobre ako v Amerike, ale nikde netrpeli toľko, ako v Amerike.“
POZNÁMKA: pre záujemcov, ktorí chcú vedieť viac: www.ellisisland.org www.statueoflibertytickets.com/Ellis-Island
www.graphicnovelseminar.blogspot.sk/2013/04/ellis-island-immigration-center.html
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NOVOROČNÝ STOLNOTENISLOVÝ TURNAJ
ŽIACI SKUPINA A
Účastníci: Markus Kubala, Roland Galčík, Viliam Jašica, Martin
Lajda, Sebastián Václav

NEREGISTROVANÍ MUŽI
Účastníci: Vladimír Štepunek,
Mikuláš Kosmeľ, Štefan Peňák,
Karol Volf.

Výsledky:
Lajda – Václav 3 : 1, Galčík – Jašica 3 : 1, Kubala – Lajda 3 : 0 , Václav – Galčík 0 : 3, Jašica – Lajda
3 : 1, Václav – Kubala 0 : 3, Galčík – Kubala 0 : 3 , Jašica – Václav
3 : 0 , Lajda – Galčík 0 : 3,

Výsledky: Štepunek – Kosmeľ
0 : 3, Peňák – Volf 0 : 3, Štepunek – Volf 0 : 3, Peňák – Kosmeľ
2 : 3, Kosmeľ – Volf 0 : 3, Štepunek
– Peňák 0 : 3.

O 1. miesto:
Kubala – Bahleda 3 : 2, o 3. miesto: Galčík – Svetlošák 3 : 1.

REGISTROVANÍ MUŽI A
Účastníci: Igor Palider – Zubrohlava, Jozef Žitňák – Rabča, Milan Štepunek – Námestovo, Juraj
Meško – Klin.

Zľava: III. miesto Roland Galčík, víťaz Markus Kubala,
II. miesto Filip Bahleda
Výsledky:
Bandík – Gužík 3 : 2, Bahleda
– Gužík 0 : 3, Bahleda – Bandík
0 : 3, Volf – Bandík 0 : 3, Nešťák
– Bandík 0 : 3, Bahleda – Volf
1 : 3 , Nešťák – Volf 1 : 3, Nešťák
– Bahleda 2 : 3.

O 3. miesto
Gužík – Palider 1 : 3.

FINÁLE
Bandík – Žitňák 3 : 0.

Výsledky: Andrea – Alena 3 : 0,
Ivana – Alena 3 : 0, Ivana – Andrea 3 : 1. Andrea Štepunková

ŽENY
Účastníci: Andrea Štepunková,
Ivana Štepunková, Alena Štepunková.

Zľava: III. miesto Igor Palider – Rabča, víťaz Michal Bandík – Rabča,
II. miesto Jozef Žitňák – Rabča
Výsledky:
Palider – Žitňák 0 : 3, Palider
ŽIACI SKUPINA B
– Meško 3 : 0, Meško – Štepunek
2 : 3, Žitňák – Meško 3 : 0, Žitňák
Účastníci:
Filip Bahleda, Patrik Svetlošák, – Štepunek 3 : 0, Palider – Štepunek 3 : 0.
Lukáš Bištiak, Jozef Stahoň.
Výsledky:
Bahleda – Bištiak 3 : 0, Svetlošák
– Stahoň 3 : 1, Bahleda – Stahoň
3 : 0, Svetlošák – Bištiak 3 : 0,
Bištiak – Stahoň 3 : 0, Bahleda
– Svetlošák 3 : 2.

REGISTROVANÍ MUŽI B
Účastníci:
Michal Bandík – Rabča, Jozef
Gužík – Rabča, Miloš Bahleda –
Klin, Martin Nešťák – Klin, Rudolf Volf – Klin.

Silvestrovský punč

20    Echo KLINa č. 1

Február 2014

športové aktuality / spoločenská rubrika

VIANOČNÁ RUKAVICA
V predvianočnom období sa
v Kultúrnom dome konal medzinárodný turnaj boxerov pod
názvom Vianočná rukavica.
Podujatie odštartovali exhibičné zápasy, v ktorých sa pobili bratia Žitniakovci a výsledkom bola
remíza. Prvý krát v ringu sa ocit-

li aj nováčikovia Alex Čonka a Ján
Fajčák z domáceho box klubu Triebeľ. Jediný ženský súboj sa odohral medzi Jessicou Triebeľovou,
ktorá si so svojou súperkou Bibianou Minarikovou z BC Dubnica ľahko poradila. Ďalšie víťazstvo
pre klub získal Mário Štefaňák,
ktorý porazil skúseného boxera

z Maďarska. Dlho očakávaný zápas Alexa Triebľa s Tiborom Bogdanom z BC Budapešť bol v skutku napínavý. Nakoniec rozhodca
zdvihol ruku domácemu miláčikovi Alexovi. Ďalšie víťazstvo zostalo doma vďaka rastúcemu boxerovi Lukášovi Halkovi, ktorý zdolal českého súpera Mária Plachetku 2:1 na body. O zaujímavý zápas sa postarali dvaja majstri svojich krajín, Tomáš Molnár a Patrik

Zľava víťazná Jessica Triebeľová

Futbalový turnaj mladších žiakov
Dňa 9. 2. 2013 sa uskutočnil
v športovej hale Gymnázia Tvrdošín futbalový turnaj mladších žiakov pod záštitou poslanca NRSR, splnomocnenca vlády
SR pre šport, bývalého trénera
Slovenskej reprezentácie a hráča Československa v jednej osobe p. Dušana Galisa.
Futbalového turnaja sa zúčastnili chlapci – ročník narodenia 2001
a mladší z futbalových klubov: Dolného Kubína, Tvrdošína, Trstenej, Námestova, Oravskej Jasenice a našej TJ Tatran Klin. Futbalové

nádeje do každého zápasu vstupovali s veľkou odhodlanosťou ukázať, že futbal vedia hrať s túžbou
po víťazstve. Väčšina zápasov bola veľmi vyrovnaná. Rozhodovalo predovšetkým premieňanie šancí a dobré výkony brankárov. V niektorých zápasoch to bolo množstvo nepremenených gólových príležitostí. Futbalový turnaj v podaní zúčastnených družstiev ukázal
veľmi dobrú úroveň a nejedna akcia
si zaslúžila potlesk. Z výkonov mali dobrí pocit nielen tréneri a diváci, ale určite sa potešil aj náš bývalý reprezentačný tréner a hráč Čes-

koslovenska p. Galis, ktorý všetkým zúčastneným družstvám odovzdal prvým trom družstvám sadu
dresov a každý klub dostal futbalové lopty. Zároveň primátori miest
a starostovia obcí odovzdali svojím klubom poháre. Pre najlepšieho hráča, brankára a strelca turnaja odovzdával ceny p. Galis. Uviedol, že takéto turnaje sú motiváciou pre každého mladého futbalistu a mohli by byť častejšie. Víťazí
turnaja sa stali mladí futbalisti z D.
Kubína. Naše družstvo pod taktovkou trénerov Františka Kosmeĺa
a Antona Katráka obsadilo v silnej konkurencii na turnaji pekné
3. miesto za čo im patrí poďakovanie. Ukazuje sa, že tréningy a práca
s mladými sa vypláca.
Výsledky našich mladých futbalistov na turnaji: Klin – Or. Jasenica 3:0, Klin – Námestovo 4:0,
Klin – D. Kubín 1:2, Klin – Trstená 1:1, Klin – Tvrdošín 1:1. ~ Š.P. ~

†
Zľava: naše futbalové nádeje s trénerom Františkom Kosmeľom; v strede
poslanec NR SR Dušan Galis, náš bývalý reprezentačný tréner a hráč bývalého Československa

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
76-ročná Štefánia
Svetlošáková,
81- ročný Augustín Jadroň,
66- ročný Milan Krčmárik,
24- ročný Ľudovít Hušla,
90- ročná Antónia Luticová

Veľký, ktorý aj napriek dlhej pauze
v boxe potvrdil svoje kvality a víťazstvo tak putovalo do Čiech. Tvrdý a presný úder Malánika poslal
k zemi boxera Zavadnika z Nového mesta nad váhom. Slovensko
reprezentovali predovšetkým boxeri domáceho BC Triebeľ, ktorým
sa podarilo vyboxovať 4 víťazstvá,
ale hlavne nové skúsenosti na medzinárodnej úrovni.
Mgr. Monika Janovičová

POČET
OBYVATEĽOV
KLINA
k 31. 12. 2013
Počet obyvateľov: ............. 2270
Počet narodených: ................. 38
Počet zomrelých: ................... 11
Počet odsťahovaných: ............ 28
Počet prisťahovaných: ............ 27

NA SVET SME
PRIVÍTALI

Aneta Plutinská, Kristína Krivániková, Dávid Mišek, Martin
Volf, Tomáš Svetlošák, Barbora
Stahoňová, Tadeáš Volf, Michaela Galgaňáková, Erik Jadrňák,
Nina Pisarčíková, Lukáš Červeň, Kayla Bugajová

Stolný tenis
Muži Klin „A“ 8. liga

1. Novoť B
2. Rabča B
3. Breza B
4. Mútne C
5. O.Lesná E
6. Sihelné A
7. Babín A
8. Novoť C
9. Klin A
10. Zákamenné A

15 12
15 9
15 9
15 9
15 8
15 8
15 8
15 4
15 1
15 0

1 2
3 3
3 3
1 5
2 5
1 6
0 7
0 11
212
1 14

177:93
162:108
160:110
155:115
140:130
144:126
145:125
113:157
89:181
63:207

52
45
45
43
41
40
39
27
20
16
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