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Cesta po realizácii

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Projekt Turistika bez hraníc

Uvedený projekt bol podaný na základe výzvy z programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko v rámci prioritnej osi zameranej na Ochranu
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
Gmina Jelešnia vystupuje
ako vedúci partner projektu
a je zodpovedná za realizáciu
všetkých úloh, za dosiahnutie
všetkých výsledkov projektu,
za propagáciu a udržateľnosť
projektu. Zo strany našej obce ako partnera je podieľať sa
na dodržiavaní časového harmonogramu a plnenia podmienok zmluvy pri realizácii
a udržateľnosti projektu.
Keď našu obec oslovila poľská strana Gmina Jelešnia ísť
do spoločného projektu, požadovala zahrnúť do projektu
propagáciu prírodných zaujímavostí. Propagačné aktivity
musia byť realizované v súlade
so smernicami programu EÚ
a zmluvou o spolufinancovanie. V projekte budú oba-

ja partneri propagovať spoločne cezhraničný turistický
chodník medzi Jelešňou a Klinom. V rámci prípravy projektu prebehlo v roku 2016 niekoľko rokovaní zástupcov samospráv v Jelešni a Kline. Prvoradou podmienkou bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie, deklarovať vlastnícke vzťahy a súhlasy vlastníkov s právoplatným stavebným povolením pred podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z fondov
EÚ. Celkové oprávnené výdavky projektu obidvoch partnerov uvedené v žiadosti dosiahli hodnotu 1558401,46 eur.
Naša obec vypracovala v rámci
spoločného projektu TURISTIKA BEZ HRANÍC projekt s

názvom „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin“. Naše výdav-

ky boli vykalkulované vo výške 653691,73 eur, z toho finanPokračovanie – s. 2

15. 5. 2018 Rokovanie ku projektu „Cyklocesta na sprístupnenie
prírodného dedičstva v obci Klin“
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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Asfaltovanie cyklocesty

Projekt Turistika bez hraníc
Dokončenie – s. 1
covanie z fondov EÚ vo výške
85% činí 555637,95 eur, financovanie vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR činí 98053,78
eur a spolufinancovanie obce
vo výške 5 % tvorí 32684,61 eur.
Cieľom projektu je nárast počtu
turistov i obyvateľov, ktorí budú využívať cezhraničný cykloturistický chodník z Klina do Je-

Priepusty na cykloceste

Výstavba šácht

lešne cez Oravské Veselé a Pilsko a opačným smerom s propagáciou prírodného a kultúrneho dedičstva. Uvedený projekt
bol prezentovaný aj pri podpise zmluvy hlavným partnerom
Gminou Jelešnia v Rezsowe vlani 19. 5. 2017 na propagácii projektov cezhraničnej spolupráce so zástupcami ministerstiev
Poľska a Slovenska.
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Príprava projektu požadovala splniť na oboch stranách
tieto úlohy:
1. Vybudovanie
chýbajúcich úsekov turisticko-cyklistických trás v obciach Jelešnia a Klin. Do projektu na našej
strane bolo zahrnuté vybudovanie cyklocesty na trase starej kliňanskej cesty od Michaľovského
potoka s opravou mosta po križovatku s cestou III. triedy pri bývalej prevádzke a cyklocesty s odbočkou pri Bugajovi S. po existujúcej poľnej ceste smerom k rašelinisku aj s dopravným značením. Cieľom vybudovania cyklocesty je vytvoriť podmienky pre
pohyb cyklistov a rodiny s deťmi
pri spoznávaní okolitej prírody.
S realizáciou výstavby cyklocesty sa začalo v mesiaci apríl 2018.
2. Vytvorenie súvisiacej infraštruktúry na nových úsekoch cezhraničného turistického chodníka. Za účelom sprístupnenia Klinského rašeliniska projekt zahŕňal výstavbu rozhľadne pri rašelinisku s prístupovým chodníkom a osadenie 4 propagačných kioskov. (sú postavené
pri rašelinisku, OcÚ, na Vahanove pri altánku a v Oravskom
Veselom pri chate Pilsko). Na turistickej trase od Námestova cez
našu obec smerom na Vahanov,
Starý Haj do Oravského Veselého ku chate Pilsko bolo v projekte navrhnuté a zrealizované
cykloturistické značenie a na vrchol Pilska turistické značenie.
V projekte bolo navrhnuté
a zrealizované cykloturistické
značenie s osadením stĺpikov
so smerovníkmi na okruhu v
katastrálnom území Klin od
základnej školy smerom na

Cesta pred výstavbou
FOTO: Štefan Peňák
Kunov vrch ponad lyžiarsky
vlek na Vahanov a odtiaľto
smerom
po
katastrálnej
hranici s Rabčou ku Kohútovej
cez Grapu a vrchovou cestou
na ul. Gromadova do obce
s ukončením pri základnej
škole.
3. Vytvorenie mobilnej aplikácie pre turistov na turistickom chodníku od Jelešne do Klina spolu s webovou
podstránkou a diskusným fórom. Mobilná aplikácia turistovi
umožní používať aplikáciu MOBI-TOUR, nezávisle od pripojenia na internet sa objaví predtým
nainštalovaná mapa. Bude na
nej ukázaná presná poloha turistu a turistických atrakcií a trasa chodníka. Aplikácia bude prístupná na operačných systémoch:
Android a iOS. V rámci služieb
týkajúcej sa vytvorenia mobilnej
aplikácie je vytvorená podstránka, kde sa budú nachádzať aktuality a informácie o projekte.
4. Akcie propagujúce prírodné a kultúrne atrakcie na
turistickom chodníku z Jelešne do Klina. Partneri záro-
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Kríž pri Červenom potoku
veň osadia informačné a propagačné tabule k projektu. Poľská

Informačná tabuľa k projektu
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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a slovenská strana na záver projektu vyhotovia grafické návrhy
s umiestnením tabúľ propagujúcich spoločný turistický chodník,
ktoré budú postavené v obidvoch
obciach. Taktiež budú zorganizované turisticko-cyklistické výpravy z Klina do Jelešnie (termín
prechodu je 18. 8. 2018) a z Jelešnie do Klina. Taktiež budú vydané propagačné materiály, mapy a letáky v poľštine, slovenčine a angličtine. Predmetom projektu budú dve tematické podujatia. O zbojníckej kultúre pripraví podujatie Gmina Jelešnia
a propagáciu ekologických
hodnôt pripraví naša obec na
mesiac september. Kvôli zabezpečeniu lepšej komunikácie me-
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Rozhľadňa a informačná tabuľa pri rašelinisku FOTO: Ing. Peter Jendroľ
dzi partnermi sa zástupcovia obidvoch obcí zúčastnili kurzu susedného jazyka na spoločnej konverzácii.
Ukončenie celého projektu
u obidvoch partnerov je stanovené do 31. 10. 2018.
Úsek spomínanej cyklotrasy
musí spĺňať všetky atribúty
značenia a obmedzenia pod
ľa všetkých noriem, ktoré
sú určené pre cyklotrasy a
cyklocesty, ktorou sa táto
cesta stala. Preto chcem po
prosiť o rešpektovanie a po
chopenie nás všetkých, na
koľko sa po cykloceste pohy
bujú deti, mládež a ľudia na
prechádzkach. Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Cykloznačenie – smer Grapa
FOTO: Štefan Peňák

Výstavba cyklocesty od rašeliniska
– zemné práce
FOTO: Štefan Peňák

Cyklocesta ku Klinskému rašelinisku

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Cyklocesta s cykloturistickým zna
čením pri bývalej prevádzke
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Rekonštrukčné práce na moste
Michaľov FOTO: Štefan Peňák

Most pri Michaľove po rekonštrukcii

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Cyklocesta
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
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Rozvoj obce, infraštruktúry
– výstavbu vodovodov a kanalizácie, rozhlasu, osvetlenia,
výstavbu a rekonštrukciu ciest
do novej zástavby, rekonštrukciu a opravu budov, zveľaďovanie verejných priestranstiev, zvyšovanie bezpečnosti dopravy na cestách, školských priestorov a ďalších aktivít, nie je možné realizovať
len z obecných peňazí.
Preto obec hľadá možnosti
a uchádza sa o získanie finančných prostriedkov aj z iných
zdrojov. Predovšetkým z fondov EÚ v rámci výziev vyhlásených jednotlivými ministerstvami, možnosti sú aj v cezhraničnej spolupráci alebo
sa podieľať na realizácii s inými subjektmi, ktoré spravujú
alebo vlastnia inžinierske siete a cesty.
Projekty sa nerodia ľahko
a nikto neotvára mešce pre
obce: tu máte peniaze a napíšte nejakú jednostranovú žiadosť.

obec informuje
• Obec získala dotáciu na projekt „Výmena garážových brán
v budove s.č. 604/62“ vo výške
10 800 eur na dodávku a montáž tepelno-izolačných brán.
• V základnej škole sa realizuje projekt: „Zvýšenie inklúzie a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu v ZŠ
Klin“. Projekt bol schválený do výšky 124 560,00 eur,
z toho 118 332 eur je od ministerstva, čo činí 95 %
a zvyšných 5 % v sume 6 228
eur je z prostriedkov zriaďovateľa, teda obce. Začiatok realizácie projektu je:

• Obec podala žiadosť na získanie finančných prostriedkov na projekt „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Klin“ vo výške 36 322 eur
so spolufinancovaním obce
vo výške 5 %.
• Obec má vydané právoplatné územné rozhodnutie na projekt „Cyklotrasa
v obci Klin“ – rekonštrukcia
hlavnej
cesty III/2286 prechádzajúcej obcou od vjazdu do obce po otočku autobusu s vybudovaním chodníka pri ceste III/2286 na zvýšenie bez-

Rozvoj obce súvisí
s novými Projektmi
Pre ďalší rozvoj obce je veľmi dôležitá príprava projektov,
projektových zámerov a postupné vypracovanie žiadostí
o získanie dotácií a grantov na ich realizáciu.

Samospráva obce tento rok
pripravuje realizáciu a spracovala žiadosti o financovanie
týchto projektov:
• Spoločný cezhraničný projekt s Gminou Jelešnia TURISTIKA BEZ HRANÍC a realizácia našej časti „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin“ je
pred dokončením s termínom
ukončenia 31. 10. 2018. Bližšie
o projekte v osobitnom článku
na str. 1 – 3.
• Boli
zrealizované
zemné práce s navezením štrku
na „Odstránení havarijného
stavu – úprava cesty K Boru“
vo výške 14 615 eur.
• Výstavbu vodovodu do lokality Grúň –„Prívod vody z II.
tlakového pásma po ul. Školská“ obec pripravuje zrealizovať v rámci projektu Klin,
Grúň – rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete na základe stavebného povolenia zo
dňa 26. 8. 2013 z rozpočtu obce do konca septembra 2018.
• Obec pripravuje realizáciu
„Odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii
– ul. Školská a Roveň“ s vybudovaním chodníka pri ZŠ,
s dokončením dažďovej kanalizácie s vyasfaltovaním miestnej komunikácie do konca
septembra 2018.
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na zvýšenie bezpečnosti chodcov v križovatke pri bývalej
prevádzke“ v rámci akčného
plánu MAS Biela Orava z Regionálneho operačného programu na dopravnú bezpečnosť vo výške cca 30 000 eur
so spolufinancovaním obce vo
výške 5 %.
• Do konca októbra 2018
obec pripravuje vydanie knihy
o obci s názvom „Klin, obec
a jej obyvatelia“. V súčasnosti prebiehajú posledné textové úpravy.
• Obec v spolupráci s Gminou Jelešnia podala žiadosti
na Mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu
Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014 – 2020 s názvom:
a) „Športové vzdelávanie ako
príležitosť na poľsko-slovenskom trhu práce“ na financovanie športových aktivít
na školách v Kline a Jelešni
vo výške 30 513,84 eur spolu
obaja partneri.
b) „Dedičstvo v rukách našich
predkov“, ktorý zahŕňa tieto
akcie – Rezbársky deň, Súťaž
v kosení trávy a Príprava spoločnej poľsko‑slovenskej publikácie vo výške 41 527,26 eur
spolu obaja partneri.

Dolná materská škola je pripravená privítať škôlkárov
FOTO: Štefan Peňák
12/2017 a ukončenie projektu: 11/2020. Poskytnuté finančné prostriedky sú
použité výlučne na výplatu
miezd pre asistentov. Tento
projekt prispieva k zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo
výchovno-vzdelávacom procese základnej školy na podporu rovnakého prístupu ku
kvalitnému vzdelaniu, pretože žiak sa pri spolupráci s asistentom cíti istý, dôveruje si, dokáže vnímať výklad učiteľa.
• Obec pripravila projekt
„Rozšírenie vodovodu – ul.
Chotárna – I. etapa“ v rozpočte 40 477 eur na výstavbu vodovodu v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou v úseku od Triebeľ
P. po Klinovský M.

pečnosti chodcov a vybudovanie dažďovej kanalizácie
v uvedenej ceste na zachytenie dažďových vôd z bočných ulíc a garádov s vyústením do Klinského potoka obce. Ďalšou etapou je vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a vydanie stavebného povolenia.
• Projekt „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na križovatkách na ceste I/78 v úseku medzi obcami Klin – Zubrohlava“ je vo fáze prípravy územného konania, ktoré obce Klin
a Zubrohlava pripravujú so
správcom cesty I/78 so Slovenskou správou ciest.
• Pred dokončením je projektová dokumentácia na stavbu „Rekonštrukcia zastávky

• Pri príležitosti ukončenia prác na projekte „Zvýšenie energetickej efektívnosti a stavebných prác na úprave vnútorných priestorov MŠ“,
pri príležitosti ukončenia prác
obec posledný augustový týždeň plánuje slávnostne otvoriť
materskú školu
• Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
ZŠ“
na vybavenie odborných učební v ZŠ a vybudovanie technickej učebne vo výške 162284,43 eur nebol schválený a obec čaká na jeho prehodnotenie.
A na záver:
Pre každý projekt platia nejaké pravidlá a plnenie podmienok a ukazovateľov. Každý
projekt je monitorovaný minimálne po dobu 5 rokov.
A nesplnenie podmienok môže viesť ku kráteniu finančných prostriedkov alebo ich
vráteniu.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Kultúrno‑Športový deň v obci
Na začiatok prázdnin zástupcovia obce a zamestnanci OcÚ pripravili už tradičný kultúrno-športový deň.
V nedeľu 1. júla v areáli TJ
v rámci programu deti súťažili
v behu vo dvojici s loptou, v behu
s detským fúrikom a v behu cez
prekážky s loptičkou na lyžičke, ktoré pripravili učiteľky MŠ
a ZŠ. Starší žiaci mali možnosť
ukázať svoje umenie v lukostreľbe. Nechýbali taktiež sprievodné
aktivity pre malé deti šmýkačka

mačka a trampolína. Bezpečnejšie sa budú pohybovať po obci aj
v noci s reflexnými príveskami,
ktoré si sami vyrobili. Členovia
MS SČK z našej obce predviedli
ukážku prvej pomoci. Na svoje si
prišli aj fanúšikovia futbalu. Boli odohrané priateľské futbalové zápasy starších žiakov a dorastencov
TJ Tatran Klin s družstvami z  poľ-

skej obce z Przyborówa. Starší žiaci z Klina vyhrali 8:2 a dorast Klin
vyhral 6:1. Svoj futbalový kumšt
predviedli aj naši futbalisti v zápase medzi družstvami muži veteráni
Klin a dorastom Klin, ktorý skončil
výsledkom 3:0.
Aj keď slniečko sa vždy neusmievalo, ani kvapky dažďa

Vľavo žiaci z Przyborówa, vpravo žiaci z Klina

Vľavo dorastenci z Klina, vpravo dorastenci z Przyborówa

neubrali z dobrej nálady. Kto
chcel a mohol, prišiel sa zabaviť, ochutnať výborný kotlíkový guláš pripravený poslancami OZ a Roľníckym svojpomocným družstvom Oravské Beskydy. Poďakovanie patrí aj ďalším
sponzorom podujatia JSK – Jozef Sroka, Stavpoč - František
Jendroľ, Jednota-COOP Námestovo, Plastik- Jozef Jendroľ. Na
veselú nôtu hral DJ Jakub Bugaj
a podujatie moderovala Veronika
Cubínková.
Na záver celého podujatia hasiči zapálili Jánsku vatru. -redAutor fotografií
v článku je Ing. Peter Jendroľ
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
viac

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

Uznesenia zo zasadania
Obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) z 22. 6. 2018 – skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
Schválenie programu zasadnutia
OZ (predkladá starosta obce)
1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie (predkladá starosta obce)
2. Prejednanie záverečného účtu za rok 2017 a tvorba rezervného fondu (predkladá Mgr. Svetláková)
3. Rozpočtové opatrenia (predkladá Mgr. Svetláková)
4. Schválenie úveru pre obec
(predkladá Mgr. Huráková)
5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.
25/2016 (predkladá Mgr. Svetláková)
6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.
24/2016 o nakladaní s KO a DSO
(predkladá Ing. Košútová)
7. Návrh VZN č. 32/2018
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
na území obce Klin (predkladá
Ing. Košútová)
8. Žiadosti občanov (predkladá
Ing. Košútová)
9. Informácie a rôzne (Návrh
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky,
Komunitný plán) (predkladá starosta obce)
10. Diskusia
Doplnené body:
Komunálne voľby 2018:
a) určenie úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 20182022
b) určenie počtu poslancov na celé
volebné obdobie 2018 – 2022
c) určenie počtu okrskov pre komunálne voľby
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
UZNESENIE č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Klin.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 3 – Prejednanie záverečného účtu za rok 2017 a tvorby rezervného fondu
UZNESENIE č. 181

Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Záverečný účet Obce Klin a celoročné hospodárenie za rok 2017
bez výhrad.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír

Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.

Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0...

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia

K bodu č. 5 – Schválenie úveru
pre obec

UZNESENIE č. 182
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE

UZNESENIE č. 183
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Poskytnutie úveru vo výške
400 000 eur zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a. s. (SZRB
a.s.) na prefinancovanie nenávratného finančného príspevku projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jelesnie do Klina„.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t. j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.

Cesta k Boru
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume
46 562,25 eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu v sume 46 905,47 eur.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Klin k záverečnému účtu.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0

FOTO: Štefan Peňák
1. Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa
30. 4. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
2. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa
31. 5. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Klin k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania úveru.

B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa
22. 6. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam

2. Zabezpečenie úveru formou
blankozmenky a zriadenie záložného práva k bežnému (dodatočnému) účtu vedenom v SZRB, a.s.
za účelom pripísania nenávratného finančného príspevku.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
3. Splnomocnenie
starostu
na uzatvorenie (podpísanie) s tým
súvisiacej zmluvnej dokumentácie: úverovej zmluvy, uzatvorenie
zmluvy o bežnom (dodatočnom)
účte v SZRB a.s., blankozmenky
vrátane Dohody o vyplňovacom
práve k blankozmenke, Zmluvy
o zriadení záložného práva k pohľadávke z dotačného účtu.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽAL SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 6 – Návrh Dodatku č. 2
k VZN č. 25/2016
UZNESENIE č. 184
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č. 2 k VZN č. 25/2016
o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských
školách, na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov a podmie-
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nok úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 7 – Prejednanie Dodatku č. 2 k VZN obce Klin č.
24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin
UZNESENIE č. 185
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č. 2 k VZN č. 24/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Klin.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 8 – Prejednanie Návrhu VZN č. 32/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Klin
UZNESENIE č. 186
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SA UZNIESLO NA
1. VZN č. 32/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Klin.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0
K bodu č. 9 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 187
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: NESCHVAĽUJE
1. Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho vysporiadania podľa
GP č. 41962249-138/2017 zo dňa
22. 8. 2017 k pozemkom uvedeným v GP, ktoré sú určené na zástavbu na hranici zastavaného územia pre žiadateľov Katarína Košútová, František Volf, Ján Lajda Štefan Motyka a manž. Monika, ktoré
vlastníci pozemkov budú pozemky využívať na poľnohospodárske účely do zmeny územného plánu. Obec vydá súhlas na zápis GP
po úprave GP po zakreslení MK.

22. 6. 2018 Obecné zastupiteľstvo – príhovor kaplána Pavla Krokusa

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
2. Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parcely do katastra nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho vysporiadania pre
žiadateľa MUDr. Rudolf Piták.,
parc. čís. EKN 1702, orná pôda o výmere 2 728 m2 zapísanej
na LV 1 103 v účasti 84/840 nachádzajúcej sa mimo územný plán
obce Klin.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
3. Žiadosť p. Moniky Osierdovej,
rod. Klozíková, o drobenie pozemkov k zápisu parciel do katastra nehnuteľností pre účely majetkoprávneho vysporiadania mimo územný plán.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
B: SCHVAĽUJE
1. Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parciel do katastra nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho
vysporiadania
podľa návrhu rozdelenia pozemkov parcely E-KN 1181/1 a 1181/2
pre vyhotovenie GP určené na zástavbu pre žiadateľov Anna Stahoňová, Janka Tomaštíková, Martin

22. 6. 2018 Obecné zastupiteľstvo – zápis odchádzajúceho kaplána Pavla
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
Krokusa do pamätnej knihy obce Klin
Nešťák, Peter Ptačin, Mária Toporová, Magdaléna Lipiaková, ktoré
vlastníci pozemkov budú pozemky využívať na poľnohospodárske
účely do zmeny územného plánu.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
2. Udeliť výnimku na vydanie potvrdenia k zápisu parcely do katastra nehnuteľnosti pre účely majetkoprávneho vysporiadania pre
žiadateľa MUDr. Rudolf Piták.,
parc. čísl. 1712/1, orná pôda o výmere 4 401 m2 v účasti 84/840 určenej na zástavbu na hranici zastavaného územia, ktorý vlastník pozemku bude pozemok využívať na poľnohospodárske účely
do zmeny územného plánu.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam

Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0
3. Kúpnu zmluvu na odkúpenie
pozemkov pod miestnu komunikáciu ulica Slnečná:
Predávajúci:
1.) Mária Ružvoňová rod.Kozáková, bytom 029 01 Námestovo,
štátna príslušnosť SR
2.) František Večerek rod.Večerek, bytom 029 41 Klin, štátna
príslušnosť SR
3.) Vladimír Kozák rod. Kozák,
bytom 029 01 Námestovo, štátna
príslušnosť SR
4.) Štefan Kozák rod. Kozák, bytom 029 43 Zubrohlava, štátna
príslušnosť SR
5.) Milada Špalková rod. Kozáková, bytom 038 61 Turčianske Kľačany, štátna príslušnosť SR
6.) Jozef Garlík rod. Garlík, bytom
Rakovo, štátna príslušnosť SR
7.) Anna Kozáková rod. Kalfasová, bytom 026 01 Dolný Kubín,
štátna príslušnosť SR
Pokračovanie na str. 8
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8.) Bedrich Kornuta rod. Kornuta, bytom 026 01 Dolný Kubín,
štátna príslušnosť SR
9.) Marta Košútová rod. Ondreková, bytom 029 41 Klin, štátna
príslušnosť SR
10.) Ján Sojka rod. Sojka, bytom
029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
11.) Jozef Randiak rod. Randiak, bytom 029 41 Klin, št. príslušnosť SR
12.) Pavol Svetlošák rod. Svetlošák, bytom 027 44 Tvrdošín, štátna príslušnosť SR
13.) Vladimír Andrejkovič rod.
Andrejkovič, bytom Nové Zámky,
štátna príslušnosť SR
14.) Margita Adamčíková rod.
Baleková, bytom 029 44 Rabča,
štátna príslušnosť SR
15.) Matilda Revajová rod. Prísažná, bytom 029 41 Klin, štátna
príslušnosť SR
16.) Katarína Miklušáková rod.
Baleková, bytom 029 44 Rabča,
štátna príslušnosť SR
17.) Ing. Natália Klempaiová rod.
Adamčíková, bytom 029 01 Námestovo, štátna príslušnosť SR
18.) Marián Habľák rod. Hablák
a manželka Mária Habľáková rod.
Jendroľová, obaja bytom 029 41
Klin, štátna príslušnosť SR
19.) Ing. Anton Jadroň rod. Jadroň, bytom 029 41 Klin, štátna
príslušnosť SR
20.) Mária Jadroňová rod. Katráková, bytom 029 41 Klin, štátna
príslušnosť SR
21.) Ing. Augustín Jadroň rod.
Jadroň, bytom 029 43 Zubrohlava, štátna príslušnosť SR
22.) Anna Jašicová rod. Jašicová,
bytom 027 05 Zázrivá, štátna príslušnosť SR
23.) Lukáš Jendroľ rod. Jendroľ, bytom 029 41 Klin, št. príslušnosť SR
24.) Tomáš Krčmárik rod. Krčmárik, bytom 029 41 Klin, štátna
príslušnosť SR
25.) Martin Úradník rod. Úradník, bytom 029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
26.) Mária Hvoľková rod. Jagelková, bytom 029 01 Námestovo,
štátna príslušnosť SR
27.) Martin Úradník rod. Úradník a manželka Štefánia Úradníková rod. Laššáková, obaja bytom
029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
28.) Roman Meško rod. Meško a manželka Magdaléna Mešková rod. Košútová, obaja bytom
029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
29.) Lucia Košútová rod. Flajsová, bytom 029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
30.) Štefan Lipiak rod. Lipiak,
bytom 029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
(ďalej len ako predávajúci)

Kupujúca:
Obec Klin, IČO: 00 314 544, Hlavná 199/107, 029 41 Klin, SR
v zastúpení starostom obce Štefanom Peňákom rod. Peňák, bytom
Klin, štátna príslušnosť SR
(ďalej len ako kupujúca)
Parcely:
CKN parc. č. 1057/43 – trvalé
trávne porasty o výmere 121 m2,
CKN parc. č. 1057/42 – trvalé
trávne porasty o výmere 174 m2,
CKN parc. č. 1175/6 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12 m2
CKN parc. č. 1038/15 – trvalé
trávne porasty o výmere 120 m2,
CKN parc. č. 1038/15 – trvalé
trávne porasty o výmere 22 m2,
CKN parc. č. 1038/15 – trvalé
trávne porasty o výmere 7 m2,
CKN parc. č. 1038/14 – trvalé
trávne porasty o výmere 20 m2,
CKN parc. č. 1038/14 – trvalé
trávne porasty o výmere 136 m2,
CKN parc. č. 1038/13 – trvalé
trávne porasty o výmere 173 m2,
CKN parc. č. 1038/12 – trvalé
trávne porasty o výmere 166 m2,
CKN parc. č. 1038/11 – trvalé
trávne porasty o výmere 156 m2,
CKN parc. č. 1234/85 – orná pôda
o výmere 62 m2,
CKN parc. č. 1234/85 – orná pôda
o výmere 71 m2,
CKN parc. č. 1234/84 – orná pôda
o výmere 242 m2
CKN parc. č. 1234/83 – orná pôda
o výmere 243 m2,
CKN parc. č. 1234/82 – orná pôda
o výmere 58 m2,
CKN parc. č. 1234/82 – orná pôda
o výmere 149 m2,
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
4. Kúpnu zmluvu na odkúpenie
pozemkov pod miestnu komunikáciu ulica Chotárna:
Predávajúci:
Bystrík Baculák, 029 41 Klin, štátna príslušnosť SR
a kupujúca:
Obec Klin IČO: 00 314 544, Hlavná 199/107, 02941 Klin, SR v zastúpení starostom obce Štefanom
Peňákom rod. Peňák, bytom Klin,
štátna príslušnosť SR:
Pozemok o výmere:
CKN parc.č.150/9 trvalý trávny
porast o výmere 79 m2, v podiele 1/1.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír

Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
5. Dokončiť zemné práce a úpravu prístupovej cesty k stavebným
pozemkom na ul. Západná na základe predložených žiadostí Pavla Tylku a Mgr. Kataríny Duňovej
do 31. 7. 2018.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
6. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej
komunikácie a inžinierskych sietí
na ul. Západná.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
C: UKLADÁ
1. Komisii pre výstavbu a pôdohospodárstvo prejednať v komisii rozšírenie miestnej komunikácie na ul. Západná so susediacimi vlastníkmi v časti Jašica‑Kobyliak.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 10. Informácie a rôzne
UZNESENIE č. 188
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pri príležitosti vydania
novej reprezentatívnej knihy o obci s názvom „Klin, obec a jej obyvatelia“.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
2. Realizáciu výstavby vodovodu na Prívod vody z II. tlakového
pásma po ul. Školská – na základe
stavebného povolenia zo dňa 26.
8. 2013 „Klin, Grúň – rozšírenie
vodovodnej a kanalizačnej siete“
z rozpočtu obce.

ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
B: URČUJE
1. V súlade s §11 ods. 4 písm. i)
zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018
– 2022 plat starostu podľa osobitného predpisu zákona č. 253/1994
Z. z. a rozsah výkonu funkcie starostu obce Klin na plný úväzok.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
2. V súlade s §11 ods. 3 zákona
NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Klin: 9 poslancov.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
3. Dva volebné okrsky pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia
v novembri 2018.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
C: BERIE NA VEDOMIE
1. Oboznámenie
zamestnancov a poslancov s Dokumentáciou bezpečnostných opatrení
a Smernicou bezpečnostnej politiky v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z.
a GDPR.
ZA hlasovali: Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jendroľ, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Viliam
Bahleda, Ľudovít Svetlošák, t.j.
6 z prítomných 6 poslancov OZ,
ZDRŽALSA: 0, PROTI: 0.
Štefan Peňák, starosta obce
Dňa: 22. 6. 2018
Návrhová komisia: Peter Štepunek, Dušan Gonšenica
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Voľby do orgánov
samosprávy
obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Dodržujme ustanovenia
o prevádzke zberného dvora
Verím, že veľká väčšina obyvateľov
obce aktívne pristupuje k svojím ob
čianskym povinnostiam, ale je tu aj
malá skupina, pre ktorých je prob
lém prispôsobiť sa obecným záuj
mom. Prejavuje sa to predovšetkým
porušovaním zásad v nakladaní
s odpadmi, keď domový odpad vrá
tane plastov odkladajú na obecné
pozemky, ďalej stavebný materiál
niekoľko rokov skladujú na obec
ných priestoroch a parkujú osobné
i nákladné vozidlá na obecných ko
munikáciách, alebo sa nerešpek
tujú dopravné značenia. Pokiaľ sa
obec chce stotožniť so svojimi ob
čanmi a občan so záujmami ob
ce, musí každý začať sám
u seba, vo vlastnom
presvedčení, že
svoje záuj
my pre

sadzuje s potrebami obce a tým do
siahneme súlad väčšiny konať v ce
lospoločenský prospech.
Zberný dvor je označený a pre
vádzkové hodiny sú zverejnené.
Preto žiadame občanov dodržia
vať uvedené ustanovenia o prevádz
ke zberného dvora. Občania ma
jú k dispozícii kontajnery na bio
logicky rozložiteľný odpad (tráva,
lístie, konáre), drobný stavebný
odpad, použité oleje z domácnos
ti, šatstvo a textílie – za uvedené
zložky odpadu sa neplatí.   V na
šej obci máme schválený žetónový
systém zberu komunálneho odpa
du a ten sa vzťahuje aj na veľkoob
jemový odpad. V opačnom prípade
bude musieť obec pristúpiť na pau
šálny poplatok a ten by sa finančne
dotkol väčšiny obyvateľov.
Štefan Peňák, starosta obce

KLIN SA ROZVÍJA » V RASTE PRÍRASTKU
OBYVATEĽOV OBCE ZA POSLEDNÝCH 20 ROKOV
JE V NÁMESTOVSKOM OKRESE TRETÍ
Okres Námestovo
1. Rabča
2. Zákamenné
3. Novoť
4. Oravská Polhora
5. Klin
6. Oravská Jasenica
7. Zubrohlava
8. Oravská Lesná
9. Bobrov
10. Oravské Veselé
11. Vavrečka
12. Mútne
13. Rabčice
14. Sihelné
15. Lokca
16. Lomná
17. Beňaďovo
18. Breza
19. Ťapešovo
20. Babín
21. Krušetnica
22. Vasiľov
23. Hruštín
24. Námestovo

1997 2007 2017
+/3998 4464 5006 1008
4616 5072 5442 826
2915 3262 3575 660
3397 3689 3956 559
1870 2134 2428 558
1403 1656 1859 456
1860 2098 2300 440
3024 3204 3407 383
1442 1579 1821 379
2560 2821 2931 371
1133 1357 1503 370
2640 2795 2990 350
1717 1926 2016 299
1892 2033 2154 262
2105 2216 2361 256
710
811
914 204
666
740
862 196
1450 1568 1626 176
583
641
717 134
1353 1415 1449
96
884
928
958
74
771
784
828
57
3126 3233 3155
29
8074 8123 7876 -198

%
25,2
17,9
22,6
16,5
29,8
32,5
23,7
12,7
26,3
14,5
32,7
13,3
17,4
13,8
12,2
28,7
29,4
12,1
23,0
7,1
8,4
7,4
0,9
-2,5

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej
len „obyvateľ obce“), ktorý má
trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov
ochrany verejného zdravia.
Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva, môže byť zvolený
obyvateľ obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci v ktorej kandiduje,
a najneskôr v deň volieb dovŕši
18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má
trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 25
rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony.
Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou
.Kandidátnu listinu môže podať
politická strana alebo politické

Na svet sme
privítali

Viktória Ptačinová, Mária
Veselovská, Annamária Čapeljová, Alex Ľudma, Liana
Ganobjaková, Lukáš Fenik,
Zuzana Frančáková, Sofia
Bartkovjaková, Melissa Jadr
ňáková, Miroslav Kviatek

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Ing. Anton Jadroň, Roman
Mlynček

hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších
predpisov. Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Politická strana alebo
koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom
konania volieb (najneskôr 11. 9.
2018).
Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom. Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom
konania volieb (najneskôr 11. 9.
2018).
Kandidátne listiny sa podávajú
zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno
zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú
zverejnené na úradnej tabuli
obce, resp. na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené).
Lehota na podanie kandidátnej
listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na kandidátne listiny, ktoré
neboli doručené ustanoveným
spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto
lehoty, sa neprihliada.
(podrobnejšie informácie
viď zákon).
-redVoľby do orgánov
samosprávy
obcí 2018

SOBOTA
10. november 2018
v čase od
7.00 hodiny ráno
do 22.00 hodiny večer

10    Echo KLINa č. 2

takto si tu žijeme

25. 7. 2018

Život na holiach nezostáva minulosťou
Dňa 19. mája 2018 v sobotu na holi Glinne v Korbielówe, v tesnej blízkosti bývalého hraničného prechodu s Oravskou Polhorou bola zorganizovaná v rámci spoločného poľsko-slovenského projektu Gminy Jelešnia a Obce Klin akcia na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva a folklórnych
tradíciií pod názvom REDYK (vyháňanie a miešanie oviec).
Akcia organizovaná samosprávami bola zameraná na tradíciu vyháňania oviec na jar na Beskydské
hole a ukázať obyvateľom a návštevníkom prírodné dedičstvo a život našich predkov spojených predovšetkým s folklórom, ľudovou tvorivosťou, rituálmi a zvykmi v čase pasenia oviec.
Podujatie sa začalo pri hraničnom prechode Korbielów slávnostnou svätou omšou na počesť pastierov bývajúcich v kopcoch, ktorú slúžili miestny farár a ich rodák pôsobiaci na misiách v Bolívii.
Slávnosť prilákala davy účastníkov staršej i mladšej generácie, rodiny s deťmi vrátane hostí a zástupcov samospráv. Starostovia partnerských obcí srdečne privítali všetkých účastníkov a vyzdvihli dôležitosť a význam cezhraničných projektov na rozvoj turizmu a spoznávania života ľudí na obidvoch stranách hraníc.
V priebehu akcie sa konala pod

taktovkou baču z Korbielowa ukážka rituálov spojených s vyháňaním oviec na hole, rozlúčku pastierov v obci, miešanie a sčítanie stáda oviec, prvé dojenie oviec v košiaroch, ukážka kľagania syra, výroba syra a ovčích produktov a ukážka každodenného života baču, valachov a pastierov na salašoch. Zároveň miestni obyvatelia a naši dôchodcovia priniesli domáce výrobky a potraviny vyrobené podľa domácich receptov a zvyklostí. Účastníci mali možnosť ochutnať poľské
a slovenské jedlá, bryndzu, syr, oštiepky, pečené jahňacie, baranie klobásy, korbáčiky, syrové uzlíky, kyslú polievku, domáce koláče, chlieb
s masťou.
Remeselníci predstavili a predávali rôzne výrobky z dreva a papiera,
rôzne drevené hračky, výšivky, svetre z vlny. Účastníci si mohli taktiež
vyskúšať aj jazdu na huculoch.
Všetko sa konalo v nádhernej
prírodnej scenérii Korbielówa s vý-

hľadom na Pilsko. Pastierske slávnosti boli popretkávané predstaveniami poľských a slovenských regionálnych a folklórnych kapiel hrajúcich na ľudové nástroje v duchu tradičných pastierskych piesní s akcentom na ľudový dialekt. Našu obec reprezentovali dôchodcovia so súborom Babička s heligonkárom Ľudovítom Svetlošákom.
Zámerom partnerov projektu bolo ukázať občanom, ale aj turistom
krásu a spôsob života v minulosti,
najmä prírodné a kultúrne hodnoty s osobitným dôrazom na potre-

bu pre ich udržateľné využívanie.
Vzhľadom k blízkosti štátnych hraníc veľká skupina účastníkov podujatia boli Slováci, hlavne obyvatelia
okolitých obcí a priľahlých slovenských regiónov.
Poďakovanie patrí všetkým
účastníkom z našej obce, ktorí si
našli čas a takto podporili spomínané kultúrne podujatie. Cieľom podujatia bolo zdôrazniť význam tradícií života našich predkov s odkazom
pre ďalšie generácie.
Štefan Peňák, starosta

Dôchodcovia majú kalendár plný
Stavanie mája – 30. 4.
Seniori sa zúčastnili stavania mája pri Kolibe. Nebolo potrebné,
aby dvíhali drevo. S heligónkou
a spevom doprevádzali a sledovali, aby všetko bolo ako má byť.
Redyk – 19. 5.
Staré tradície si asi najviac pamätajú a ctia starší, ktorí ich zažili.
Spriatelená Gmina Jelešnia poslala pozvanie na Redyk, ktorý sa ko-

nal v Korbielówe 19. 5. 2018. Ide
o starú tradíciu – jarné vyháňanie
oviec na pašu, ich miešanie a počítanie. Táto tradícia sa v Poľsku zachovala do dnešných dôb a zahŕňa kresťanské aj magické zvyky.
Je spestrená slávnostným programom, bohoslužbou a vystúpením
folklórnych skupín a súborov.
Do programu sa zapojil aj folklórny súbor Babička z Klina. S dôchodcami bolo veselo aj v autobuse.

25. 7. 2018

takto si tu žijeme

Heligonkár Viktor Chudoba z Oravskej Lesnej

Kolibou sa opäť ozývali
heligónky
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Šikovná muzika Paľka Majeríka z Priechodu, ktorí zahrali na fujare,
husliach a heligónke

V nedeľu 15. júla sa v Kolibe Klin konal v poradí už 8. ročník Kliňanskej Heligónky, tento krát v rámci projektu s Gminou Jelešnia
na podporu Poľsko-Slovenského kultúrneho dedičstva a tradícii
s názvom „Letná kultúrna atmosféra pohraničia“.
Projekt bol podporený a spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja cezhraničnej spolupráce
Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Heligónka je dedičstvom, ktoré sa organizátori tohto výnimočného podujatia snažia zachovávať a najmä rozvíjať pre ďalšie ge-

nerácie. Lahodné tóny heligónky
rozozvučali nedeľňajšie poobedie
a pripomenuli všetkým naše tradície. Podujatie otvoril dlhoročný
organizátor Peter Triebeľ. Účastníkom a účinkujúcim sa prihovorili starosta obce Štefan Peňák
a starostka (wójt) Gminy Jelešnia
Anna Wasilewska. VIII. ročník
Kliňanskej heligónky otvoril Mi-

Oravskí pútnici z Námestova

Príhovor wójta Gminy Jelešnia Anny Wasilewskej

chal Ďaďo hrou na husliach a následne patrilo pódium heligonkárom z rôznych kútov Slovenska
a tentokrát aj Poľska.
Navodená atmosféra gradovala každým vystúpením. Účinkujúci rozospievali celú Kolibu. Svoje piesne predstavili aj stálice ako
Viktor Chudoba z Oravskej Lesnej, Vincent Krkoška so svojou terchovskou muzikou, či Šikovná muzika Paľa Majeríka z Priechodu,
ktorí sa folklóru a ľudovej hudbe
venujú už odmalička. Keď „spustili“ svoju hru na fujarách a heligónkach, očarili všetkých zúčastnených. V ich hre a výraznom speve
bolo cítiť obrovskú charizmu a lásku k hudbe. Tú ukázal aj najstarší
heligonkár a každoročný účastník

Súbor Romanka z Jelešnej

Výroba kvetín z krepového papiera

Kliňanskej Heligónky Karol Trabalík so svojou ženskou družinou Nezábudky, ktorého vystúpenie zodvihlo zo stoličiek všetkých hostí.
Z partnerskej Gminy Jelešňia
obohatili program podujatia súbor Romanka a spevácke skupiny zo Sopotnie Malej. Svoju prehliadku a umeleckú zručnosť
predviedli aj ženy z Jelešne pri
ukážke dekoratívnej výroby kvetín z krepového papiera, ktorá priťahovala deti i dospelých.
Na Kliňanskú prehliadku heligonkárov sa každoročne tešia
účinkujúci aj ich poslucháči, veríme, že v tejto spolupráci budeme
pokračovať aj naďalej.
Mgr. Monika Janovičová
FOTO: Bronislaw Kowalczyk
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8. 7. 2018 Kaplán Pavol Krokus
– poďakovanie

Rozlúčka
Po piatich rokoch služby v našej
farnosti bol Vdp. Pavol Krokus
diecéznym biskupom preradený
do farnosti Nová Ľubovňa.
Tak ako v poslušnosti prijal toto rozhodnutie pán kaplán, aj nám
neostávalo nič iné, ako sa rozlú-

25. 7. 2018

zo života farnosti
čiť, poďakovať za obetavú službu,
a popriať, aby na našu farnosť spomínal len v dobrom. Pripomeňme
si aspoň časť rozlúčkového príhovoru vdp. Pavla Krokusa:
„Čas v tejto farnosti bol neopa
kovateľný čas, ktorý sa nikdy nevrá
ti, s láskou budem  spomínať na vás
všetkých, na deti a mladých, man
želov, starých a chorých, na celú
farnosť. Zanechali ste v mojom ži
vote obraz živej farnosti. Dobojovali
sme a potrebujeme ísť ďalej. Zaiste
potrebujeme odvahu a vieru ísť ďa
lej a dúfať, že všetko má svoj zmysel
a Pán vedie naše cesty a je spolupút
nikom na našej ceste.
Prežili sme krásne chvíle na rôz
nych pútiach a výletoch. Posled
ná púť bola pre mňa veľmi osob
ná, lebo som veľmi túžil navštíviť
Padovu. Veľmi som chcel poďako
vať sv. Antonovi, nášmu patrónovi,
za všetky milosti, ktoré nám neus
tále daruje a za nás oroduje. Svätú
omšu som obetoval za vás a ako po
ďakovanie za 5 rokov môjho pôsobe
nia v tejto farnosti… Stretol som tu
veľa ľudí, ktorí mi pomáhali v ľud
skom aj kňazskom dozrievaní.

Posvätenie liturgického rúcha – daru na rozlúčku
Boli to chorí, ktorí ma svojim tr
pezlivým znášaním choroby po
vzbudzovali. Boli to starí, ktorí úp
rimnou a vytrvalou modlitbou oro
dovali, prosili a modlili sa. Boli to
manželské páry, ktoré boli príkla
dom. Mladí, ktorí svojou krásou
a odvahou, kráčali v ústrety živo
tu. Deti, ktoré povzbudzovali svojou
bezstarostnosťou a úprimnosťou
ako to len dieťa vie. Cítil som sa tu
naozaj dobre. Fara bola mojim do
movom. Pomáhali ste mi, aby som

svoje kňazstvo žil na maximum.
Aby som na nikoho nezabudol, ďa
kujem všetkým za všetko. Prajem si,
aby ste môjho nástupcu dp. Mare
ka Forgáča prijali aspoň tak dobre
ako mňa. Mám vás rád, túžim aby
ste aj vy mali radi mňa, a aby sme
tak spolu milovali nášho Nebeského
Otca. Aspoň z časti verím, že môj
jazyk a hlasivky, tak ako ostali re
likvie zo svätého Antonka v Padove,
mali zmysel. Raz sa budeme spolu
tešiť v nebeskom kráľovstve.“ -mj-

Privítanie nového kňaza
Po rozlúčke s kaplánom Pavlom
Krokusom, sme 10. júla 2018 privítali nového kaplána Mgr. Mareka Forgáča. Narodil sa 11. 2. 1977
v Krompachoch. Za kňaza bol vysvätený 19. 6. 2010. Pôsobil ako
kaplán v Zákamennom a v Kežmarku. Oravu aj Klin už navštívil. S pánom kaplánom Kroku-

som boli spolužiaci, kedže náš
nový duchovný správca išiel študovať po deviatich rokoch práce.
Aká bola jeho cesta ku kňazstvu?
– Zistíme.
Novému duchovnému otcovi
želáme veľa zdravia a síl pri pôsobení v našej farnosti, nech si rýchlo zvykne a cíti sa tu dobre. -mj

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
17. 6. 2018 Odpust

Odpustová slávnosť
Odpustová slávnosť svätého Antona Paduánskeho sa konala v nedeľu 17. júna.
Hlavným koncelebrantom bol
dekan námestovského dekanátu

Nedeľa Božieho
milosrdenstva
Členovia Jednoty dôchodcov
z Klina sa pričinili o prípravu bohoslužby, ktorá sa konala 10. 6. 2018
na vrchu Grapa na slávnosť Božského Srdca Ježišovho.
Pripravili si čítania, priniesli obetné dary. Po bohoslužbe mali
pripravené aj Agapé.
-mj8. 4. 2018 Grapa – svätá omša » »»

Doc. JCDr.Miloš Pekarčík, PhD.
V homílii povzbudil veriacich
k vytrvalosti vo viere.
Dekan zavítal do farnosti Klin
prvý krát.
-mj-

Jedna zo svätých omší v nedeľu
10. 6. 2018 sa konala taktiež na vrchu Grapa. Veriaci si v kaplnke
pod sochou Krista pripomenuli

slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Bohoslužbu vysluhoval Vdp.
Pavol Krokus.
-mj-

Púť do Skalného sanktuária
Božieho milosrdenstva
Púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva v Ladcoch
na hore Butkov sa konala 26. júna
2018. Dôchodcov sprevádzal pán
kaplán Pavol Krokus, ktorý odslúžil svätú omšu. Cestou na vrch
sa pútnici pomodlili krížovú cestu.
Sanktuárium prítomným trocha pripomínalo vrch Grapa. Skalné Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Ladcoch na hore Butkov sa nachádza v kameňolome
cementárni Ladce a vznikalo postupne. Na hore je postavený 12
metrový kríž s relikviou dreva svätého kríža a kamienok z otvoru
v skale na Golgote. Komplex ďalej

tvorí Obraz sv. Jána Pavla II., pamätník sv. sestry Faustíny, kaplnka Božieho milosrdenstva, krížová cesta. V kaplnke Božieho milosrdenstva sú umiestnené relikvie sv. Márie Goretti, sv. Dominika Sávia, sv.
Miriam od Ukrižovaného, sv. Gemmy Galgani, sv. Gabriela od Sedembolestnej Panny Márie, bl. Imeldy
Lambertini, sv. Kataríny Sienskej
a relikvia z nazaretského domčeka
Svätej rodiny.
Zdroj: obrazova publikácia/
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva, Sr. M. Alžbeta Siepak
KMBM
-mj-
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Wotang šu! Baraski liten, Wotang šu! Isken biloten boten, baraski
liten, Wotang šu! Iten titen-titen iten, isken biloten boten, baraski liten, Wotang šu. Donken onken, onken donken, iten titen-titen iten,
isken biloten boten, baraski liten, Wotang šu.

Slávnosť prvého svätého prijímania pre 31 detí tretieho
ročníka sa konala 27. 5. 2018
v kostole sv. Antona Paduánskeho v Kline.

Týmto „jazykolámavým“ pozdravom sa zdravili účastníci denného tábora Oheň bojovníka. Tábor
sa konal 9. – 13. júla 2018 v areáli
ZŠ v Kline, ale vlastne v celej obci. Tábor pripravila sestrička Edita Franeková so sestrou Miriam
a animátormi. Tábora sa zúčastnilo 60 detí základnej školy. Tábor sa niesol v indiánskom duchu
a aj aktivity boli podobného charakteru. Urobiť odliatok zvieracej
stopy alebo jazdiť na divokom býkovi, prehupnúť sa na lane okolo
stromu, vodné hry, hľadanie a plnenie indícií a mnoho ďalších akPrijať jeho chlieb, prijať Jeho
ako chlieb a stať sa ním. Byť
ako on. Dobrý ako chlieb.
-mj-

Procesia Božieho Tela
Slávnosť Božieho Tela podľa liturgického kalendára pripadla na štvrtok 31. mája, ale v našej
farnosti sa procesia Božieho Tela
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Tábor „Oheň bojovníka“

Prvé sväté prijímanie

Deti po príprave na hodinách
náboženstva so sestričkou Editou Franekovou a svätej spovedi prijali prvý krát Eucharistiu.
Pán kaplán deťom v homílii
priblížil príbeh pápeža Piusa X.,
ktorý umožnil, aby mladšie deti mohli prijímať Eucharistiu.
Dobrotu srdca vysvetlil príbehom sv. farára z Arsu. Keď sa Sv.
Ján Maria Vianney pýtal svojej
mamičky čo je to duša, ona mu
odpovedala: „Je to krásne svetlo, ktoré Pán Boh zažal v tvojom
srdci, keď ťa stvoril. Keď robíš
niečo zlé, plamienok zoslabne,
alebo celkom zhasne a stemnie.“
„Potom nechcem nikdy robiť nič
zlé,“ povedal Janko. Prijať Ježiša
v Eucharistii je ako prijať chlieb.

Echo KLINa č. 2

preložila na nedeľu 3. júna. Pre
nepriaznivé počasie sa však musela konať v kostole.
-mj-

tivít. Streda bola venovaná výletu
do kontaktnej ZOO, kde si mohli
zvieratá nielen pozrieť, ale aj pohladkať. Druhé zaujímavé miesto bola Motýlia záhrada s množstvom cudzokrajných motýľov.
Štvrtkové popoludnie a noc deti
strávili v rodinách, väčšinou nie
svojich, aby si skúsili ako to „funguje“ inde. Zakončenie tábora sa
konalo za prítomnosti rodičov,
ktorí mali možnosť si zasúťažiť,
zašportovať, zatancovať so svojimi deťmi a na záver si pozreli videá, ktoré deti v skupinkách natočili.
-mj-

Večer spoločenských hier
Akcia sa uskutočnila 29. apríla 2018 v kultúrnom dome, kde sa stretli ľudia rôznych vekových kategórií, aby zažili opäť niečo zaujímavé.
Každý si tam našiel tú svoju hru
– mamičky s deťmi hrali hry
na rozvoj kreativity. Starší sa posadili k náročnejšej, strategickej
hre, ktorá vyžadovala viac sústredenosti aj času. Počas podujatia sa
mohli účastníci občerstviť, porozprávať sa o rôznych stratégiach
hry, ale aj o svojich životoch. Deti aj mladí mali možnosť hodnotne stráviť čas pri spoločenských
hrách, kde si rozvíjali vzájomnú spoluprácu, ale aj strategické

a logické myslenie. Rodiny mali priestor na budovanie vzájomných vzťahov.
Sestra Edita Franeková
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záujmové aktivity

Činnosť miestneho
spolku SČK v Kline
Dňa 9. apríla sa v Kultúrnom Dome uskutočnil odber krvi, ktorý
realizovala Národná transfúzna
stanica Martin.
Odberu krvi sa zúčastnilo celkovo 48 darcov, z toho 3 prvodarcovia.
Počas odberu nás navštívili aj deti zo škôlky v Kline, ktorým sestričky z transfúznej stanice ukázali, ako
sa odoberá krv a vysvetlili im dôležitosť darovania tejto najcennejšej
tekutiny. Všetkým darcom a prvodarcom by sme sa chceli poďakovať

Činnosti miestneho spolku v prvom
polroku pokračovali účasťou Miestneho spolu na súťaži Humanitárnych jednotiek v Breze dňa 19. mája 2018. Podstatou súťaže je v praxi si odskúšať svoje schopnosti v poskytovaní prvej pomoci, stretnúť sa
s členmi iných spolkov, upevniť spoluprácu medzi spolkami ale hlavne
sa zabaviť. Porotcovia tak ako každý rok pripravili zaujímavé úlohy,
s ktorými sa náš tím potrápil a zvládol ich na výbornú. Obec Breza tak-

Na súťaži v Breze

Treba ísť príkladom – krv daroval aj poslanec D. Gonšenica
za ich ochotu ísť darovať krv, a taktiež by sme chceli povzbudiť nových
darcov a obyvateľov Klina, ktorí ešte neboli darovať krv, aby tak urobili
pri najbližšom odbere dňa 6. augusta 2018.

tiež pripravila pekné prostredie a srdečne nás privítali v ich obci. Nášmu družstvu sa podarilo umiestniť sa na krásnom 3. mieste. Chcel
by som poďakovať každému členovi súťažného družstva za ich ochotu

Deti pri ukážke masáže srdca
a čas – nielen za to, že sa súťaže zúčastnili, ale taktiež za ich obetovaný čas počas nácvikov a predprípravy na súťaž.
Miestny spolok slovenského Červeného kríža taktiež asistoval počas medzinárodného turnaja 4. Slovakia Boxing cup Triebeľ 2018 v telocvični ZŠ. V dňoch 15. až 17. júna naši dobrovoľníci pomáhali pri
zabezpečovaní zdravotníckeho dozoru. Podstatou našej práce bol dohľad a poskytovanie prvej pomoci
počas boxových zápasov vo vonkajšom ringu na trávnatej ploche.
Ďalej miestny spolok počas Športového dňa 1. júla opäť robil zdravotný dozor počas tejto akcie a prezentoval ukážky prvej pomoci deťom

a dospelým. Členovia prezentovali
správny postup poskytovania umelého dýchania a masáže srdca – deti,
ktoré mali záujem si oživovanie sami vyskúšať, dostali za svoju snahu
sladkú odmenu.
V tomto roku miestny spolok, okrem každoročných akcií, plánuje ešte pomôcť pri organizácii a zabezpečení prvej pomoci počas plánovaného 0. ročníka Kliňanského krosového behu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. augusta.
Chcel by som sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom Miestneho
spolku SČK v Kline za ich ochotu
a venovaný čas dobrovoľnej činnosti. Ešte raz ďakujem.
Mgr. J. Balek
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Škola v prírode

Dńa 14. 5. 2018 sa pre našich štvrtákov začal nádherný týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov. Päť príjemných dní sme strávili v chate Šípková, ležiacej uprostred nádhernej terchovskej prírody.
O vyučovanie aj o rôznorodé
poobedné aktivity sa starali pani
učiteľky a o naše zdravie sa staral
zdravotník ujo Jano, ktorého sme
si všetci od prvého okamihu veľmi
obľúbili.
Hneď po príchode sme si vymysleli pokrik, ktorý znel počas
celého pobytu:
Akčné svište to sme my,
chystáme sa do hory.
Únavu my nepoznáme,
do Terchovej sa ponáhľame!
Radosť, smiech a zábava
naše cesty sprevádza.
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
Akčné svište nástup hneď!
Z plného hrdla a s chuťou sme
si ho zakričali pred každou súťažou a aktivitou. Deti boli rozdelené do 4 skupín. Jednotlivé družstvá počas celého týždňa zbierali body – za čistotu v izbe, za výhry v športových (behanie, skákanie, zdolávanie prekážok…)
a tvorivých aktivitách (zhotovovanie obrázkov z prírodnín, skladanie hymny, kreslenie svišťa

na chodník…), za najzaujímavejšie vystúpenie vo večernom programe v rámci súťaže Svište majú
talent… Najviac bodov za čistotu
a správanie sa podarilo získať izbe číslo 7, v súťažiach sa najlepšie
umiestnilo družstvo číslo 4.
Mnohé ďalšie zážitky sme získali aj prostredníctvom výletov
do okolia – povozili sme sa vláčikom, ktorý sa volá Uteč z mesta
a ktorý nám urobil okružnú jazdu po Terchovej a Vrátnej doline.
Pani sprievodkyňa nám porozprávala o ich histórii a prírode. V múzeu Juraja Jánošíka nám premietli film o živote nášho najslávnejšieho zbojníka, na 30 metrov vysokej rozhľadni Terchovské srdce,
ku ktorej sme sa dostali náučným
chodníkom, sme mali možnosť
vychutnať si pohľad na panorámu
krásnej kysuckej prírody. Navštívili sme aj Kostol Cyrila a Metoda,
kde sme mali možnosť vidieť drevený pohyblivý betlehem, ktorý sa
skladá z dvoch častí – ľudové remeslá a biblické príbehy, a zvlád-
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li sme aj túru v Jánošíkových dierach. Náročnú prácu horských záchranárov sme spoznali prostredníctvom besedy. Deti mali možnosť vyskúšať a popozerať si aj záchranné vozidlo. Užili sme si aj
šantenie v plaveckom bazéne, večerné diskotéky a posedenie pri
ohníku spojené s opekaním.
Všetky novozískané vedomosti mohli deti zúžitkovať pri riešení záverečného kvízu, ktorý bol
zameraný na informácie o kultúr-

nom, historickom a prírodnom
bohatstve Terchovej a Vrátnej doliny. Školu v prírode nám budú
určite pripomínať aj tričká, ktoré sme si vlastnoručne vyzdobili
a dali podpísať kamarátom a pani
učiteľkám.

Veľkú zásluhu na príjemne strávenom týždni mali aj naše tety kuchárky, ktoré nám pripravovali vynikajúcu domácu stravu. Domov sme
všetci odchádzali plní nezabudnuteľných zážitkov a pekných spomienok.
Mgr. Renáta Prisažná

Motivačný výlet za odmenu

Vo štvrtok 31. 5. 2018 sa 46 detí našej školy zúčastnilo motivačného výletu do Bachledovej doliny, kde
sme mali možnosť pozrieť si jednu z najznámejších atrakcií na Slovensku v súčasnosti – „Chodník korunami stromov – Bachledka.“
Účastníkmi výletu boli naši najaktívnejší žiaci, ktorí si tento výlet zaslúžili či už za výborné študijné výsledky, za prácu v žiackej školskej rade, alebo za aktivitu pri zbere papiera, tetrapakov
a plechovníc.
Podľa názvu je zrejmé, že tento chodník sa nachádza na vrchu nad Bachledovou dolinou,
v srdci lesov Pieninského národného parku. Naša cesta k nemu
viedla z Klina cez Poľsko a mesto Nový Targ, ako aj cez rázovitú goralskú obec Ždiar. Už z autobusu nás nadchli krásy prírody Ždiarskej doliny, ako aj pohľad na štíty Belianskych Tatier.
Po príchode do Bachledovej doliny sme sa vydali na pešiu túru lesným chodníkom, ktorý nás doviedol až na vrch, priamo k „Chodníku korunami stromov“. Túra bola
vyčerpávajúca, no o to krajší bol
zážitok, ktorý na nás čakal na samom vrchu kopca.
Dĺžka chodníka pomedzi vrcholy stromov je 603 metrov a nachádzajú sa na ňom aj informačné
tabule, ktoré opisujú miestnu fau-

Chodník korunami stromov
– Bachledka

Deti na pochôdzkovej sieti
nu a flóru, možnosti ochrany prírody aj nepriaznivé účinky poveternostných, či prírodných živlov
na ňu. Pri prechode chodníkom
si na svoje prídu aj milovníci adrenalínu na rôznych preliezkach.
Chodník je v najvyšších miestach vysoký až 24 metrov. Tá najvyššia časť nás čakala po výstupe na vyhliadkovú vežu, ktorá
je priamo napojená na chodník
a siaha do výšky 32 metrov. Z nej

sme mali nádherný výhľad nielen
na Belianske Tatry, ale aj na Pieninský národný park a okolitú
prírodu. Mnohí z nás prekonali samých seba, zdolali svoj veľký
strach z výšok a vyšli až na samotný vrch veže. Určite najväčším zážitkom však bola pre naše deti pochôdzková sieť na samotnom vrchu veže, ktorá sa dá nazvať skutočným adrenalínom a pohľad
z nej do hĺbky 32 metrov stál za to.

Naši žiaci sú však odvážni, ani
veľká výška ich nevystrašila a vyšantili sa aj na sieti.
Keď sa už dostatočne vyšantili, presunuli sme sa lesným chodníkom späť k hotelu Strachan
v Bachledovej doline, kde na nás
čakal chutný a sýty obed a oddych
po náročnej túre. Spokojní a plní
nových cestovateľských zážitkov
sme nasadli do autobusu a vydali
sme sa späť na cestu domov, pripravení prerozprávať naše príbehy rodičom, kamarátom, spolužiakom, a tak ich možno motivovať k tomu, aby usilovne pracovali
a mohli sa zúčastniť ďalšieho motivačného výletu na budúci rok.
Mgr. Alžbeta Klinovská
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Hodnotiaca správa za školský rok 2017/2018
ZŠ s MŠ Klin navštevovalo v I. polroku 309 žiakov, v II. polroku 308
žiakov, z toho 6 v zahraničí.
Prospeli všetci žiaci, zahraniční budú robiť skúšky v priebehu
prázdnin, po dohode s rodičmi.
Žiakov v tomto školskom roku
vyučovalo 23 učiteľov.
Na škole je momentálne 24 začlenených žiakov. Venuje sa im
1 špeciálna pedagogička, 4 asistentky učiteľa (V rámci projektu V ZŠ úspešnejší), 1 asistentka
žiaka.
V školskom roku 2017/2018
navštevovalo ŠKD 55 detí. Boli vytvorené 2 oddelenia, ktoré
združujú deti 1. – 3. ročníka.
Pre lepšiu pripravenosť žiakov na prijímacie pohovory bolo
v 9. ročníku zavedené doučovanie
z matematiky a zo slovenského jazyka. V ročníkoch 1. – 9. sa vyučoval predmet náboženská aj etická
výchova a v 8. ročníku ruský a nemecký jazyk.
Žiaci mali možnosť navštevovať krúžky: pohybové hry, počítače hrou, výtvarná tvorivosť, florbalový, športovo‑florbalový, tradičné aj moderné spoločenské
hry, šikovné ruky, varenie, športové hry, hasičský, rýchle prsty –
strojopis, stolný tenis, hudobný
krúžok.
V dňoch 24. a 25. apríla sa
uskutočnil zápis do 1. ročníka.
Na zápise bolo 44 detí. Do prvého ročníka v budúcom školskom
roku nastúpi 42 žiakov, 2 deti majú odklad. K novému školskému
roku 2018/2019 sa predpokladá
počet detí v ZŠ 328. V Materskej
škole momentálne pracuje 5 oddelení, ktoré spolu navštevovalo
98 detí, o ich výchovu sa staralo
10 pedagogických zamestnancov,
predpokladaný počet v školskom
roku 2018/2019 je 100 detí, ktoré
sa budú vzdelávať v 5 celodenných
oddeleniach. Z toho budú dve oddelenia MŠ pracovať v priestoroch zrekonštruovanej dolnej MŠ
a 3 oddelenia v priestoroch hornej MŠ.
1. Hodnotenie prospechu
a správania žiakov
Na prvom stupni prospelo 146
žiakov, z toho 5 študujú v zahraničí (budú robiť komisionálne skúšky po dohode s rodičmi).
Na druhom stupni prospelo
162 žiakov, jedna žiačka je študujúca v zahraničí.
Kritériom na hodnotenie správania bol Školský poriadok. Tento stanovil postupnosť pri výchovných opatreniach – pochvalách
a pokarhaniach.
• pochvalu triednym učiteľom

v prvom polroku získalo 77 žiakov.
V prvom polroku:
• napomenutí triednym učiteľom
boli 2 žiaci
• triednym učiteľom boli pokarhaní 2 žiaci
• riaditeľom školy boli pokarhaní 3 žiaci
• zníženú známku zo správania
mal 1 žiak.
V druhom polroku:
• pochvalu triednym učiteľom
získalo 42 žiakov
• odmenu riaditeľky školy získalo 66 žiakov
• napomenutý triednym učiteľom
bol 1 žiak
• triednym učiteľom bol pokarhaný 1 žiak
• riaditeľom školy nebol pokarhaný žiaden žiak
• zníženú známku zo správania
na druhý stupeň mali dvaja žiaci.
2. Hodnotenie dochádzky žiakov
Žiaci vymeškali v priebehu prvého polroka tohto školského roka 6 948 hodín, čo je o 847 hodín
menej, ako v prvom polroku v minulom školskom roku, priemerne
na jedného žiaka 22,9 hodín, neospravedlnené hodiny v prvom polroku neboli.
V druhom polroku žiaci vymeškali 7 163 hodín, čo je 23,71 hodín na žiaka. Je to o 15 hodín menej ako v druhom polroku v minulom školskom roku, neospravedlnených v druhom polroku bolo 28
hodín.
Hlavnou príčinou vymeškávania boli zdravotné problémy detí.
3. Činnosť Metodického
združenia ročníkov 1. –
4., Predmetových komisií SVP, PVP
MZ roč. 1. – 4. – aktivity:
Súťaže: Matematická Pytagoriáda; Rozprávkové vretienko;
Hviezdoslavov Kubín; Matematický Klokan.
Aktivity:
Deň úcty k starším; Jabĺčkový tematický deň; Plavecký výcvik – 3.
– 4. roč.; Čisto v duši, čisto okolo nás; Beseda so zdravotníkom
– 1. roč.; Slávnosť sv. Mikuláša;
Nácvik programu na Mikulášsku a Vianočnú besiedku; Spievame koledy + rozprávky s vianočnou tematikou – triedne aktivity
k Vianociam „Píšeme list Ježiškovi“; Vianočná besiedka; Vianočné
trhy; Karneval; Deň a noc v rozprávke; Modrý deň – svetový deň
vody; Deň Zeme; Zápis do 1. roč.;
Škola v prírode – 4. ročník; Výle-

ty (Zuberec, Liptovský Mikuláš,
Pribylina, Demänovská jaskyňa);
Exkurzie (obecný úrad, pošta, hasiči, tlačiareň Kubík).
PK Spoločenskovedné predmety
Súťaže: Olympiáda zo SJL; Olympiáda ANJ; Šaliansky Maťko; Dejepisná olympiáda; Viem, čo čítam; Hviezdoslavov Kubín – školské, okresné kolo.
Aktivity: Vstupné testy; Dejepisná exkurzia – Oravský hrad 5.ročník; Európsky deň jazykov; Program pre dôchodcov; Školenie –
Adaptácia pri prechode na II. stupeň – V. ročník; Muzikál Banská
Bystrica; Testovanie 5, 9; Školenie – Nie je hra ako hra – 6.roč –
CPPaP NO; Školenie – Predsudky
– všetci ako jeden – 7. roč. – CPPaP NO; Školenie – Riziká internetu, mobilná komunikácia – 8.
roč. – CPPaP NO; Exkurzia Národná banka Slovenska – BA – 8.
a 9. roč; Vianočná besiedka; Deň
sv. Mikuláša; Sv. Lucia – tradičné
zvyky; Časopis KLINGÁČIK;
Výstava kníh v rámci Marec –
mesiac knihy – vyuč. SJL; Literárna exkurzia Dolný Kubín, Jasenová; Dejepisná exkurzia – po stopách Židov; Literárny Majáčik.
PK Prírodovedné predmety
Súťaže: Informatická súťaž iBobor, Geografická olympiáda, Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Leonardo, Kalokagatia.
Aktivity: Vstupné testy Exkurzia
Národná rada Bratislava – žiaci
8. a 9.roč.; Exkurzia – Európska
noc – v Banskej Bystrici – 6. a 7.
roč.; Exkurzia Hrebienok; Lyžiarsky výcvik Vyšná Boca – 7. roč.;
Beseda so včelárom, Deň zdravej
výživy (celoslov. súťaž Hovorme
o jedle); Testovanie 5, 9; Exkurzia
priehradný múr – 9.roč.; Exkurzia
Kliňanským náučným chodníkom
– 9. roč.
Zaviedli sa nové učebnice
z MAT v 7. ročníku spolu s pracovnými zošitmi.

ší žiaci umiestnili na 2. mieste
v obvodnom kole. V školskej súťaži Kliňanská latka súťažili žiaci a žiačky 5. – 9. ročníkov. Víťazi
školského kola postúpili na súťaž
Polhorská latka.
Naši žiaci sa druhý krát zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise a umiestnili sa na treťom
mieste.
V najpopulárnejšom športe, vo
florbale, mladší žiaci v obvodnom
kole získali druhé miesto, starší
žiaci boli taktiež druhí. Dievčatá
získali v okresnom kole 3. miesto.
Vo vybíjanej sa mladšie dievčatá umiestnili na druhom mieste
v obvodnom kole.
Žiaci II. stupňa sa zapojili aj do športových súťaží – skok
do výšky a futbal. Staršie žiačky
získali 3. miesto v majstrovstvách
okresu vo florbale.
Atletika starší žiaci – celkové
umiestnenie družstva chlapcov –
4. miesto.
Staršie žiačky – celkovo družstvo
dievčat – 6. miesto.
Atletika mladšieho žiactva – celkové umiestnenie družstiev mladších žiakov aj žiačok – zhodne 6.
miesto.
Počas školského roka sme sa zameriavali aj na mimoškolské
športové aktivity pre žiakov. Realizovali sme športovú súťaž Rope
skipping, korčuľovanie HK Altis,
florbalové a futbalové priateľské
zápasy s inými školami, vybíjaná
dievčat, stolný tenis a iné.
Žiaci siedmeho ročníka absolvovali pobytový lyžiarsky výcvik
v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca. V rámci boja proti drogám sme
sa zapojili do Dňa stolného tenisu.
Zapojili sme sa do aktivít počas Týždňa boja proti drogám,
Čisto v duši, čisto okolo nás, Čistá
obec, zber papiera – 14 450 kg papiera (víťazné triedy – 1. B a 7. A)
a tetrapakov.
Motivačný výlet za odmenu (46
detí) – Chodník korunami stromov – Bachledka.

Výsledky TESTOVANIA 9
priemerná úspešnosť našej školy
MAT – 54 %, SJL – 63,7 %,
priemerná úspešnosť SR – národný priemer MAT – 55,9 %, SJL –
63 %.

Učivo zvládli žiaci podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Vedomosti a zručnosti žiakov sú vzhľadom na zloženie tried
na priemernej úrovni. U žiakov
pretrváva slabý záujem o učenie,
čo je výsledkom slabej domácej
prípravy, nesústredenosti na hodinách a následne z toho vyplýva
aj celkové hodnotenie žiakov.

4. Športové súťaže a iné aktivity
V malom futbale sa starší aj mlad-

V Kline, dňa 29. 6. 2018
Mgr. A. Jaňáková, rš

Výsledky TESTOVANIA 5
SJL – SR – 62,8 % Klin – 73,3 %
MAT – SR – 64,7% Klin – 71,2 %.
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ZŠ s MŠ sa predstavuje

Naši najmenší

Koniec školského roka je tu a naši drobci v MŠ sa už tešia na „veľké prázdniny“.

Počas celého školského roka sa
usilovne snažili a získavali nové poznatky potrebné do ďalšieho života čo sa týka výchovy, ale aj vzdelania formou hier, básní, piesní, hádaniek, besiedok, vystúpení a aktivít.
V mesiaci marec sa naše deti Oliver Bugeľ a Dávid Tégler zúčastnili matematickej olympiády pod
názvom Luskáčik v Zákamennom.
Navštívil nás aj pán spisovateľ Medard Slovík, ktorý deťom prečítal
úryvky z kníh a zasvätil ich do sveta
fantázie. Apríl sa niesol v duchu ochrany prírody. Upravovali sme okolie
našej MŠ zberom odpadu, čím sme
sa zapojili do projektu Čistá obec.
V Besiedke s ujom poľovníkom sa
deti dozvedeli zaujímavosti o lese
a divých zvieratách žijúcich na území Slovenska od miestneho poľovníka pána Štefana Volfa. Prostredníc-

Beseda s poľovníkom

tvom divadielka Triedime odpad sa
deti naučili separovať odpad do farebných kontajnerov. Predškoláci boli pred zápisom do prvej triedy
navštíviť prvákov v základnej škole
a zoznámili sa so všetkým čo ich čaká v budúcom školskom roku v novej škole. Druhá májová nedeľa patrila ako aj po iné roky našim mamičkám a deti prezentovali v sále miestneho kultúrneho domu to, čo si zod-

Beseda so spisovateľom
povedne pripravovali niekoľko týždňov. Naši talentovaní speváci Vaneska Kviateková a Richard Ondreják sa zúčastnili speváckej prehliadky pod názvom Brngálky v Oravskom Veselom. Máj sme zakončili aktivitou Záhady májovej záhrady, počas ktorej deti sadili semená a priesady v políčkach a skleníku v areáli MŠ. Prvý jún patrí deťom
a my sme im pripravili prekvapenie k ich sviatku dňa MDD. Oslovili sme všetky záchranné zložky ako
sú Hasičský a záchranný zbor, Zá-
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chrannú zdravotnú službu a Policajný zbor v Námestove, ktorí sa podieľajú na záchrane ľudských životov pri rôznych nehodách. Spoločne
sme si pripravili fiktívnu dopravnú

Divadielko
nehodu zrážky automobilu s cyklistom v areáli našej MŠ. Deti v nemom
úžase počúvali sirény všetkých záchranných zložiek a pozorovali, čo
všetko sa deje pri dopravnej nehode a ako treba postupovať pri takejto
situácii. Každý mal možnosť nazrieť
do hasičského auta, sanitky, ale aj
policajného auta, zatrúbiť si na niektorom dopravnom prostriedku,
ohmatať všetko, čo sa nachádza v jeho útrobách, a pozorovať policajného psa s psovodom pri hľadaní predmetov v okolí. Bolo nádherné pozorovať zvedavé detské očká ako uprene pozorujú, čo sa to okolo nich deje.
Nejeden z nich oznámil, že bude hasičom, policajtom alebo sanitárom.
Na záver sa predškoláci zúčastnili dopravnej aktivity Bezpečnosť
na ceste, kde sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky a čo všetko
musia mať pri jazde na bicykli. Zahrali sa edukačnú hru na Dopravné prostriedky a účastníkov cestnej premávky, v ktorej uplatnili získané poznatky z aktivity. Za odme-

Dopravná hra
nu dostali od pána policajta cyklistický preukaz. Od pána starostu našej obce Štefana Peňáka sme dostali
k tejto aktivite didaktické pomôcky
poskytnuté Ministerstvom dopravy a výstavby SR, za čo mu ďakujeme v mene nás učiteliek a našich detí. V júni sa naši športovci Mária Bečárová, Laura Chovancová, Marko
Laššák, Dorotka Šimurdová a Juraj
Trnčák zúčastnili na Detskej športovej olympiáde v Oravskej Polhore. Realizovali sme za pomoci rodičov Mariána Kekeľáka, Mariána Kraváka, Mariána Košúta, Mariána Majchra, Jozefa Trnčáka, pána školníka Jozefa Vorčáka a Denisa Volfa projekt Pocitový chodník,
ktorý nám ponúkla pani Kekeľáková Andrea.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým rodičom a príbuzným našich detí, ktorí nám pomáhali akoukoľvek formou, či už pri realizácii
projektov, aktivít alebo spoluprácou
pri výchove a vzdelávaní detí v našej, ale aj vašej materskej škole. Ďakujeme…
Bc. Viera Katráková

Tvorivé doobedie so škôlkarmi v Kline
Bol som na besede v Základnej
škole s materskou škôlkou v Kline. Doteraz som vždy besedoval so žiakmi, bola to moja prvá premiérová beseda so škôlkarmi.
Vošiel som dnu a privítali ma
pani učiteľky s milým úsmevom,
hneď som vedel, že svoju prácu
vykonávajú s veľkou láskou. Aj
škôlkari na mňa čakali s detskou
nedočkavosťou, kedy už konečne uvidia naozajstného spisovateľa na vlastné oči. Dnu v útulnej miestnosti bol kútik s hračkami a vzorne zoradené postieľky sa nachádzali v jednej miestnosti na prízemí. Porozprával
som im o mojej práci v Mestskej
knižnici v Námestove, kde si budú môcť, keď budú starší, vypožičiavať knihy. Prečítal som im jednu krátku poviedku z mojej knihy
o psom turistovi, škótskom psíkovi Baxterovi s hrdzavou srs-

ťou, ktorý so mnou cestoval novou železničnou traťou z Edinburghu, z hlavnej vlakovej stanice do dedinky Tweedbank. Deti
si ho so záujmom vypočuli a prezradili mi, aké oni zažili huncútstva so svojimi psíkmi. Potom pani učiteľky rozdelili deti do sku-

pín a rozdali im farebné ceruzky
na nakreslenie psíka z príbehu.
Každý obrázok bol originálny, nakreslený s hravou fantáziou a tvorivým nadšením. Nakoniec sme si
spravili spoločnú výstavku prác
a za odmenu, ako ujo spisovateľ,
som im rozdal cukríky. Na oplát-

ku oni mne zase darovali svoje
práce. Odchádzal som s nadšením, nabitý ich spontánnou radosťou, bolo to príjemne strávené
tvorivé doobedie s talentovanými
škôlkarmi v Kline.
Mgr. Jozef Medard Slovík
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Radosť mamičkám pristane
Láska mamy môže mať stovky rôznych podôb. Od očí zaliatych slzami radosti alebo aj smútku, cez tichú hrdosť, ale aj hnev, vytrvalú obetavosť, povzbudzujúcu náročnosť, nadšenie, „svätú trpezlivosť“, úžas… to všetko sú prejavy materskej lásky.
Plná sála mamičiek a babičiek,
ale aj otcov a malých súrodencov,
tvorila publikum vystúpeniam
menších aj väčších detí z Materskej a Základnej školy z Klina. Deti si za pomoci svojich učiteliek
pripravili program ku dňu matiek, aby potešili a zabavili hlavne tú svoju maminku. Spevácke
a tanečné vystúpenia sa striedali
so scénkami a básničkami. Tí najmenší, ktorých pani učiteľka pri-

viedla za rúčku, aj keď text troška zabudli, nezabudli sa na svoju maminku usmiať a zamávať
jej. Pani učiteľky nacvičili pôsobivé predstavenie a pripravili nezvyčajné kostýmy a rekvizity. 13.
máj bol dňom, kedy bolo možné
vidieť na tvárach mám úsmev, radosť a hrdosť. Veď na talente svojich detí, jeho prehlbovaní a precvičovaní, majú svoje zásluhy.
Ako povedal Napoleon Bona-

parte: „Budúci osud dieťaťa je vždy
dielom matky“. Ďakujeme za všet-

ko mamičky a babičky. Nech denne
cítite vďačnosť svojich detí. -mj-

Klin privítal 350 boxerov z celého sveta
ského výboru Anton Siekel, či
riaditeľ Národného športového
centra Boris Čavajda.
„O sile a prestíži turnaja začína
svedčiť, že sa turnaja zúčastňujú
každým rokom nové kluby a poma
ly si začína získavať celospoločen
ské uznanie, čo je aj našim cieľom.
Tento rok ho dokonca zastrešoval
aj Slovenský olympijský výbor a Ná
Otvorenie turnaja
KLIN. 13. – 17. 6. 2018
Počas uplynulého mesiaca jún
sa v obci Klin konal jeden z najväčších medzinárodných turnajov v Európe SLOVAKIA BOXING CUP.
Medzi povrazmi ringu sa predstavili boxeri z 18 krajín, hlavnou
hviezdou a tvárou turnaja bola
domáca trojnásobná Majsterka
Európy Jessica Triebeľová.
Boxerský sviatok odštartoval
v stredu 13. júna, kedy začali prichádzať výpravy z rôznych kútov
sveta. Prestížny turnaj napísal už
svoje štvrté pokračovanie, výnimočné je predovšetkým tým, že
je otvorený pre všetky vekové a váhové kategórie, no najmä priateľskou atmosférou.
Maratón, ktorý prebiehal súčasne v troch ringoch, odštartoval
prvými súbojmi vo štvrtok a v nedeľu vyvrcholil veľkým finále.
V ringu sa predstavili aj domáci
boxeri Jessica Triebeľová, ktorá si

odniesla zlato, jej mladší brat Alex
si po úvodnom súboji zlomil ruku,
a tak nemohol pokračovať v ceste
do finále. Ivana Turčeková nastúpila v kategórií do 51kg, kde o víťazstvo zabojovalo ďalších osem
boxeriek. Ivana sa prebojovala až
do finále, kde už však nestačila
na reprezentantku Talianska Rosi
Giorgiu. Za BC Triebeľ nastúpil
do ringu aj Erik Macala v hmotnostnej kategórií do 59 kg. V konkurencii siedmych zahraničných
bojovníkov sa Erik prepracoval
až do finále, no nakoniec maďarského súpera Mate Horwatha
nezdolal a odniesol si striebornú
medailu.
V hale vládla výborná atmosféra, pri každom ringu skandovali
jednotlivé tímy a podporovali svojich športovcov. Každým rokom
sa kvalita turnaja zvyšuje, o čom
svedčí aj neustále narastajúci počet účastníkov. Slovakia boxing
cup poctili svojou návštevou aj
prezident Slovenského olympij-

Jessica víťazí

S riaditeľom NŠC Borisom Čavajdom

rodné športové centrum. Veľké po
ďakovanie patrí aj pani riaditeľke
Základnej školy v Kline Alexandre
Jaňákovej, ktorá nám každý rok
vyjde v ústrety“, dodal organizátor
turnaja Peter Triebeľ.
Mgr. Monika Janovičová

Triebeľovci s A. Siekelom a Borisom Čavajdom
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TJ Tatran Klin – vyhodnotenie súťažÍ
VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
2017/2018 (jarná časť)
KATEGÓRIA DOSPELÍ
Naši muži vstúpili do jarnej časti s novými posilami, ktoré získali v období zimnej prípravy. Vstúpili s ambíciami hrať v predných
častiach tabuľky. Začiatok sezóny začal pre našich mužov skrátka impozantne, keď z prvých šiestich zápasov získali 13 bodov, pričom prehrali iba jeden krát a remízovali pred domácimi fanúšikmi 0:0 so susediacou Vavrečkou.
Bol to fantastický vstup pre našich
mužov. A mali namierené na hornú polku tabuľky. Hráči boli v dobrej forme či fyzickej alebo psychickej. No potom prišli aj horšie momenty, keď naši prehrali v Dlhej
nad Oravou tesným výsledkom
3:2, takisto aj v Zuberci prehrali 2:1. V obidvoch prípadoch naši
hrali lepšie ako súper, no nepodarilo sa streliť gól. No všetko sa vynahradilo pri poslednom domácom zápase pred domácimi fanúšikmi, kde naši vyhrali vysokým
výsledkom 7:1 nad Vasiľovom. No
nakoniec chalani skončili sezónu na 9-tom mieste v tabuľke. Mali síce ambíciu skončiť do 7. miesta, ale aj tak im patrí veľká gratulácia za predvedené výkony. A veľa
úspechov v nasledujúcom ročníku.
KATEGÓRIA DORAST U-19
Náš dorast sa umiestnil po jesennej časti na fantastickom 1. mieste
skupiny C. Pred zimnou prípravou
bola schôdza dorastencov, kde bol
celý „mančaft“ aj s trénermi Pavlom Jendroľom a Vladimírom Fenikom, a dali si ambície postúpiť
do IV. ligy dorastu. Počas zimnej
prípravy, ktorú absolvovali dorastenci v podobe 3,5 mesiaca tréningov, niekedy aj 3x za týždeň. Vo forme kondičnej, taktickej, technickej
a hernej prípravy. No čo sa v celkovom rezultáte aj vyplatilo, tvrdá
práca priniesla ovocie.
Presvedčili o tom hneď v prípravných zápasoch vo futbalovej hale Korňa, kde odohrali zápas proti Or. Lesnej, následne
v Námestove na umelej tráve proti Rabči. No a čerešničky na torte v zimnej príprave boli: Halový
turnaj v Rabči, kde si zahrali proti rovesníkom z MSK Žilina futsal, OSK Ludrová, Salková, kde
naši skončili na super mieste 5. zo
siedmich. Plus na to naši cestovali
do CZ na prípravný zápas, kde remizovali 1:1 s TJ POKROK STARÁ BYSTRICA. Tak zimnú prípravu naši dorastenci absolvovali impozantne, pracovali na sebe,
„makali“, čo trénera Jendroľa veľ-

Družstvo dorastencov
mi tešilo. Začiatok sezóny našim
chalanom veľmi vyšiel, po prvých
troch kolách viedli tabuľku o postup do IV. ligy. Po týchto 3 kolách
už mali štatistiku 18 zápasov bez
prehry čo bolo fantastické. No táto séria nemohla trvať večne, a tak
naši dorastenci utrpeli prehry, no
zbytočné. Pričom v každom zápase mali navrch, v zápase aj viac
z hry, no nevedeli premeniť šance. Čo hneď vedel využiť Zuberec
a dostal sa na prvé miesto v tabuľke. No chalani sa po prehrách opäť
dali dokopy a druhé miesto si udržali do konca sezóny. Tréneri Jendroľ a Fenik boli s výkonmi svojich zverencov nadmieru spokojní
– veď v celkovom hodnotení skončili na druhom mieste z celkových
18-tich tímov dorastu v Oravskej
futbalovej súťaži. Preto patrí tejto
partii veľké uznanie a pochvala za
doposiaľ vykonanú prácu a výkony v súťaži alebo na tréningu.
Pavol Jendroľ ml.
Pavol Jendroľ, ml.
KATEGÓRIA ŽIAKOV
Družstvo žiakov si udržalo príslušnosť v 3. lige. Mladší žiaci
vyhrali svoju kategóriu bez prehry. Tešíme sa na ich peknú hru aj
v kategórii starších žiakov.
jar 2018 vo výsledkoch
Muži: VI. liga dospelí, OFZ
1.Vavrečka
26 18 4 4 56:25 58
2.Dlhá n.Or. 26 15 7 4 70:38 52
3.Pribiš
26 16 3 7 69:34 51
4.Breza
26 14 5 7 56:37 47
5.Zuberec
26 12 410 72:55 40
6.Zákamenné 26 12 311 67:60 39
7.Žaškov
26 12 113 53:56 37
8.Novoť
26 10 610 52:56 36
9.Klin
26 9 710 49:44 34
10.Zázrivá
26 9 512 41:51 32
11.Liesek
26 9 215 47:58 29
12.Vasiľov
26 9 215 44:64 29
13.O. Podzámok 26 7 415 30:57 25
14.Rabča
26 2 321 23:94 9

Žaškov – Klin 1:0, Klin – Or. Podzámok 2:0, Klin – Vavrečka 0:0,
Liesek – Klin 0:2, Klin – Zákamenné 3:1, Klin – Novoť 4:1, Dlhá
n. Or. – Klin 3:2, Klin – Rabča 3:0,
Zuberec – Klin 2:1, Klin – Breza
1:2, Zázrivá – Klin 2:0, Klin – Vasiľov 7:1, Pribiš – Klin 9:0.
Dorast: V. liga U19, OFZ
(skupina o postup do IV. ligy
U19)
1.Zuberec
12 8 2 2 40:19
2.Klin
12 6 2 4 19:14
3.Or. Polhora 12 6 1 5 20:24
4.O. Podzámok 12 4 4 4 22:26
5.Zubrohlava 12 4 2 6 30:32
6.Babín
12 2 1 9 16:32

26
20
19
16
14
7

Babín – Klin 0:0, Or. Polhora
– Klin 0:1, Klin – Zuberec 4:0,
Zubrohlava – Klin 4:1, Klin – Or.
Podzámok 1:3, Klin – Babín 3:0,
Klin – Or. Polhora 0:2, Zuberec
– Klin 3:0, Klin – Zubrohlava 4:0,
Or. Podzámok – Klin 0:2.
Starší žiaci: III. liga skupina „B“
U15, SsFZ
1.Chlebnice 24 20 2 2 86:17 62
2.Lisková
24 20 1 3 104:22 61
3.Ľubochňa 24 16 4 4 70:14 52
4.L. Mikuláš 24 14 3 7 100:40 45
5.Zuberec
24 15 0 9 73:53 45
6.Tvrdošín
24 14 2 8 71:49 44
7.Klin
24 10 212 56:66 32
8.Trstená
24 9 213 52:92 29
9.Diviaky
24 9 114 84:72 28
10.Zákamenné 24 5 316 33:86 18
11.Rabča
24 4 218 38:85 14
12.Záv. Poruba 24 2 616 20:97 12
13.L. Hrádok 24 3 219 18:112 11
Klin – Zuberec 2:5, Ľubochňa
– Klin 3:2, Klin – Zákamenné 1:2,
Klin – L. Mikuláš 2:0, Chlebnice
– Klin 3:0, Klin – Tvrdošín 1:5,
Klin – Rabča 3:1, L. Hrádok – Klin
0:2, Klin – Lisková 2:5, Zav. Poruba – Klin 0:3, Klin – Trstená 1:3,
Diviaky – Klin 9:0.

Mladší žiaci: III. liga skupina
„B“ U13, SsFZ
1.Klin
24 21 3 0 166:50 66
2.Tvrdošín
24 20 1 3 130:36 61
3.Ľubochňa 24 19 0 5 135:38 57
4.Diviaky
24 17 1 6 125:57 52
5.L. Mikuláš B 24 16 0 8 162:61 48
6.Chlebnice 24 12 111 67:74 37
7.Lisková
24 8 412 55:66 28
8.Rabča
24 8 214 82:110 26
9.L. Hrádok 24 7 512 60:90 26
10.Zuberec
24 7 215 60:116 23
11.Trstená
24 6 216 70:114 20
12.Zákamenné 24 3 120 43:185 10
13.Záv. Poruba 24 1 023 25:183 3
Klin – Zuberec 6:3, Ľubochňa
– Klin 2:3, Klin – Zákamenné 8:1,
Klin – L. Mikuláš 7:3, Chlebnice
– Klin 2:5, Klin – Tvrdošín 4:0,
Klin – Rabča 14:0, L. Hrádok
– Klin 2:8, Klin – Lisková 4:4, Závažná Poruba – Klin 1:14, Klin
– Trstená 7:3, Diviaky –Klin
2:4.
Prípravka: Skupina „E“, OFZ
1. Klin
12 12 0 0 83:19 36
2. Mútne
12 3 1 8 18:37 10
3. Or. Veselé
12 2 1 9 19:64 7
Oravské Veselé – Klin 1:17, Klin
– Mútne 5:2, Klin – Oravské
Veselé 7:5, Mútne – Klin 0:6,
OravskéVeselé –Klin 0:10, Klin
– Mútne 4:1.
Prípravka: Víťaz Oravy
(16. 6. 2018)
1.Or. Podzámok 5 5 0 0
2.Tvrdošín
5 302
3.Zubrohlava
5 302
4.Novoť
5 302
5.Klin
5 104
6.Lokca
5 005

11:4 15
15:6 9
16:9 9
9:10 9
6:18 3
4:14 0

Klin – Novoť 1:4, Lokca –
Klin 2:3, Oravský Podzámok
– Klin 2:1, Klin – Tvrdošín 0:5,
Zubrohlava – Klin 5:1.
-red-
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Tanečný talent Kristián Šimko

Slovenská únia tanca a tanečného športu (SÚTTŠ), ktorá je členom svetovej organizácie WDC pripravila dňa 21. 3. 2018 prestížnu
Hobby súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch, kde reprezentoval tanečný klub TŠ MAESTRO Liptovský Mikuláš tanečný pár Kristián Šimko (2008) z Klina a Naomi Vojtechovská (2007)
z Námestova.
V domácej konkurencii na Majstrovstvách Slovenska v latinskoamerických tancoch si Kristián a Naomi vybojovali 3. miesto. Svoju kvalitu potvrdili aj v štandardných tancoch, kde všetkým párom
i rozhodcom dávali najavo svoju kvalitu, a tak si s veľkými predsavzatiami vybojovali 1. miesto a na ich hrudiach sa zaskvela zlatá medaila.
Dňa 29. 3. 2018 sa Kristián
s partnerkou zúčastnili tanečnej súťaže Veselé sloníča vo Vrútkach, ktorú usporiadala KTŠ Aknela Martin. Kristián a Naomi
„preplávali“ cez všetky tanečné kolá s úplnou ľahkosťou a zo-

brali domácim párom to najkrajšie umiestnenie a odniesli pre ŤS
MAESTRO Liptovský Mikuláš
opäť najkrajší kov zlato.
Dňa 7. 4. 2018 sa v Ružomberku konala medzinárodná súťaž
v štandardných a latinskoameric-

,,Keď tancuješ srdcom, tvoje telo Ťa bude nasledovať.“
kých tancoch Ružomberok Open
2018, kde Kristián s partnerkou
získali vo finále 1. miesto v kategórii Deti Hobby II.
V Moyzesovej sieni sa dňa 5. 5.
2018 sa konala v Bratislave skvelá tanečná súťaž Memoriál Ivanky
Dvořáčkovej a zároveň súťaž o pohár starostu MČ Dúbravka, ktorú
organizoval TK Danube pod vedením tanečného prezidenta Andreja Mičuneka. Kristián Šimko
a Naomi úspešne reprezentovali
TŠ MAESTRO a získali 1. miesto
v štandardných tancoch a 3. miesto v latinskoamerických tancoch.
Dňa 12. 5. 2018 sa zúčastnili poslednej súťaže Aupark Dance Cup 2018 v tanečnej kategórii Deti Hobby II. v Žiline, ktorú organizoval tanečný klub Peter Cieker Žilina. Kristián s tanečnou partnerkou odtancovali 3 kategórie: Latinskoamerické tance, Štandardné tance a kategóriu
Combi, ktorá pozostávala z kombinácie latinskoamerických tancov a štandardných tancov. Vo
všetkých troch kategóriach získali opäť trikrát 1. miesto a opäť najkrajší kov zlato.
Od 1. 6. 2018 sú Kristián a Naomi registrovaní v kategórii Deti II
E. V prvej registrovanej súťaži Ži-

(Mia Michaels)

lina Dance CUP v Žiline získali 3.
miesto z desiatich tanečných párov.
Na konci školského roka bol
Kristián s partnerkou v Dolnom
Kubíne ocenení p. riaditeľkou
Mgr. Annou Jánošovou z umeleckej školy Jánoš Ružomberok vyznamenaním za reprezentáciu
školu na celoslovenských tanečných súťažiach, za výnimočné tanečné a výrazové výkony.
Kristián sa venuje tancu od 8.
rokov a priviedla ho k nemu detská vášeň, správne rozhodnutie a večná podpora jeho rodičov.
Neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa na rôznych tanečných sústredeniach pod vedením trénerov
najvyšších kvalít ako Ing. Róbert
Szolnoki z L. Mikuláša, Július Schwarcz z Rožňavy, Jaroslav Kučera z Českej republiky, Michal Hnila z TŠ Aknela Martin a aj Mgr. Natália Hvolková z Vavrečky.
Cez letné prázdniny absolvuje 3 týždne tanečného sústredenia
v Dance Camp v Námestove, Rožňave a v Liptovskej osade, kde absolvuje aj individuálne sústredenie pod vedením Elenky Jágerskej
z Bratislavy, ktorá bola porotkyňou v tanečnej súťaži Let´s Dance.
- J.Š. -
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