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Deň matiek 2013
Úsmev na líčku
Pre mamičku moju milú,
ktorú nadovšetko rada mám,
veľké srdce namaľujem
a k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej
jednu peknú básničku
a mamičke mojej milej
vyčarujem úsmev na líčku.

V nedeľu 12. mája 2013 sa v Kultúrnom dome v Kline uskutočnil
slávnostný program ZŠ s MŠ Klin
pri príležitosti Dňa matiek. V pekne vyzdobenej sále zahájili program deti z MŠ.
Ako prvá vystúpila trieda Mačiatok s hudobno-pohybovou
hrou „Vtáčky“ pod vedením pani
učiteliek Emílie Simanovej a Viery
Volfovej. Ako druhá potešila mamičky trieda Lienok s programom
„Čo už vieme“ pod vedením pani
učiteliek Viery Katrákovej a Evy
Jagelkovej. Trieda Sovičiek vystúpila s piesňou „Tulipán“ ako tretia
v poradí pod „krídlami“ pani učiteľky Márie Schniererovej a ako
poslední zatancovali „Tanček pre
mamičku“ naše Žabky pod vedením pani učiteliek Kataríny Večerkovej a Ivety Ferancovej.
V programe pokračovali žiaci
ZŠ. Aj oni potešili svoje mamičky
prekrásnymi básničkami, ručne
vyrobenými srdiečkami a niektorí aj peknými pesničkami či rozprávkou o mierumilovnom vĺčkovi. Pani učiteľky z prvého stupňa

Deň matiek

„Matka je najkrajšia bytosť
na svete aj keď možno nie krásou, výzorom so svojimi vráskami,
ale tým čo nosí vo svojom vnútri.
Šťastní sú tí, čo majú mamu. Majú ku komu ísť. Až keď človek stratí mamu, pochopí význam tohto
slova.“
Prihovoril sa mamičkám a babičkám pán starosta Štefan Peňák.Oslava Dňa matiek sa konala 12. 5. 2013 v sále obecného úradu v Kline. Zúčastnilo sa
veľmi veľa detí, ktoré prostredníctvom svojho vystúpenia chce-

(p. uč. Viludová,
Mišeková, Lipiaková, Prisažná, Hrubjáková a Baľaková) cvičili s nimi poctivo každý
deň, aby mohli „drobci“ vyčariť úsmev na tvárach všetkých
mamičiek. Tie sledovali svoje dietky so slzami v očiach. No neboli to
slzy smútku, ale šťastia. Boli právom hrdé na svoje ratolesti.
Žiaci druhého stupňa (divadelný krúžok – 1. skupina) opäť predviedli svoj herecký talent a osvi-

ežili program krátkymi scénkami. V hlavnej úlohe boli, samozrejme, deti a ich pohľad na svet dospelých.
O tom, aký je život človeka zložitý a strastiplný, kým nájde svoje
šťastie, šťastie v rodine, nás pre-

li poďakovať svojím maminkám.
Škôlkari spievali, recitovali, hrali rozprávku, tancovali a pokukovali po svojich mamách, veď to
bolo vystúpenie pre ne. Školáci
zo základnej školy predviedli vystúpenia naozaj rôzneho druhu.
Básničky a pesničky, scénky aj
módna prehliadka. Aj keď vystúpenie bolo pomerne dlhé, každá
mamička si na to svoje dieťa počkala, a držala mu palce. A určite bola aj hrdá na svojho syna, či
dcéru. Veď spolu s pani učiteľkami vložili veľa energie do nácviku.
Mária Jendroľová

svedčila druhá skupina divadelného krúžku (taktiež pod vedením
p. uč. Kotúľovej). Pomocou hudby stvárnili dlhú cestu človeka za
šťastím.
Prekrásnou farebnou bodkou
bola „ekologická“ módna prehliadka žiačok 8. a 9. ročníka.

Vlastnoručne si s p. uč. Hurákovou vyrobili originálne recyklačné šaty, ktoré veľmi profesionálne
predviedli našim mamičkám.
Veľká vďaka patrí aj šikovným
a príjemným moderátorom (M.
Tomaštíková, M. Králiková, D.
Tomaštík), ktorí nás sprevádzali celým, takmer hodinu a pol trvajúcim programom. V závere vystúpenia sme si tichou spomienkou uctili mamičky, mamky, mamulienky, ktoré sledujú svoje ratolesti zhora.
Všetci sme odchádzali s úsmevom na tvári, poniektorí aj so slzičkou v oku, veľmi spokojní domov. Veď o rok si opäť pripomenieme tento prekrásny sviatok a potešíme srdiečko nejednej mamičky.
Tak do videnia o rok,
milé mamulienky!
Text: Mgr. Lucia Kotúľová,
Mgr. Iveta Ferancová,
autor foto Ing. Peter Jendroľ
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Zo zasadnutÍ Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí
prerokovalo:
2. Prejednanie financovania školskej
jedálne (predkladá starosta obce, p.
Krivániková, riaditeľka ZŠ s MŠ)
3. Financovanie mimoškolských aktivít detí (predkladá starosta obce)
4. Informácie o projektoch obce
(predkladá starosta obce)
5. Prejednanie žiadosti občanov
(predkladá p. Volfová)
6. Delegovanie poslancov do Rady
školy (predkladá starosta obce)
7 Rôzne:
a) informácie starostu obce, pošta.
b) návrh na určenie platu starostu
obce na rok 2012.
8. Diskusia, interpelácia.
UZNESENIE č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Navýšenie rozpočtu školskej jedálne zo 43 586 € o čiastku vo výške 5 000 €.
2. Navýšenie normatívnych finančných prostriedkov z Obvodného úradu Žilina, odbor školstva pre
ZŠ Klin na prenesené kompetencie
vo výške 29 071 € z toho na mzdy:
4 546 Eur, odvody 1 589 Eur, tovary
a služby vo výške 22 936 €.
UZNESENIE č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Financovanie záujmových aktivít detí nasledovne: CVČ Maják
Námestovo 1 242 €; TJ Tatran Klin
2 758 €; Stolný tenis 900 €; MS SČK
1 200 €; Mladí hasiči 731,10 €; Základná umelecká škola 48,74 €; OZ
Trojruža Ružomberok 48,74 €; Viacúčelové ihrisko pri MŠ: 1 200 €;
Osvetlenie ihriska pri ZŠ: 900 €;
Kosačka ihriska TJ: 4 000 €; Piesok
viacúčelového ihriska 1 000 €; Kultúrno-športový deň v obci pre deti: 1 500 €; Detský chrámový zbor:
200 €; Plavecký kurz 1 530 €; Korčuľovanie Altis 600 €; Floorbalová
liga 1 500 €; Prímestský detský tábor 600 €; Piatkové stretká 100 €;
Krúžok ANJ – materská škola
335,34 €; Vedomostné exkurzie, divadelné predstavenia, Aquapark DK
960 €.
UZNESENIE č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného vykurovania
v KD, budova s. č. 199 v zmysle výnosu Ministerstva financií SR č.
26825/2005-441 z 9. 12. 2005.
2. Zámer ŠOP SR, správa CHKO
Horná Orava v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko-

Slovenská republika 2007/2013
„Prírodnými zákutiami Oravy“ na
vybudovanie náučného chodníka
v spolupráci s obcou Klin.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o príprave prác
k vypracovaniu doplnku č. 2 k ÚP
obce Klin.
2. Informáciu o zverejnení výzvy
vo Vestníku č. 35/2013 zo dňa 19.
02. 2013 týkajúcej sa rekonštrukcie
ZŠ – odstránenie havarijného stavu v triedach vo výške 68 607,31 Eur
bez DPH.
3. Informáciu o neschválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Povodňová
ochrana obce Klin.
4. Informáciu o opätovnom neschválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
„Zberný dvor Klin“.
UZNESENIE č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Žiadosť Martina Bolibrucha, bytom Klin č. 330 o výstavbu RD na
parc. CKN č. 1057/21 vedenej ako
TTP o výmere 887 m2, zapísanej na
LV 2741 v kat. území obce 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.
2. Žiadosť Romana Ganobjaka a manž. Marcely Ganobjakovej,
obaja bytom Klin č. 43 o výstavbu
RD na parc. CKN č. 1318/43 vedenej ako orná pôda o výmere 848 m2,
zapísanej na LV 3138 v kat. území
obce 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.
3. Žiadosť Antona Huráka a Moniky Hurákovej Mgr., obaja bytom
Klin č. 34 o prístavbu a nadstavbu
rodinného domu súpisné číslo 34,
ktorý je zapísaný na LV č. 443 na
meno žiadateľov. 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.
4. Žiadosť Antona Romaňáka
a manž. Márie Romaňákovej, obaja bytom Klin č. 529 na výstavbu
skladu hospodárskej a záhradnej
techniky na parc. CKN č. 1234/2
a 1234/39 zapísaných na LV 779
v kat. území obce Klin. Stavebné povolenie bude vydané v zmysle sta-

vebného zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
s vybudovaním inžinierskych sietí
na vlastné náklady.
5. Žiadosť Marcela Košúta a manž.
Lucie Košútovej, obaja bytom Klin
č. 316 o výstavbu RD na parc. CKN
č. 1298/114 zapísanej na LV 1134
v kat. území obce Klin.
Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a územného plánu s vybudovaním inžinierskych sietí na
vlastné náklady.
6. Žiadosť Igora Šutaríka a Márie
Šutaríkovej, bytom Klin č. 64 o výstavbu RD na parc. CKN č. 1318/47
vedenej ako orná pôda o výmere 575
m2, zapísanej na LV 3288 v kat. území obce Klin.Stavebné povolenie
bude vydané v zmysle stavebného
zák. č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskychsietí na vlastné
náklady.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
B: KONŠTATUJE
1. Riešiť žiadosť Petra Úradníka a Dominiky Úradníkovej, bytom Zubrohlava 276 a Eugena Litváka, bytom Klin č. 145 o výstavbu
RD na parc. CKN 1317/178 o výmere 828 m2, CKN 1317/179 o výmere 429 m2, CKN 1317/180 o výmere
843 m2, a CKN 1317/181 o výmere
413 m2, vedených ako orná pôda zapísaných na LV č. 3286 a 3287 v k. ú.
obce Klin ktoré budú určené na výstavbu rodinných domov po zapracovaní a schválení uvedených parciel v danej lokalite do dodatku č. 2
územného plánu obce Klin. Obec
môže vydať súhlas k vydaniu stavebného povolenia v súlade so stavebným zákona č. 50/1976 zb. a územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a po
vypracovaní dodatku č. 2 k územnému plánu obce.

2. Riešiť žiadosť Ľubomíra Fenika,
bytom Klin č. 194 o výstavbu RD na
parc. CKN 1317/25 vedenej ako orná pôda o výmere 664 m2 a CKN č.
1300/10 vedenej ako orná pôda o výmere 336 m2, zapísaných na LV 3090
v kat. území obce Klin ktoré budú určené na výstavbu rodinných domov
po zapracovaní a schválení uvedených parciel v danej lokalite do dodatku č. 2 k územnému plánu obce
Klin. Obec môže vydať súhlas k vydaniu stavebného povolenia v súlade
so stavebným zákonom č. 50/1976
Zb. a územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a po vypracovaní dodatku
č. 2 k územnému plánu obce.
UZNESENIE č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: DELEGUJE
1. Do rady školy pri ZŠ s MŠ Klin za
zriaďovateľa týchto zástupcov z radov poslancov: Ľudovít Svetlošák,
Ing. Katarína Košútová, Ján Lajda,
Pavol Červeň.
UZNESENIE č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Plat starostu obce na základe
zmien platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
vo výške 2 232 € mesačne.
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť ZŠ s MŠ kúpu staršieho
motorového vozidla pre ŠJ pri MŠ
na rozvoz stravy do ZŠ.
2. Informáciu o Zmluve na dodávku elektrickej energie pre obec Klin
s dodávateľom Stredoslovenská
energetika, a.s. Žilina.
3. Informáciu o Zmluve na poskytovanie telefónnych služieb spoločnosťou Slovak – Telekom, a.s. Bratislava.
Zapísala: Anna Volfová

Zber komunálneho odpadu v rámci aktivity „Čistá obec“ spolu  so ZŠ s MŠ
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Milé naše mamy,
milé staré mamy!
Najkrajšie a zároveň aj čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť
ešte prv než sa naučíme chodiť je
mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život. Niet na svete reči,
v ktorej by slovo mama chýbalo.
Matka – má len jedno srdce
v ktorom je však dosť miesta pre lásku, ktorú môže prijímať či rozdávať.
Má len dve ruky, ale objíma všetkých. Lásku, ktorú nám dáva a celý život rozdáva plným priehrštím,
prijímame s takou samozrejmosťou
ako každodenný chlieb. Matka nás
učí milovať sa navzájom, všímať si
ľudí okolo seba, nebyť ľahostajným
voči ich bolestiam. Učí nás prijímať
premeny v prírode i v živote. Taká je
alebo bola naša drahá mama, ktorá
vie a vedela nekonečne ľúbiť.
Keď hovoríme o matkách, musíme hovoriť i o deťoch a otcoch. Všetci spolu tvoria rodinu. Kiež sú naše
rodiny dobrými stromami, ktoré rodia dobré ovocie. Po ovocí poznáte stromy, podľa šľachetnosti zasa
nás ľudí, naše rodiny, naše slovenské matky.

Ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život, ďakujeme za lásku.
Ďakujeme za cestu k životu, po ktorej ste nás učili kráčať. Ďakujeme za
pohladenie vašimi rukami. Ďakujeme za prebdené noci, v ktorých ste
spolu s nami prežívali bolesť. Ďakujeme za všetko, ďakujeme za to, čo
bolo i za to, čo príde.
K dnešnému sviatku Vám želám
veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí.
Prajem Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť
Vás. Aby ste milovali a boli milované. Aby ste nikdy nemali dôvod pre
slzy, ale len pre úsmev. Aby ste z úst
svojich detí počuli len slová: „Mama, ďakujem“. Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro. Aby ste zmnožili túto zem o dobrých a statočných ľudí. Aby ste naučili svet milovať a nie nenávidieť.
Aby ste boli istotou vašich domovov a rodín, aby ste boli hrdé na to,
že ste matky.
Z príhovoru
starostu obce na Deň matiek

Pani Anna Volfová oslávila 90 rokov života

Na fotografií je oslávenkyňa Anna Lapšanská sprava so starostom obce
Ľubica Ing. Petrom Repčíkom a zľava so švagrinou, rehoľnou sestrou
Janou Lapšanskou.

Srdečne blahoželáme
Jubilejné 90. narodeniny
oslávila naša rodáčka pani Anna Lapšanská, rodená Bahledová, ktorá sa narodila 8. 4.
1923. Žije v obci Ľubica pri
Kežmarku, kde sa vydala a patrí medzi jej najstarších obyvateľov. Svoju rodnú obec má veľmi rada, v spomienkach sa vždy k nej vracia. Pokiaľ jej to
zdravie dovoľovalo často navštevovala príbuzných a hroby
svojich najbližších. Naposledy

pred tromi rokmi. Svoje deväťdesiatiny oslávila v kruhu svojej rodiny, príbuzných z Klina,
priateľov a známych. Stále sa teší dobrému zdraviu, je vitálna
a stará sa o kvetinky v záhradke a na priedomí. Jej rodina nás
požiadala o zverejnenie tejto informácie v obecných novinách,
ktorú nám zaslala p. Alena Volčeková.
Verí, že v Kline ešte žijú jej rovesníci alebo tí, ktorí ju poznajú.

Pani Emília Borojovjáková oslávila 90 rokov života

Srdečne blahoželáme

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zrači sa mu v oko, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.
Prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti do života. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, s ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.
Praje starosta obce s pracovníkmi obecného úradu a sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Klin.
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Úvod k pomenovaniu ulíc
Naša obec má svoje dejiny
a históriu. Od jej založenia v roku 1567 sa postupne rozrastala
ako košatá lipa. Veď aj erb našej
obce tvorí košatá lipa s koreňmi.
Tak ako naša obec postupne
rástla, rozvíjala sa a menila svoju tvár počas historického vývoja,
tak vznikali a pribúdali nové názvy a pomenovania. Intravilán obce sa tiahol popri potoku Kliňanka
v smere juhovýchod – severozápad. Postupom času z dôvodu rozvoja a rozširovania individuálnej
bytovej výstavby sa územie intravilánu rozširovalo a začali vznikať nové ulice bez pomenovania,
alebo sa používal iba neoficiálny
miestny názov v danej časti obce. Ale v terajšej dobe to už nestačí. Komplikuje sa orientácia v obci nejednému návštevníkovi alebo pri vybavovaní úradných záležitostí či podnikateľských aktivít.
Už v minulosti bola snaha
o pomenovanie nových ulíc. Nakoľko sa naša obec v dôsledku výstavby nových rodinných domov
roztiahla aj do šírky a posledné prečíslovanie rodinných domov bolo urobené v roku 1979,
začali sa ozývať požiadavky na
prečíslovanie rodinných domov,
aby sa uľahčila orientácia v obci. Samotné prečíslovanie rodinných domov by nepostačovalo a do budúcna by číslovanie rodinných domov nevyriešilo problém vzhľadom na ďalšiu zástavbu v nových lokalitách obce. Preto na môj podnet obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16.
3. 2012 uznesením A/53/2012
schválilo zámer a názvoslovnú
komisiu na zabezpečenie pomenovania a označenia ulíc a verejných priestranstiev v našej obci v zložení: Anna Volfová, Anna Romaňáková, Ľubomír Košút,
Jozef Sroka, Karol Revaj. V záujme rozvoja obce, berúc do úvahy
súčasnú i budúcu výstavbu podľa
územného plánu obce a jeho doplnkov, názvoslovná komisia pripravila návrh(situáciu) jednotlivých ulíc s ich pomenovaním.
Každý občan, ktorý sa bude chcieť
k návrhu vyjadriť, musí mať na
zreteli, že názov ulíc a iných verejných priestranstiev sa určuje s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobností, významných rodákov, geografické názvy, miestne (pôvodné) názvy, veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách,
názvy dlhé, urážajúce mravnosť,
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne

tišek Skyčák ml. (1899 – 1945) –
filozof , pedagóg, cirkevný dejateľ,
v rokoch 1938 – 1945 rektor spišského katolíckeho seminára, Pavol Olexík (1801 – 1878) – lekár,
biológ, botanik, meteorológ, v Brne zriadil meteorologickú stanicu,
Ignác Svetlošák – vyučený garbiar, začiatkom 20. st., remeselník, vykonával a vyučoval garbiarske remeslo. Do histórie obce patrí život a kultúra ľudí, poľnohospodárstvo, remeselníctvo, plátenníctvo, garbiarstvo, lesná výroba.
Dňa 21. 9. 2012 boli poslanci
OZ oboznámení a schválili grafický návrh vyznačenia miestnych komunikácii v zmysle územného plánu obce a jeho dodatku č.
1 a niektoré názvy na pomenovanie ulíc, ktoré by mali byť podkladom pre prácu názvoslovnej komisie. Zároveň bolo uložené názvoslovnej komisii pripraviť návrhy ulíc s pomenovaním na zverejnenie na internetovej stránke obce a úradnej tabuli. Každý občan
má možnosť vyjadriť sa k označovaniu a pomenovaniu ulíc alebo podať svoj návrh prostredníctvom internetu elektronickou poštou (obecklin@klin.sk), osobne na OcÚ alebo prerokovaním
v komisii do 30. 6. 2013 (pravdepodobne termín podávania návrhov bude predĺžený vzhľadom na
spracovanie Doplnku č. 2 územného plánu obce). Po zapracovaní odôvodnených návrhov a pripomienok a po dôkladnom prerokovaní s odborníkmi v komisii budú zverejnené vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN).
Vo VZN bude určený postup a zásady o názve ulíc, označovaní ulíc,
iných verejných priestranstiev, určovaní súpisných čísiel, číslovanie
stavieb a ich evidencia, určovanie
orientačných čísiel pre každú ulicu v zmysle Vyhlášky Ministerstva
vnútra SR 31/2003 Z.z. o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a zákona č. 369/1990
ZB. o obecnom zriadení.

a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu
obce.
Už pri prvom osídľovaní obce, ktorým bol poverený
Jakub Kohút z Ústia a priviedol
tu päť rodín, dostala každá rodina usadlosť, takzvanú raľu. Rale
boli pomenované podľa mien prvých osadníkov: Kohútova, Zelinovská, Kunovská, Dendisovská,
Šandorovská. Aj geograficky je
územie našej obce členené. Kopce
a vrchy dostali svoje názvy: Vahanov, Grapa, Kunov vrch, Olexovka, Kopanice, Grúň. Pri delení katastrálneho územia sa v mapách
zachovali názvy Záruby od poludnia, Záruby do poludnia, Záruby od polnoci, Záruby do polnoci.
Taktiež potoky majú svoje názvy:
Michaľovský potok, Červený po-
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tok,
Vahanovský potok a stredom našej obce preteká potok Kliňanka. Naša
obec má aj významných dejateľov
a osobnosti medzi ktorých patrí František Skyčák (1824 –1881)
– obchodník s plátnom, zakladateľ a majiteľ kúpeľov Slaná Voda,
národohospodár a jeden zo zakladateľov Matice Slovenskej, František Skyčák (1870 – 1953) – politik a podnikateľ, redaktor Slovenských ľudových novín, poslanec uhorského parlamentu, Fran-

Nakoľko ide o veľmi zložitú
agendu a splniť zákonné podmienky a akceptovať vaše názory, milí občania, bude veľmi náročné,
verím že pomenovanie a označenie názvov ulíc s verejnými priestranstvami bude slúžiť predovšetkým Vám, návštevníkom, turistom, podnikateľom. Ak sa nám
to podarí zvládnuť, prispejeme
všetci spoločne k lepšej orientácii
v našej obci v tejto modernej technickej dobe.
Za porozumenie ďakujem.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Komentár k pomenovaniu ulíc – určenie názvu ulíc
1. Hlavná ulica – názov bol komisiou navrhnutý od hlavnej cesty
prechádzajúcej stredom obce.
2. Plátennícka ulica – názov komisia určila s prihliadnutím na
históriu obce, nakoľko v minulosti
bola v našej obci rozvinutá výroba
plátna a obchod s plátnom.
3. Gromadova ulica – ide o pôvodný miestny názov, a komisia
určila, aby sa zachoval naďalej.
4. Južná ulica – názov bol komisiou určený geografickým smerovaním na juh obce.
5. Ulica K Boru – názov ulice bol
určený komisiou pre jej smerovanie ku Kliňanskému rašelinisku,
ktorý vo všeobecnosti ľudia nazývajú „bor“.
6. Chotárna ulica – názov ulice
komisia určila podľa miestnej časti územia obce, ktorý je uvedený aj
v katastrálnej mape.
7. Ulica Kliňanská cesta – tento
názov komisia určila podľa pôvod-

nej starej cesty, ktorá bola spojnicou medzi Klinom a Námestovom.
8. Ulica Roveň – komisia pomenovanie určila podľa pôvodného
miestneho názvu danej lokality,
ktorý sa používa doteraz a je zadefinovaný aj v územnom pláne
obce.
9. Skyčákova ulica – názov ulice
komisia pomenovala po nežijúcich významných rodákoch Františkoch Skyčákovcoch.
10. Ulica Za Orlovňou – komisia
tento návrh pomenovania ulice
určila podľa pôvodného spolkového domu Orlovňa, ktorý bol
postavený vedľa terajšieho kultúrneho domu a slúžil v minulosti
spolku Jednota Orla na kultúrne
a spoločenské akcie.
11. Grúňová ulica – názov ulice
bol určený komisiou od miestneho
názvu z minulosti „grúň“, ktorým
sa všeobecne vystihoval názov
úbočia.

12. Ulica Záruby – pomenovanie
ulice komisia určila od pôvodných
názvov uvedených v katastrálnej
mape Od Červeného potoka po
Záruby, Záruby od polnoci, Záruby do poludnia a pod.
13. Slnečná ulica – komisia tento
názov pomenovania ulice navrhla
z dôvodu zemepisnej orientácie na
slnečnej stráni.
14. Olexíkova ulica – názov tejto
ulice bol pomenovaný po významnej osobnosti a rodákovi z obce
Pavlovi Olexíkovi.
15. Kunova ulica – návrh názvu
ulice bol určený komisiou z pohľadu prvého osídľovania obce, kde
jedna z piatich ralí bola pomenovaná po osadníkovi menom Kuna a taktiež aj vrch dostal názov
Kunov vrch a uvedená lokalita je
zadefinovaná aj v územnom pláne
obce.
16. Ulica Pod Grapou – nakoľko je ulica situovaná pod vrchom
Grapa, komisia zvolila pomeno-

Chváliť nám treba slávnych mužov
František Skyčák (24. 3. 1824
Klin – 15. 12. 1881 Klin) – obchodník s plátnom a poľnohospodárskymi strojmi. Zaslúžil sa o výstavbu kúpeľov pri liečivých prameňoch na Slanej vode v roku 1863.
V roku 1886 vydal Zprávu lučbársko-lekársku o liečivej vode kúpeľov na Polhore. V Slovenskom letopise v roku 1876 uverejnil darovaciu
listinu grófa Gašpara Ilešháziho, týkajúcu sa Oravského panstva. Patril
medzi zakladateľov Matice slovenskej. V chotári obce Oravská Polhora našiel cenné archeologické nálezy z doby bronzovej a roku 1873 ich
daroval Slovenskému národnému
múzeu v Martine.
František Skyčák (15. 5.
1870 Klin – 9. 4. 1953 Pohranice) – politik a podnikateľ. Otec Ignác Skyčák, matka Terézia, rodená
Kršáková, manželka Gizela, rodená Skyčáková, syn František (1899
–1945). V roku 1875 – 79 navštevoval ľudovú školu v Kline, 1879 – 91
študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1881 – 86 v Levoči, 1886 –
88 na obchodnej akadémií v Prahe.
Po skončení štúdií pracoval v Tatrabanke v Martine a vo filiálke Úvernej banky v Trstenej. V roku 1899 sa
vrátil do rodného Klina a spravoval
otcov obchod. Podieľal sa na založení družstva oravských plátenníkov
a tkáčov. V roku 1902 založil pobočku ľudovej banky v Námestove a stal
sa jej riaditeľom. V rokoch 1918 –
1924 vykonával funkciu hlavného

slúžneho v Námestove. S Vavrom
Šrobárom a ďalšími študentmi založil študentský spolok. Na Orave
zakladal katolické spolky, ochotnícke divadlo, priatelil sa s P. O. Hviezdoslavom. Do politiky vstúpil v roku 1894. V uhorskom parlamente
sa pridal k Snemovej národnej strane, ktorej členom bol aj M. Hodža.
V roku 1906 bol pre tzv. národnostné poburovanie vo volebnej kampani odsúdený na 2 mesiace väzenia.
František Skyčák sa spolu s F. Jurigom stal hlavným iniciátorom Slovenskej národnej strany. V rokoch
1911 – 1914 bol redaktorom Slovenských ľudových novín. Po prijatí Deklarácie v Martine na jeseň roku 1918 založil s Dr. Floriánom Kovalíkom, Floriánom Hrkeľom, Romanom Kubicom a ďalšími Národnú radu v Námestove. Ako predseda okresnej starostlivosti o mládež zorganizoval v rokoch 1933 –
1946 pre chudobné oravské rodiny
množstvo podporných akcií. Po celý čas sa snažil o postavenie Okresného detského domu pre siroty, postihnuté a opustené deti. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa
nepodarilo realizovať túto humánnu myšlienku. V roku 1933 založil
a od roku 1936 aj viedol nepolitický
mesačník Naša Orava.
František Skyčák – syn
predošlého (17. 2. 1899 Klin – 5. 1.
1945 Spišské Podhradie – Spišská
kapitula). Publicista a rektor seminára. Študoval teológiu na uni-

verzite v Budapešti . A po skončení 1. svetovej vojny, keď sa rozpadla stará rakúsko-uhorská monarchia a vznikla československá republika ako mladý bohoslovec odchádza dokončiť teologické štúdia
na Karlovú univerzitu do Prahy.
Po úspešnom absolvovaní teológie bol vysvätený za kňaza 10. júla 1921. Po vysviacke nastúpil na
svoje prvé pôsobisko ako kaplán
v Zázrivej. Po roku ho spišský biskup Ján Vojtaššák povolal na katedru kresťanskej filozofie v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, kde nastúpil v roku 1922 a ktorá sa stala potom stálym miestom
jeho pedagogického a duchovného účinkovania. Tu úspešne pôsobil ako profesor filozofie. V rokoch
1922 – 27 ako študijný prefekt, od
roku 1934 ako vicerektor a od roku 1938 až do smrti ako rektor bohosloveckého seminára Spišského seminára. V roku 1940 pápežský komorník. Tu ho zastihla aj
nečakaná smrť, ktorá ukončila jeho životnú púť v mladom veku necelých 46 rokov. Vo svojich úvahách filozoficky zdôvodňoval potrebu vedúceho postavenia náboženstva a cirkvi v spoločnosti, bojoval proti ľavicovým filozofickým
smerom (polemizoval s ním V.
Clementis). Podporoval politiku
HSĽS, neschvaľoval vojnu, proti ktorej vyzdvihoval kresťanský
humanizmus a znášanlivosť. Písal
články do periodík Kultúra, Svorad, Slovák, Svetlo, Obroda, Slo-

vanie tejto ulice podľa tohto vrchu
a táto lokalita je zadefinovaná aj
v územnom pláne obce.
17. Kohútova ulica – komisia
navrhla pomenovať uvedenú ulicu podľa pôvodného názvu rale
Kohútova pomenovanej po prvom
osadníkovi Jakubovi Kohutovi,
nakoľko uvedená ulice smeruje
k lokalite Kohútova a jej názov sa
používa dodnes.
18. Ulica Odumarky – názov
ulice je odvodený podľa miestneho názvu lokality katastrálneho
územia obce a je zadefinovaný aj
v územnom pláne obce.
19. Ťaskovka – časť územia obce
a jej miestny názov zostáva naďalej.
20. Verejné priestranstvá – ich
názvy názvoslovnou komisiou neboli určené. Občania sa k ich pomenovaniu môžu vyjadriť.
Vypracoval:
Štefan Peňák, starosta obce
venské pohľady, Rozvoj, Verbum,
Pero, Slovo a redigoval Svätú rodinu (od roku 1925 bol aj redaktorom tohto náboženského mesačníka pod patronátom biskupa Jána Vojtaššáka) a v roku 1921 knižne vyšla jeho divadelná hra s názvom Vianočný muž.
Pavol Olexík (6. 1. 1801 Klin
– 10. 10. 1878 Brno, Česko). Olexíkovci boli chýrni a zámožní plátenníci, ktorý pestovali ľan a konope, tkali a obchodovali s plátnom po celom Uhorsku. Pavol
však neprevzal po otcovi tkáčsky
člnok ani rodinnú kasu, a ako jediný zo synov študoval. Najprv základnú školu v Zubrohlave, potom
gymnázium v Trstenej a nakoniec
Lekársku fakultu viedenskej Univerzity, kde bol v roku 1826 promovaný za doktora medicíny. Bol
lekár, politik meteorológ. V rokoch 1828 – 1829 bol 9 mesiacov v Rusku, kde sa zameriaval na
spôsoby liečenia a prevencie cholery. Od roku 1831 pôsobil ako
vládny expert pre tlmenie cholerovej nákazy v Rakúsku, Čechách,
na Morave a od roku 1832 mestský lekár a riaditeľ Všeobecného
nemocničného a ošetrovacieho
ústavu. Od roku 1836 vykonával
funkciu primára interného oddelenia Zemskej nemocnice sv. Anny v Brne, kde sa v nej nachádzala aj pôrodnica, sirotinec a psychiatrické oddelenie. V nemocnici zaviedol prehľadnú kartotéku
obsahujúcu počet pacientov, ich
podrobnú charakterizáciu – vek,
Pokračovanie na str. 9
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Návšteva predsedu ŽSK
Ing. Juraja Blanára

1. Oravská vodárenská spoločnosť schválila v tomto roku vo svojom investičnom pláne v našej obcí, rekonštrukciu vodojemu nad
kostolom. S prácami začne až po
ukončení verejného obstarávania
v jesenných mesiacoch.
2. Na neoficiálnu pracovnú
návštevu prišiel do našej obce dňa
6. 3. 2013 predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Zaujímal sa o vybudovanú infraštruktúru v obci. Nebol spokojný so stavom cesty, ktorá prechádza obcou. Bude sa požadovať oprava cesty po vybudovanej
kanalizácií v rámci reklamačného konania. Pozrel si realizovaný
projekt „Revitalizácia centra v obci“. Taktiež počas návštevy bol na
Grape pri soche Krista a zaujímal
sa o možnosť využitia prírodných
krás pre rozvoj cestovného ruchu
a budovanie cyklotrás.
3. Združenie obcí Biela Orava kúpilo vozidlo na zber separovaného odpadu, kde aj naše obecné zastupiteľstvo uznesením z decembra 2012 schválilo vyhlásenie
našej obce k poskytnutiu účelovej dotácie na realizáciu projektu
„Zvýšenie efektivity zberu a triedenie separovaných zložiek“. Na
tento účel Združenie Biela Orava získalo dotáciu z Recyklačného
fondu približne 200 tisíc eur. Naše
združenie separuje odpad od roku
2005. Aj keď má separácia odpadu stúpajúci trend, vyzývam touto cestou všetkých občanov o dôkladnejšie separovanie a triedenie
odpadu, nakoľko skládka odpadu
v Zubrohlave na zmesový komunálny odpadu sa zapĺňa rýchlejšie
ako sa predpokladalo.
4. Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko schválil projekt

„Prírodnými zákutiami Oravy“,
ktorý bude realizovať CHKO Horná Orava v našom katastri. Na trase
bude inštalovaných 12 náučných info tabúľ (dvojjazyčných) a jeden panoramatický stôl na Grape. Náučné tabule budú umiestnené pozdĺž
trasy, ktorá povedie po existujúcich
cestách a chodníkoch. Tabule budú inštalované tak, aby neprekážali
pri využívaní komunikácií a aby nekazili vzhľad krajiny. Trasa naučného chodníka povedie od Klinského
rašeliniska smerom na Grapu, Kohútova, Vahanov, Ťaskovka, Kunov
vrch k Obecnému úradu. Realizácia
uvedeného projektu bola odsúhlasená poslancami OZ na zasadaní dňa
8. 3. 2013.
5. Začalo sa s realizáciou projektu „BTIS – Babiahorský turistický
informačný systém“ v celkovej sume 55 170 eura s ukončením v mesiaci september 2013. Predstavuje prvý komplexný projekt zameraný na podporu rozvoja turistiky a informovanosti o najsevernejšom regióne Slovenska – regióne „pod Babiou horou“. Projekt je výsledkom
spoločnej iniciatívy obcí v okolí Ba-

bej hory, ktoré realizujú spoločné
aktivity prostredníctvom „Združenia BABIA HORA“. Na základe úzkej spolupráce s poľským partnerom – Poviatom Suskim tak vzniká
spoločný projekt spolupráce, ktorý je zameraný práve na spoločnú
propagáciu územia v oblasti turistiky, resp. cestovného ruchu a jeho
hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov „regiónu pod Babiou horou“ o turistických zaujímavostiach regiónu a zároveň im poskytnúť všetky dôležité
informácie.
Nosnou aktivitou projektu je inštalácia informačných KIOSKov
na území 8 obcí, ktoré sú členmi
združenia(členom Združenia Babia
hora je aj naša obec) a zároveň vytvorenie „BTIS – Babiahorského turistického informačného sprievodcu“, ako internetovej aplikácie, kto-

rá bude prostredníctvom informačných KIOSKov prístupná. Jeden informačný KIOSK bude umiestnený
aj v našej obci na terase pred vchodom na obecný úrad. Aplikácia bude obsahovať informácie o turistických zaujímavostiach regiónu, kultúrnych podujatiach, odkazoch na
web stránky jednotlivých obcí združenia, multimediálne prezentácie zaujímavostí regiónu, kontakty na dôležité inštitúcie a organizácie. Obyvateľ, resp. návštevník regiónu tak bude môcť nájsť „všetko
pod jednou strechou“. Informačný
systém pritom nebude obsahovať
„tuctové turistické atrakcie“, ale bude založený na postupnom zozbieraní všetkých zaujímavostí regiónu.
Projekt tak reaguje na problém nízkej úrovne informovanosti turistov,
ale aj samotných obyvateľov regiónu o zaujímavostiach, ktoré jednotlivé obce Združenia BABIA HORA
ponúkajú.
Celý projekt sa nesie v zmysle
poľského príslovia „Zgoda buduje,
niezgoda rujnuje“ (Dohoda buduje, nezhoda ruinuje) a bude sa realizovať v úzkej spolupráci s poľským
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partnerom, ktorý zároveň podáva
komplementárny projekt na vybudovanie sieti infokioskov v obciach
ležiacich na poľskej strane Babej
hory.
6. V našej obci dňa 30. 6. 2013
pripravujeme kultúrno-športový deň. Hlavným bodom programu bude vystúpenie pre deti Diskoparáda šaša Maroša a Bábkového divadla. Program bude doplnený o súťaže pre detí a dospelých, futbalové zápasy a zásah hasičov. O guláš a občerstvenie bude
postarané.
7. Pripravuje sa vládny program ESO – Efektívna, Spoľahlivá
a Otvorená štátna správa
Ministerstvo vnútra predložilo návrh zákona, ktorý nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe. Cieľom predloženého návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy je opatrenie smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej
štátnej správy, ktorých podstatou je integrácia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy
do jedného štátneho úradu. Kontaktné a administratívne miesta
občana (KAMO) budú pre občana dostupnejšie a budú poskytovať
komplexnú agendu štátnej správy
pre všetky životné situácie občana.
Návrhom zákona sa sledujú
ciele obsiahnuté v Programe ESO
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164/2012.
Podstatou prvej etapy programu ESO bola integrácia špecializovaných pôsobností štátnej správy s účinnosťou k 1. januáru 2013,
kedy došlo k zrušeniu špecializovaných miestnych orgánov štátnej
správy na krajskej úrovni.
Ministerstvo vnútra ďalej navrhuje zrušiť obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady,
obvodné pozemkové úrady, správy katastra a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán
štátnej správy s novým názvom
okresný úrad od 1. 10. 2013.
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zrušiť dohromady 248 miestnych orgánov štátnej
správy, z toho 40 subjektov s právnym postavením rozpočtovej organizácie. V súlade s územným
a správnym usporiadaním Slovenskej republiky sa ustanovujú
okresné úrady so sídlami v 72 okresoch (Zdroj informácie Ministerstvo vnútra SR)
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Zvony nad krajinou

Súčasnú dedinu zaznamenáva
relácia Zvony nad krajinou, moderátori pracujú s mikrofónom
v regióne .
24. 2. 2013 – v nedeľu dopoludnia
sme aj my Kliňania s očakávaním
zapínali svoje rádia, aby sme si
vypočuli zostrih z takmer celodenného nahrávania redaktoriek

mohli vypočuť od ich protagonistov.Na svoje aktivity zaspomínali
a svoje plány predstavili drobnochovatelia a svoj holubársky šport
priblížili aj chovatelia poštových
holubov. Zaujímavostí o stavbe
Sochy Krista na Grape porozprával jej zhotoviteľ spoločne s jeho
rezbárom. Prácu, kultúrno-spoločenské akcie predstavili a o nich
porozprávali členky výboru MS
SČK. Prácu remeselníka, o spoločenskej potrebe a význame
remesiel sme sa dozvedeli z rozprávania Františka Blaškoviča.
O potrebe športovania a vytváranie dobrých podmienok pre ďalší

Gabriely Tomajkovej a Mariany
Kovačechovej z dedinky v údolí pod košatou lipou. Formou
rozhovorov so zástupcami obce, s deťmi a učiteľmi základnej
školy, občanmi mladšími i staršími, členmi jednotlivých spolkov
a združení priblížili život v našej
obci v minulosti a dnes. Prostredníctvom živého vysielania
sme mali možnosť si vypočuť ako
vnímajú našu obec naši senioridôchodcovia, ktorí porozprávali
a zábavách a zvykoch zo starších
čias a ako sa žije teraz. Náš známy
fotograf p. Vendelín Salajka vyrozprával ako sa fotilo v minulosti
s tým, že v rodnej dedine je na fotenie všetko zaujímavé. Aktivity
základnej školy, školu v minulosti
a dnes, reprezentáciu školy a obce nám priblížila riaditeľka a deti
ZŠ. Život vo farnosti, praktizovanie a pohľad na vieru nám priblížil náš pán farár. O stretávaní detí
na „stretkách“ porozprávali ich
animátorky a sestrička Imakuláta. Svoje umenie a koledovanie
predstavili slovom a spevom aj
naši betlehemci. Históriu chrámového mládežníckeho zboru,
vydanie CD a jeho súčasnosť spoločne s vokálnym zborom sme si

rozvoj športu sa vo svojom príspevku vyjadrili funkcionári TJ.
Históriu obce, prírodné zaujímavostí, rozvoj obce sme si vypočuli
od starostu obce.
Príspevkov bolo podstatne na
dlhšie vysielanie, ale aj napriek
tomu zostrih zaujímavého a pestrého rozprávania o živote v našej
obcivytvoril obraz o spolupatričnosti našich ľudí. Všetci, ktorí
mali zapnuté svoje rádia, sa mohli dozvedieť niečo
o našej obci, rodáci
z Klina zaspomínať
aj vďaka relácií Zvony
nad krajinou, ktorá
už v názve vystihuje
svoju podstatu.
Veď zvony sú nástrojom
komunikácie.
Odpradávna oznamovali dôležité správy svojmu okoliu.
Svoj pôvod majú v fyzikálnych vlastnostiach niektorých kovov a zliatin. Cinkot
a doďaleka sa nesúci
vysoký zvuk na seba
narážajúcich, voľne
zavesených kúskov Redaktorka Mariana Kovačechová s pánom Jozefom Srokom a rezbárom Petrom
kovu našiel svoje Ganobjákom pri nahrávaní relácie

V centre pozornosti Rádia
Regina – štúdia Banská Bystrica je dianie na strednom Slovensku a život obyvateľov jeho miest
a obcí, ich záujmy a výsledky pracovných, spoločenských
a záujmových aktivít.

Redaktorka Gabriela Tomajková s pánom Vendelínom Salajkom
uplatnenie v rôznych oblastiach.
Najstaršie zvony sveta sa vyrábali v 3.tisícročí pr. n. l. v Mezopotámii. Pre kresťanskú civilizáciu je typické, že sa začali šíriť
prostredníctvom kláštorov už od
5. storočia. Legenda hovorí, že
prvým kresťanským zvonárom
sa stal Biskup Paulinus z Noly
v Kampanii, (zomrel r. 431), keď
jedného dňa uvidel kvety – zvončeky, z ktorých sa niesli krásne
zvuky, čo ho priviedlo na myšlienku vyrobiť podobný nástroj
z kovu pre slávu Božiu. Je jedným
z patrónov zvonárov. Rovnako
ako pri činnosti mníchov tak aj vo
zvonoch sa spojili funkcie pastierov, kňazov, strážcov, zvolávačov
k službe a šíriteľov pokoja. Zvony
oznamovali okoliu aktuálny čas,
zvolávali na sviatočné a slávnostné chvíle. Do kostolov a miest sa
začali rozširovať od 10. storočia.
Zvony svetské (hlásne), odmeriavajúce nový čas, sa objavujú vedľa zvonov cirkevných. Mali svoj
život, praskali pri emocionálne
vypätom vyzváňaní, ničili sa pri
požiaroch, rekvirovali ich a prelievali na delá, pretože ich zloženie sa len o málo líšilo od húževnatej deloviny. Prvá svetová vojna

si vybrala svoju daň aj v dedine
Klin. Dedina prišla pre hlúposť
mocných o niekoľko ľudských životov. Vojna neobišla ani kostolné zvony. Boli z nich uliate gule
do kanónov. Kostolná veža prišla
o svoje „srdce“. V roku 1923 už
mala veža na kostole opäť svoje „srdce“ a zvuk zvonov každý
deň radostne ohlasoval, že vojny
už niet, a že všade vládne pokoj.
Keď skončili vojny, prelievali sa
delá na znak víťazstva naspäť na
zvony. Stávali sa symbolom moci
a úspechu cirkvi, miest aj panovníkov. Ich symbolický význam
rástol storočiami a európske metropoly sa predháňali v tom kto ich
bude mať viac a väčšie. Najväčším
zvonom v histórii sa stal moskovský Carkolokol s priemerom 6
metrov o váhe 200 ton.
Preto aj prostredníctvom rádia
Regina sa do éteru šírilo vysielanie o našej obci, o živote našich
ľudí ako to povestné vyzváňanie zvonov. Za ochotu, odvahu
povedať a vyrozprávať pár slov
o našej dedine pod košatou lipou
patrí úprimné poďakovanie všetkým aktérom pri nahrávaní tejto
relácie.
Mgr. Marta Peňáková
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zo života farnosti

NODAM a sestrička Imakuláta...
Čo má názov NODAM spoločné s našou rehoľnou sestričkou?
Veľmi veľa, ale poďme pekne poporiadku.
Všetkým osožiť, nikomu neškodiť! Týmto heslom sa riadi rehoľa Školských sestier, oficiálne Kongregácia školských sestier
de Notre Dame. Ich hlavným poslaním je najmä výchova a vyučovanie dnešnej mládeže. Často ich
vidíme v školách, v čiernom odeve s vlasmi skrytými pod závojom.
Vždy sme boli zvedaví na ich farbu. „Bombardovali“ sme ich touto
otázkou. Nech už mali vlasy akejkoľvek farby, sestričky budú sú-

sestričky, ale aj vo svete – v rámci misií, konkrétne v Balchaš (Kazachstan). Práve v Balchaš pôsobí
sr. Jana. Určite si na ňu mnohí pamätáte.
Naša sestrička Imakuláta pôsobí v škole a vo farnosti Klin už 5
rokov. Jej úsmev, ale i prísne očko
nás všetkých pohládza. Neustále sa venuje školskej mládeži, organizuje rôzne akcie (Noc čítania Biblie, duchovné obnovy, výlety, tábory), pripravuje prvoprijímajúce deti a birmovancov. Plne
sa venuje stretnutiam animátorov.
Deti sa s ňou a s jej pomocníčkami
a pomocníkmi stretávajú každý
piatok. Hrajú sa, šantia a vo večer-

Tvorivé stretnutie so žiakmi
časťou našej prekrásnej spomienky na školu. Možno preto, že sa
nám vždy plne venovali, hrali sa
s nami, no vedeli aj vyhrešiť a nasmerovať nás na správnu cestu,
cestu LÁSKY, t. j. ku Kristovi.
Altruistické heslo sv. Petra
Fouriera dopĺňa životné pravidlo
blahoslavenej Alexie le Clerc, ktoré je pre ne tiež smerodajné: Konať
čo najviac dobra.
Rehoľa Školských sestier bola založená v susednom Česku
v roku 1853 pátrom Gabrielom
Schneidrom. Jej korene však siahajú do konca 16. stor. a spájajú
sa s menami P. Fourier a A. Clerc,
ktorí si uvedomili dôležitosť výchovy a vzdelania žien v ženskej
reholi.
Na Slovensku máme viacero
komunít Školských sestier, napr.
v Beckove (sr. Angela – pôsobila
v Kline, sr. Consolata + sr. Sidonia – rodáčky z Klina), Košiciach
(sr. Lucia a sr. Jozefína – pôsobili v Kline), Nitre (sr. Cordia a sr.
Veronika – rodáčky z Klina), Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch, Trenčíne, Trnave, vo Vranove nad Topľou a, samozrejme, aj
u nás v susednej Zubrohlave. No
nielen na Slovensku pôsobia naše

ných hodinách sa zúčastňujú na
detskej sv. omši. Počas nej zaznieva prekrásny detský hlások, ktorý
velebí nášho Pána. Veď sa aj hovorí: Kto spieva, dvakrát sa modlí.
Sestra Imakuláta nie je jediná,
ktorá sa stará o naše dietky. Je súčasťou zohraného tímu sestričiek,
bývajúcich v niekdajšom farskom
dome vedľa kostola v Zubrohlave. Sestra Bohdana dostala od Pána veľmi šikovné rúčky, je vynikajúcou výtvarníčkou, tvorí, lepí, skladá
a vymýšľa s deťmi stále niečo nové.
Zlatom v hrdle obdaril Boh sestru
Saviu, jej prekrásny soprán skrášli každú adoráciu a jej hra na gitare
nesmie chýbať ani na jednom výlete
či akcii. O bruško každého hladoša
sa postará sestra Anna, vždy ochotná a vysmiata kuchárka a cukrárka.
Štvoricu uzatvára naša sestrička
Imakuláta, mozog a telo každej akcie. Stará sa, aby všetko, čo prejde
ich rukami, malo katechetický cieľ,
a to rásť čo najviac vo viere v Pána.
A čo má spoločné NODAM so sr.
Imakulátou? NODAM je občianske
združenie detí a mládeže so sídlom
v Novom Meste nad Váhom. Vymysleli si aj výstižný slogan k svojmu názvu: Čo mám – to dám.
Práve toto združenie spolupra-

Zubrohlavské sestričky – vpravo sestra Imakuláta
cuje s rehoľou Školských sestier
de Notre Dame. Vypĺňa ich voľný
čas rôznymi aktivitami (športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými, sociálnymi). Poskytuje sestričkám nielen duchovnú, ale aj finančnú podporu. Sr.
Imakuláta je vďačná aj obecnému
zastupiteľstvu Klina za finančnú
podporu na prácu s deťmi. Bez tejto formy pomoci by nebolo možné
utiahnuť toľké aktivity a zabezpečiť pre ne pomôcky. Aj jasličkové
pobožnosti, krížové cesty, detské
tábory a duchovné obnovy sa bez
nej nezaobídu. Mladším žiakom
v najčerstvejšej pamäti ostáva netradičná duchovná obnova šiestakov a siedmakov v priestoroch našej školy. Hravosť, fantáziu a zmysel pre pravé hodnoty do sŕdc detí vniesla sr. Dolores z Nového
Mesta nad Váhom. Decká a sestra Imakuláta odchádzali nadšené a pevne veria, že sa čoskoro táto netradičná, no veľmi zaujímavá
duchovná obnova, opäť zopakuje.
Staršie žiačky určite nezabudnú na stretnutie Valného zhromaždenia NODAM-u v Trenčíne. Stretlo sa tam 37 mladých ľudí, zástupcov 12 stredísk združenia, aby si vytýčilo plány do

Valné zhromaždenie v Trenčíne

budúcnosti a zároveň sa relaxačne, duchovne a spoločensky vyžili.
Sr. Imakuláta sa môže počas
svojej neprítomnosti spoľahnúť
najmä na svoje animátorky: D.
Baculákovú, M. Králikovú, R.
Mišekovú, J. Meškovú, R. Klinovskú, M. Mikundovú, M. Srokovú, A. Štepunkovú, M. Tomaštíkovú, M. Turčákovú. Pomáhajú jej aj študentky SŠ a VŠ pochádzajúce z Klina.
Sestrička je veľmi vďačná aj
Veronike Muroňovej, ktorá sa
stará o mladšie žiačky šiesteho
a siedmeho ročníka ZŠ, pripravuje ich na rolu budúcich animátoriek.
Na záver ešte jedna myšlienka
od sv. Petra Fouriera:
Získať jednu dušu pre Boha,
je viac ako stvoriť svet.
Určite mi dáte za pravdu, že
tohto výroku sa svedomito držia naše rehoľné sestričky a animátorky či animátori do poslednej litery J. Držíme im palce a želáme ešte veľa krásnych zážitkov
so svojimi zverencami. Nech
ich vedú k pravej láske, láske ku
Kristovi a blížnym.
Sr. Imakuláta
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Vďaka Benedikt XVI., vitaj František
Rím/Vatikán. Putujúca Cirkev
ukazuje vyše dve tisícročia smer,
ktorým kráčať po svojej životnej ceste. Tá je spojená s rôznymi
cestami. Keď sa rok minulý preklopil s tým aktuálnym, bol som si
vedomý, že ma čaká najmä sledovanie prvých krokov nášho malého syna. Nevedel som, že sa k tomu pridajú i zlomové a historické momenty dejín, ktoré som mal
možnosť zažiť osobne vo Večnom
meste.
Začalo to začiatkom februára,
keď pápež Benedikt XVI. oznámil,
že sa rozhodol zriecť sa svojho úradu. Kolotoč, ktorý v tej chvíli nastal v práci, sa naplno roztočil. Denne desiatky nových informácií, rozhovorov, konzultácií. Novinky, ktoré boli na pulze dní. Potvrdenie jeho pokornej a živej viery v jej najvyššom stupni, komentoval krok hovorca Svätej stolice. Veľké slová, veľkého muža, dodáva k nim moja maličkosť. S Benediktom XVI. som
bol pracovne v spojení denne, a to
prostredníctvom zverejňovania jeho myšlienok vďaka spolupráci s Vatikánskym rozhlasom, ako aj prostredníctvom mapovania jeho krokov z iných zdrojov. V tej chvíli, keď
sa rozhodol oznámiť svetu túto správu, som ho túžil „symbolicky“ nasledovať až do konca, čo sa nakoniec
i podarilo. Najskôr doma zo Slovenska, potom osobne pri emotívnej rozlúčke vo Vatikáne. Tento miništátik síce niekedy pripomína nedobytnú pevnosť, v ten deň však
akoby svietil. Nad činom človeka,
ktorý sa rozhodol vydať svedectvo
o prijatí svojej staroby pred Bohom.
Vatikán láka. Históriou i tajomnosťou. Navštívil som ho už viackrát. Nielen múry, kde môže verejnosť, ale aj tie, kde už nemôže. Tentoraz som stál medzi tisíckami novinárov z celého sveta, ktorí sledovali
každé slovo, gesto, mimiku nástupcu bl. Jána Pavla II., aby ho v vzápätí okamžite sprostredkovali svo-

jim čitateľom, poslucháčom a divákom. Známi z Talianska, Portugalska, Spojených štátov či Latinskej
Ameriky, s ktorými som sa stretol
už aj na iných akciách, prežívali každý jeden nádych, každý jeden úsmev
i obyčajné mávnutie rukou. Všetko

le, keď sa voda dvíha a duje protivietor, a myslíme si, že Pán spí. Hovoríme, prečo to dopustil, prečo nám
vzal toho a toho. Ja však verím, že
Pán nedovolí, aby sa loďka rodiny,
ktorá stojí na jeho strane, potopila.
Želám to všetkým rodákom. Myslel

Svätý Otec František
sa zapísalo do histórie. Potom som
zišiel na námestie. Akreditácia pomohla prejsť kontrolou bez problémov. Medzi vlajkami, modlitbami
a spevmi nechýbali naše. Našiel som
aj Oravcov. Na Svätopeterskom námestí hrdo spievali nielen tú našu
pápežskú, ale aj oravskú, ako je na
Orave dobre i zdravo. Tak bolo i na
večernej slávnosti v Bazilike sv. Petra, kde slávili Slováci svätú omšu
s kardinálom Jozefom Tomkom.
Vo chvíli odchodu rímskeho biskupa som myslel nielen na neho, ale
najmä na rodinu. Vlastnú i tú oravskú, z ktorej som vyšiel. Aj na ne sa
hodia výborne slová, ktoré povedal
v závere Benedikt XVI. „Boli i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor – ako počas celých dejín Cirkvi – a zdalo sa, že Pán spí. Vždy
som však vedel, že Pán je v tej loďke
prítomný, vždy som vedel, že loďka
Cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho. A Pán nedovolí, aby sa potopila,“
hovoril. I v rodine sú každý deň chví-

som na to i o deň neskôr, keď Benedikt XVI. odchádzal do svojho letného sídla v Castel Gandolfe. My sme
boli v tom istom čase už tiež vo vzduchu, len na ceste z Ríma do Bratislavy. Vďaka, pápež Benedikt.
Rozlúčku vystriedala po príchode domov opäť práca. Čakalo nás
konkláve. Úloha zvoliť jeho nástupcu prislúcha kardinálom. Debaty
s niektorými ukázali, ako sa na voľbu chystajú. Ozvali sa mi aj z domova, koho tipujem, ako to vidím. Sklamal som, netipujem, myslím v modlitbe na nástupcu. Práca nebola ľahká, voľba však išla takmer vo všetkých médiách takmer naživo. Bolo
priam symbolické, ako sa digitálny
svet uprene pozerá na obyčajný komín na Sixtínskej kaplnke. Keď som
v nej raz stál osobne, tak som sa pýtal, kde je to miesto, odkiaľ prichádza ten vytúžený signál v podobe
bieleho dymu. Ten prišiel skoro. Nečakal som to. Keď som po oznámení mena nového Petrovho nástupcu

Chváliť nám treba slávnych mužov
Dokončenie zo str. 5
pohlavie, zamestnanie, bydlisko, dĺžku hospitalizácie, ďalej ich
diagnózu, terapiu a stav po liečbe.
Takmer celý svoj čas trávil v nemocnici. Sám niekoľko krát vážne
ochorel na týfus. V rokoch 1844 –
1877 vykonával meteorologické
pozorovania, v ktorých sledoval
vzťah vplyvu počasia na úrodu.
V roku 1850 bol riadnym členom
Moravskosliezkej hospodárskej

spoločnosti a predsedom ovocinársko-vinohradníckej a záhradníckej sekcie. Za prácu v botanike
bol odmenený čestnými diplomami, bronzovými a striebornými
medailami. Je autorom diela Dissertatio inauuralis medica de atrophia oculi, ktoré vyšlo vo Viedni v roku 1826. Od roku 1851 tieto
údaje posielal Ústrednému ústavu
pre meteorológiu do Viedne a do
Hydrometeorologického
ústa-

vu v Prahe. R. 1853 zriadil v Brne
meteorologickú stanicu. Od roku
1867 vykonával funkciu cisárskeho radcu. Nemal vlastnú rodinu.
Krátko pred smrťou odkázal celý
svoj majetok na založenie fondu
na pomoc psychiatrickým pacientom Zemskej nemocnice svätej
Anny, aby sa ľahšie mohli vrátiť do
normálneho života. Zomrel na zápal pľúc 10. októbra 1878 v Brne.
Na poslednej ceste ho prišli od-

dostal ponuku opäť cestovať do Vatikánu, po zvážení nasledovala ďalšia cesta.
Podobný scenár, iný hostiteľ.
Charterový let vystriedal prezidentský špeciál. Inauguračnú svätú omšu slávil Svätý Otec František necelý týždeň po svojom zvolení. Bohoslužba, na ktorej prevzal pápežské insígnie, začala pontifikát 266.
pápeža. Na inauguráciu prišlo okolo 200-tisíc veriacich. Medzi hosťami boli desiatky prezidentov, zástupcovia kráľovských rodín, premiéri, predstavitelia rôznych cirkví
a náboženstiev. Slovensko zastupovali takmer všetci biskupi a prezident SR.
Inaugurácia sa konala 19. marca,
na sviatok svätého Jozefa, ženícha
Panny Márie a patróna univerzálnej
Cirkvi. Kým pri rozlúčke s Benediktom XVI. boli osobné myšlienky najmä na rodinu, tento raz patrili špeciálne na môjho starého otca, ktorý
už pár rokov nie je medzi nami. Aj on
bol pokorný, tichý, a pritom neustále verný svojej rodine a Bohu. Stál po
boku svojej manželky, mojej babky.
V dobrom a zlom, až do konca. Ukázal mi príklad, že stáť pri svojich najbližších sa oplatí, aj keď to niekedy
ide ťažko. Nesmieme sa toho báť, aj
keď prichádzajú konflikty. „Nesmieme sa báť dobroty a už vôbec nie nežnosti,“ povedal na inauguračnej svätej omši vo Vatikáne František. ViML
taj, medzi nami.

prevadiť jeho kolegovia, pacienti,
záhradkári, ovocinári, vinohradníci a jeho priateľ opát Gregor Johann Mendel. Ten po ňom aj prevzal každodenné povinnosti súvisiace s meteorologickými pozorovaniami. Pavol Olexík je pochovaný na Starobrnianskom cintoríne.
Pozornosť si určite zaslúži aj
Ján Gromada, o jeho misijnom
povolaní v Paraguaji bol uverejnený článok v ECHO KLINa č.
1/2008. Zdroj: Dejatelia Oravy
Monografia obce Klin
www.pozitivní-noviny.cz
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Schôdza PD Beskydy
Začiatkom februára 2013 mali samostatne hospodáriaci roľníci z obce Klin výročnú členskú
schôdzu, na ktorej zhodnotili
svoju činnosť za rok 2012.
Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy má 100 členov – občanov obce, ktorí hospodária na výmere 300 ha a chovajú
120 ks hovädzieho dobytka (HD).
Finančné dotácie, ktoré členovia
družstva dostávajú za chov HD
a obrodenie pôdy využijú najmä
na nákup náhradných dielov, hnojív, osiva a na iný potrebný materiál, ktorý im na základe požiada-

viek zabezpečuje predseda družstva Karol Revaj. Ďalšou z podmienok na vyplatenie dotácii, okrem obhospodárenia pôdy a chovu HD je aj dodržiavanie environmentálnych zásad hospodárenie,
tzv. „Krížové plnenie“. Ide o rozsiahly dokument o zákonoch, pravidlách a normách v Slovenskej
republike a Európskej únii (EU),
ktorých dodržiavanie je základnou podmienkou na poskytnutie
finančnej pomoci pre družstvo.
Poľnohospodár pri svojej činnosti musí plniť a dodržiavať veterinárne zákony o rastlinnej starostlivosti a o prípravkoch a zariade-

ní 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 tento 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 2012 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
zlepšovali tým podmienky cestovného ruchu.
V Kline 6. mája 2013
Karol Revaj, predseda družstva

čatá a dvaja chlapci prišli na pozvanie Félixa z Poľska, ktorého
mnohé domácnosti poznajú ako
„dvorného dodávateľa oblečenia a topánok“. Folklórny súbor,
neprekvapil len pekným spevom
a hudbou, ale poznali aj slovenské pesničky. Preto, ak sa práve netancovalo, sálou sa niesol
spev. K hudobníkom sa pridal aj
heligonkár Martin Triebeľ, ktorý
si už takmer adoptoval niektoré
babičky z Klina a je častým hos-

ťom podobných akcii. Súčasťou
majálesu bola aj tombola. Tento
rok mala veľmi lukratívne ceny.
Veď na ktorom plese možno vyhrať čínsky porcelán, osviežovač
dychu, ochranný odev pre ornitológa, alebo cestu okolo sveta.
Je skvelé, že naši dôchodcovia
majú toľko energie a nerobí im
problém zorganizovať aj zábavu
pre ostatných, vekom mladších.
Mária Jendroľová

Majáles
Jednota dôchodcov v Kline už
piaty raz zorganizovala Majáles.
Konal sa 11. mája 2013 v Kultúrnom dome v Kline. Aj keď
účasť nebola obrovská, tí čo poznajú plesy a majálesy organizované Jednotou dôchodcov v Kline, si ani tento nenechali ujsť.
Ako hosť vystúpil folklórny súbor z Malej Lipnice. Dve diev-

foto: ing. peter jendroľ
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Dobrovoľní hasiči chcú pomáhať, zachraňovať a súťažiť
Dňa 10. 3. 2013 sa v sále kultúrneho domu konala schôdza
dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci, ktorú
inicioval starosta obce.
Podnetom zvolania schôdze
bola ďaľšia činnosť DHZ, aby aj
táto občianska stavovská organizácia pokračovala v tradíciach
svojich predchodcov, aby mala
záujem o väčšiu spoločenskú aktivitu.
Členskú schôdzu otvoril a na
úvod vystúpil v príhovore starosta obce Štefan Peňák. Privítal podpredsedu Územného výboru DHZ v Dolnom Kubíne pána Milana Hullu, predsedu DHZ

ril naďalej medzi najlepšie v rámci Oravy. Členská schôdza ďalej prejednala prácu s deťmi základnej školy, podmienky členstva, vybavenie požiarnou technikou, účasť na súťažiach a ďalšie spoločenské aktivity. Na základe žiadosti pána Jozefa Mišeka o uvoľnenie z funkcie predsedu DHZ, starosta obce, ktorý zároveň viedol schôdzu požiadal členov aby boli vykonané voľby predsedu a výboru DHZ v Kline. Na základe vyjadrení členskej základne starosta obce navrhol na funkciu predsedu pána
Viliama Bahledu, za podpredsedu pána Ľubomíra Košúta. Navrhnutý Viliam Bahleda vystú-

Vpravo nový predseda DHZ v Kline p. Ľubomír Košút
starostu obce o spoluprácu a zároveň sa vyjadril, že požiadavky
DHZ bude presadzovať na zasadaní Obecného zastupiteľstva.
Taktiež sa zástupcovia nášho DHZ , jeho predseda P. Ľubomír Košút, veliteľ hasičov Viliam
Bahleda a starosta obce Štefan
Peňák sa zúčastnili dňa 6. apríla 2013 inštrukčno-metodického
zamestnania okrsku v Rabči.

Aby sa vzbudil väčší záujem
u detí byť hasičom, dňa 25. 4.
2013 sa konala na ihrisku základnej školy inštruktážno – metodická ukážka používania požiarnej techniky a výstroje, ktorú
ukázali a predviedli kpt. Ing. Vladimír Mrekaj – sam. odborný inšpektor z ORHaZZ SR a Ing. Marián Faško – špecialista požiarnej ochrany.
– red

Kpt. Ing. Vladimír Mrekaj počas ukážky s deťmi
v Kline pána Jozefa Mišeka a členov hasičského zboru v našej obci a poďakoval sa všetkým členom a osobne p. Jozefovi Mišekovi za doterajšiu prácu , aby naďalej mali záujem pre obec vykonávať túto záslužnú prácu. Po otvorení schôdze starosta obce požiadal o slovo doterajšieho predsedu Jozefa Mišeka, ktorý oboznámil členov s činnosťou za predchádzajúce obdobie a navrhol, že
je potrebné omladiť výbor a členskú základňu. Zároveň požiadal
o uvoľnenie z funkcie predsedu
DHZ. Vyjadril sa, že naďalej chce
pracovať v DHZ a predovšetkým
pomáhať pri práci s deťmi a mládežou. Taktiež bola navrhnutá p.
Jozefovi Mišekovi funkcia čestného predsedu. Zástupca územného združenia hasičov za Oravu p. Milan Hulla sa vyjadril pochvalne, že náš DHZ chce naďalej
pokračovať v tejto záslužnej činnosti pre pre obec a pre ľudí.
Novozvolený predseda DHZ
v našej obci p. Ľubomír Košút sa
poďakoval za danú dôveru a prisľúbil, že urobí všetko čo bude
v jeho silách, aby náš DHZ pat-

pil so svojim návrhom aby funkciu predsedu vykonával pán Ľubomír Košút a on je ochotný prijať funkciu podpredsedu a veliteľa DHZ. Podpredseda Územného
výboru pán Milan Hulla navrhol
aby na výročnej členskej schôdzi
boli zvolené aj ďalšie funkcie výboru DHZ a apeloval na členov
aby sa viacej zapájali do aktivít
DHZ v rámci územného výboru.
V zmysle predložených návrhov
boli verejným hlasovaním zvolení nasledovný členovia do výboru DHZ:
Predseda DHZ: Ľubomír Košut
Podpredseda – veliteľ DHZ: Viliam Bahleda
Tajomník: Jozef Mišek
Preventivár: Jozef Meško
Pokladník: Oľga Bahledová
Referent mládeže: Daniela Svetlošáková
Strojník: Jozef Jašica
Revízor: František Blaškovič
Starosta obce, podpredseda
Územného výboru p. Milan Hulla sa poďakovali prítomným za
účasť a novo zvolený predseda
DHZ p. Ľubomír Košut požiadal

Ing. Marián Faško počas ukážky s deťmi
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Výročná členská schôdza MS SČK v Kline
Dňa 20. 2. 2013 sa v kultúrnom dome stretli členovia
MS SČK na výročnej členskej
schôdzi. Členskú schôdzu otvorila predsedníčka spolku
Mgr. Marta Peňáková, ktorá
privítala všetkých prítomných
a zároveň priblížila zúčastneným celkové pôsobenie spolku, jeho činnosť ako organizátora, či spoluorganizátora viacerých podujatí.
V rámci programu bola zhodnotená činnosť a hospodárenie
MS za 4 ročné volebné obdobie,
prijaté zameranie na nové volebné obdobie, plán činnosti a rozpočet na rok 2013. Zvolený bol
nový výbor, kontrolná rada a delegát na územný snem SČK. Za
predsedníčku MS na nové volebné obdobie bola opäť všetkými
členmi zvolená Mgr. Marta Peňáková, ktorá nás bude zastupovať aj na územnom sneme SČK.

Deti materskej školy počas ukážky prvej pomoci

e-foto šp

Schôdze sa zúčastnil aj starosta obce Štefan Peňák, ktorý
sa poďakoval členom a členkám
za aktívnu činnosť, ktorú prispievajú k zviditeľneniu sa obce,
či už kultúrne alebo humánne.
Prítomných pozdravili svojim
milým kultúrnym programom

deti MŠ, nechýbala ani tombola
a občerstvenie.
Počas schôdze nám pribudli ďalší členovia a my sme vďační nie len za to, že sa náš spolok rozrastá, ale najmä preto,
že v súčasnosti, v ktorej pociťujeme absenciu morálnym hodnôt sú ešte stále medzi nami ľudia, ktorým nechýba empatia
a schopnosť obetovať sa v prospech iných, udržiavať spolupatričnosť človeka k človeku.
Veríme, že aj naďalej sa nám
podarí mobilizovať ľudí dobrej
vôle.
Mgr. Marta Basárová

Valentínska kvapka krvi v Kolibe
Pondelok 11. marca patril
v Kolibe všetkým šľachetným ľuďom. Priestory tejto útulnej pizzerie sa pomocou Národnej transfúznej stanice (NTS) z Martina
zmenili na plnohodnotnú ambulancii na odbor krvi.
Koliba v spolupráci s Červeným krížom Klin zorganizovali akciu, kde viac ako štyridsať
ľudí z našej obce a blízkeho oko-

lia si nechalo „vypustiť“ zo žily.
Medzi darcami sme mohli nájsť
ženy a mužov, všetkých vekových
kategórií, pravidelných darcov aj
prvodarcov. NTS nič nenechala
na náhodu a všetko pripravila ako
má. Pani primárka spolu so sestričkami postupne vyšetrili a krv
odobrali takmer päťdesiatke odvážnym hrdinom. Hlavným organizátorom bola Zdenka Triebeľová: „Valentínsku kvapku kr-

vi NTS organizuje každý rok. Aj
my sme chceli využiť služby NTS
a nakoniec sa nám podarilo ich tu
„dotiahnúť.“ Účasť bola nad očakávania.“ Moderná doba prišla aj do slovenského zdravotníctva. Krv si natoľko cenia, že dokážu vyslať plnevybavenú jednotku
na odber krvi kamkoľvek. V Kline
sa odberným miestom, aj keď trochu netradične, stala Koliba, ktorá je skôr známa spoločenským
životom. Týmto sa začína možno stávať aj centrom dobročinných akcií. Niektorým občanom
sa to zdalo zvláštne, že kde sa často stretávajú v družných debatách na pivku, v tento deň tu darovali krv. „Koliba je pomaly centrom Klina. Je známa v celej dedine, preto tu trafiť nerobí nikomu
problém. Na druhej strane sme
chceli využiť tieto priestory aj na
niečo šľachetné,“ priblížila netradičný výber miesta Zdenka Triebeľová. Nad týmto všetkým držala ochrannú a dozornú ruku aj
predsedníčka MS SČK Mgr. Marta Peňáková. Záujem o darovanie
krvi bol aj u mladých, najčastejšie

prvodarcov. Tí pristupovali k darovaniu krvi a ku ihle s rešpektom, ale všetci to zvládli. Nebáli
sa a využili túto príležitosť. Ďalší dátum do svojho „darovacieho kalendára“ si zapísalo množstvo obyvateľov našej obce. Našli
sa aj niektorí, ktorí už „ťahajú“ na
niektorú z jánskeho plakiet. Personál Koliby ani pri takejto akcii
nesklamal a ukážkovo sa staral
o každého darcu. Malé občerstvenie, ale aj trochu vínka po darovaní každému prišlo vhod a čo odovzdal hneď aj prijal. „Valentínska
kvapka krvi bola organizovaná
v rámci akcie NTS. Potešila účasť
a týmto sme si dali záväzok, organizovať hromadné darovanie krvi v našej obci častejšie,“ nechala
sa počuť Zdenka Triebeľová. Darovanie krvi sa trochu odchyľuje od tradičných akcií usporiadaných v Kolibe, ale obyvatelia Klina sa môžu tešiť na ďalšie zaujímavé akcie ako narodeniny Koliby, v rokovom štýle, boxerské podujatia alebo módnu prehliadku.
Ing. Miroslav Trabalík
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Kurz prvej pomoci
…každý z vás sa určite aspoň
raz ocitol v situácii, pri ktorej išlo o život. Či už doma, v práci,
alebo na cestách.
Istotne máte na to nie veľmi príjemné spomienky. Aké boli vaše reakcie? Určite stres, nervozita a najmä to staré známe „Viem,
že nič neviem“. Tomuto sa však dá
predísť, len treba vedieť čo máme
v danom momente robiť správne.
Čo treba preto urobiť? Nič zložité, len sa zúčastniť na „Kurze

ka, učiteľka a v prvom rade človek, ktorý musí pomáhať nielen
svojim blízkym a príbuzným, ale
aj ľuďom, ktorých vôbec nepoznám. Neraz som sa ocitla v situácii pri ktorej visel život na vlásku
a záviselo len a len od mojej reakcie a prvej pomoci. Toto nie je môj
prvý a ani druhý kurz prvej pomoci. Mám ich za sebou už niekoľko a stále som si vedomá toho, že
si potrebujem svoje doterajšie vedomosti (aj nevedomosti) obnoviť a dozvedieť sa zase niečo nové.
rý tam bol, mi dá istotne za pravdu, že sme tam získali množstvo
informácií potrebných do života, ale sme si tam aj oddýchli od
všedných domácich a pracovných
starostí. Kurz sme ukončili slávnostným odovzdaním Osvedčenia o absolvovaní záverečného
testu a praktickej skúšky prvej po-

Pri nácviku prvej pomoci
prvej pomoci“, ktorý organizuje
v našej obci Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Kline, ktorého som sa zúčastnila aj
ja. Vôbec sa netreba obávať. Tento kurz je pod vedením skúsenej
zdravotnej sestry Mgr. Marty Peňákovej, ktorá prezentuje tieto
kurzy už nejeden rok. Som mat-

moci a príjemným posedením pri
občerstvení, kávičke a vínku. Len
škoda, že tam bol len jeden jediný muž. Veď aj my ženy raz budeme potrebovať prvú pomoc. Čo vy
na to – muži?! Vyzerá to tak, že
my ženy budeme odpadávať iba
pri jednom mužovi z Klina.
Mgr. Viera Katráková

e-foto šp

Veď nie nadarmo sa hovorí: „Opakovanie je matka múdrosti“. Tento
kurz ma zaujal svojou nenútenou,
rodinnou atmosférou, kde sme sa
naučili nielen niečo nové a potrebné, ale sme sa aj z chuti zasmiali
z našich nemotorných reakcií pri
umelom dýchaní na tzv. „gumenom Ferovi“. Každý z nás, kto-

Z odovzdávania osvedčení o absolvovaní kurzu prvej pomoci

Škola, školička…
Prehupli sme sa do nového roku 2013. Niektorí s predsavzatiami skoncovať so svojimi zlozvykmi, iní s prísľubom, že sa zmenia,
či stanú sa lepšími.
Ani naši žiaci a učitelia neboli
a nie sú výnimkou. Decká sa svedomito učia a učitelia tvoria nové a nové aktivity pre svoje školské dietky.
A prináša to svoje ovocie, veď posúďte sami.
Úspechy v olympiádach a testovaní deviatakov…
Od začiatku januára sa to len tak
hmýrilo samými súťažami a olympiádami. Žiaci častokrát potrápili svoje mozgové bunky, prečítali veľké množstvo odbornej literatúry alebo si odopreli večer s kamarátmi, len aby uspeli na rôznych súťažiach. Zúčastnili sa dejepisnej, recitačnej, matematickej, fyzikálnej,

chemickej, geografickej či biologickej olympiády. Takmer vždy skončili ako úspešní riešitelia a niektorí
sa aj umiestnili na krásnych prvých
troch miestach. Medzi najúspešnejších žiakov patrili, napr. Paľko Kviatek z 9. A triedy (okr. kolo Dejepisná olympiáda – 1. miesto, okr. kolo
Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto),
Filip Klinovský z 8. A triedy (obvodné kolo Matematická olympiáda – 1.
miesto, okr. kolo Dejepisná olympiáda – 2. miesto, krajské kolo Dejepisná olympiáda – 3. miesto), Mário
Balek zo 6. B triedy (Pytagoriáda –
2. miesto). Učitelia, spolužiaci či kamaráti sú na nich veľmi hrdí. Úspešne reprezentovali našu školu a dokázali, že práca učiteľov a ich samých
nie je zbytočná.
Aj žiaci deviateho ročníka môžu byť na seba hrdí. Úspešne zvládli
Testovanie 9. Mnohí z nich zaťali zu-

Deň v rozprávke
by, zobrali do rúk učebnice a zošity
a svedomito sa pripravovali na monitor. Dosiahli veľmi pekné výsledky
z matematiky a slovenského jazyka
i literatúry. Učitelia a oni sami môžu byť na seba pyšní, pretože doká-

zali uplatniť svoje školské vedomosti
aj prakticky. Niektorých ešte čakajú
prijímacie skúšky na SŠ, držme im
teda palce!
Pokračovanie na s. 14
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ZŠ s MŠ sa predstavuje
ci s pani učiteľkou Romaňákovou
sa žiaci prihlásili aj do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Poslali prekrásne umelecké práce, za ktoré by
sa nemusel hanbiť nejeden výtvarný
umelec. Terezka Romaňáková zo 4.
ročníka sa so svojou kresbou zaslúžene umiestnila na treťom mieste.

Modré z neba

Škola, školička…
Dokončenie zo s. 13
Škola žije športom…
No nielen um bol u žiakov skúšaný.
Potrápili si aj svoje telá. V priestoroch telocvične sa organizovali futbalové turnaje a florbalové zápasy,
ktorých sa zúčastnili aj iné oravské školy. Družstvo starších žiačok
sa v obvodnom kole Orion florbal
Cup ZŠ vyšplhalo na prvé miesto,
o ktoré bojovalo spolu päť základných škôl Námestovského okresu.
Srdečne im blahoželáme a želáme
všetkým ešte veľa úspechov v športových súťažiach. Veď v zdravom
tele, zdravý duch!
Tento výrok podčiarkli aj žiaci
siedmeho ročníka, ktorí sa zúčastnili týždenného lyžiarskeho výcviku v Sihelnom. Každé ráno vstávali
s úsmevom na tvári, nastúpili do pripraveného autobusu a dosýtosti sa
vyšantili na sihelskom zasneženom
vleku. Mnohí z nich sa naučili lyžovať, iní sa pod vedením učiteľov v lyžovaní zdokonalili. Určite si okrem
správnych lyžiarskych návykov odniesli aj prekrásne zážitky, na ktoré budú i po dokončení štúdia v ZŠ
spomínať. Žiaci prvého a druhého
ročníka si tiež vychutnali nádielku
snehu a s neskrývanou radosťou sa
vysánkovali v okolí lyžiarskeho vle-

ku v Kline. Rodičia, ktorí sprevádzali svoje dietky, sa tak opäť spolu s nimi mohli vrátiť do svojich detských,
bezstarostných čias.
Nielen v rámci vyučovania, ale aj
po ňom mali žiaci záujem o športové
aktivity. Viackrát sa zúčastnili krasokorčuľovania na zimnom štadióne v hoteli Altis v Námestove. Pre
veľký záujem detí o túto mimoškolskú športovú „výpravu“ predpokladáme, že ju budú pani učiteľky i naďalej organizovať aj počas teplých
jarných či letných dní.
Viera nás posilňuje...
Našu školu si nevieme predstaviť
bez pôsobenia rehoľnej sestričky
Imakuláty. Dokáže decká pritiahnuť k viere, k tomu, aby spolu trávili
viac času s Bohom. Noc čítania Biblie sa stalo pre ne krásnou tradíciou.
Žiaci sa cez deň venovali hrám, rôznym aktivitám, čítaniu statí zo Svätého Písma, zúčastnili sa na sv. omši a strávili noc v priestoroch telocvične školy. Veľkou pomocou jej boli staršie žiačky a študenti – animátori. Decká sa pod vedením rehoľnej sestričky zúčastnili aj Biblickej olympiády. Zapojili sa ako družstvo (M. Mikundová, V. Mokošáková a M. Tomaštíková) a vyhrali veľmi pekné štvrté miesto. V spoluprá-

Zber papiera.  Na fotografii vpravo: žiaci čistia obec

Škola hrou...
Už dávno je známe, že žiaci si veľa poznatkov a vedomostí osvoja nie memorovaním, ale naopak,
hravou formou. Preto učitelia prvého a druhého stupňa zorganizovali viacero projektov pre svojich žiakov. Najmenší z prvého stupňa sa tešili Dňu svätého Valentína, kedy vyrobili z lásky pre milovaného človeka papierové srdiečko so želaním.
Najviac ich však potešil Deň v rozprávke. Obliekli si kostýmy rôznych
rozprávkových postáv, zoznámili sa
aj s menej známymi rozprávkovými
príbehmi. Celý deň prebehol v rozprávkovom duchu. Súťažili, čítali, učili sa v kostýmoch. Vyučovanie
touto formou sa im veľmi páčilo a ich
snahu a kostýmy ocenili i žiaci druhého stupňa. Aj na Svetový deň vody, 22. marca, sa svedomito a poctivo pripravili. Každý žiak mal na sebe
aspoň jednu časť oblečenia modrej
farby. Bolo veľmi zaujímavé sledovať
pohybujúcich sa malých „modrých
šmolkov“ počas prestávok. Na zelených mužíčkov sa zasa zmenili 22.
apríla – na Deň Zeme, kedy si pripomenuli apríl – mesiac lesov.
Budúci prváčikovia sa preniesli
pri zápise do prvého ročníka do sveta exotických zvierat a zoo. Ocitli sa
vo svete zvieratiek a spolu s pani učiteľkami si hravou formou vybojovali
titul budúceho prváčika.
Ani pani učiteľky z druhého stupňa nezaháľali a žiakom spestrili výchovno-vzdelávací proces rôznymi hravými aktivitami. Žiaci na hodinách cudzích jazykov a geografie tvorili, písali, cestovali viacerými krajinami, nielen slovenskými,
ale aj zahraničnými. Spoznávali Slovensko a svet zaujímavejšie, dozvedeli sa o známych i neznámych krajinách veľa zaujímavostí, sami si ich
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vyhľadávali a prezentovali svojim
spolužiakom. Veľmi zaujímavý bol
aj projekt venovaný Dňu Zeme. Pani
učiteľky z PK prírodovedných predmetov vyhodnotili najkrajšie vyzdobenú triedu na tému Deň Zeme.
Niektoré triedne kolektívy si dali naozaj veľmi záležať a ich triedy zrazu
dýchali zdravšou a čistejšou atmosférou. Víťazi sa tešili sladkej výhre
v podobe torty.
Ani „jazykári“ nezaspali na vavrínoch. Marec, mesiac knihy, si už
po piatykrát žiaci pripomenuli školskou súťažou Viem, čo čítam. Po vyučovaní si preverili svoje znalosti a čítanie s porozumením z materinského, anglického, ruského a nemeckého jazyka. Texty boli zamerané aj na marcových velikánov – Jána
Ámosa Komenského a Mateja Hrebendu. Tí najšikovnejší boli, samozrejme, odmenení.
Pestovanie kultúrneho ducha...
Každý z nás vie, že zveľaďovať nemožno len um, telo, ale i ducha.
Preto sa žiaci zúčastnili mnohých
kultúrnych a zábavných podujatí.
V školskej telocvični si vychutnali
a zapojili sa do priebehu cirkusového predstavenia šikovných ukrajinských artistov.
Žiaci predviedli svoj herecký,
tanečný a pohybový talent počas
programu na Školskom plese. Prvý
stupeň zahájil pôstne obdobie maškarným plesom s kostýmami od výmyslu sveta. V apríli si starší žiaci druhého stupňa mohli vychutnať
divadelnú atmosféru známeho muzikálu My Fair Lady v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Aj napriek tomu, že sa vrátili v neskorých večerných hodinách, odniesli si prekrásny umelecký zážitok. Počas Námestovských divadelných dní sa taktiež zúčastnili veselohry Mastný hrniec v podaní ochotníckeho divadla z Ploštína. Predstavenie sa im veľmi páčilo, čo ocenili aj búrlivým potleskom v DK v Námestove. Ani najmenší neboli o nič ukrátení, v telocvični školy ich pobavil detský divadelný súbor Maska s predstavením
Doktor Jajbolíto.
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Modré z neba a Majka...
Nie každý človek sa narodí pod
„šťastnou hviezdou“. Každý z nás
máme nejaké starosti, ktoré nás
trápia a zamestnávajú našu myseľ i srdiečko. Našťastie, vždy sa
nájdu dobrí ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, pohladiť, potešiť. Určite dlho v pamäti Majky Lubasovej zostane spomienka na deň, kedy sa stretla s Vilom Rozborilom
a strávila prekrásne chvíle vďaka
relácii Modré z neba. Kto jej to vysníval, čo a ako to prebiehalo, sa
čoskoro dozvieme z našich televíznych obrazoviek.
Slová na záver...
ZŠ v Kline je miestom, ktoré deťom
umožňuje rásť a zveľaďovať ich talenty. Učitelia si pre ne vždy pripravia veľa zaujímavých, hravých aktivít, podnecujú v nich tvorivosť, súťaživosť a učia ich samostatnos-

Akčná MŠ
…aj takto by sa dala nazvať naša MŠ v Kline. Prečo? Lebo každý
mesiac sa v nej organizuje spoločná aktivita, kde sa majú možnosť
stretnúť spolu dieťa, rodič a učiteľ.
Rodič tu má možnosť vidieť
ako sa správa jeho dieťa v kolektíve, aké je zručné, ale aj učiteľa,
aký má vzťah k deťom a čo je najdôležitejšie, že sa všetci spolu za-
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obec informuje
ti a starostlivosti o svoje okolie i životné prostredie. Ani tento rok nezabudli na to, že recyklácia papiera je veľmi prospešné našim lesom
i ovzdušiu. Zapojili sa teda s poriadnou dávkou energie do zberu papiera. Vyzbieralo sa ho viac ako sedem ton. Chvályhodné, čo poviete? A to nie je všetko! Žiaci prvého
a druhého stupňa ZŠ sa s triednymi
učiteľmi zúčastnili aj projektu Čistá
obec. Natiahli rukavice, zobrali vrece do ruky a hybáááj vyčistiť dedinu od neporiadku a odpadkov po dlhej zime. Aj touto činnosťou sa snažia z detí vychovať zodpovedných
a ekologicky zmýšľajúcich občanov.
Práca učiteľov sa snáď nikdy nezastaví. Už teraz majú pre žiakov
pripravené veľké množstvo projektov, podujatí a aktivít, napr. program ku Dňu matiek, divadelné
stvárnenie rozprávky, rôzne kultúrne a športové podujatia a súťa-
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Doktor Jajbolito
že, rozlúčka deviatakov na konci
šk. roka, školské výlety, exkurzie…
Pretože múdrosť, sebarealizáciu,
ctižiadostivosť spájame s citom
a srdcom. Mgr. Lucia Kotúľová

Doplnenie: Mgr. Lucia Kotúľová
bola taktiež autorkou textu článku „Čas pokoja, radosti...“ uvedeného v ECHO KLINa č. 1/2013 Január 2013

bávajú a smejú. Veď ako sa hovorí: „Dajte si ruku na srdce.“ Kedy
ste sa naposledy so svojimi deťmi
sánkovali? Kedy ste spolu naposledy kreslili, vystrihovali si, alebo
lepili? Odpoviem si sama. Možno
práve len v MŠ na takýchto spoločných aktivitách. Každý z Vás
má množstvo práce, či už v zamestnaní, alebo doma. Prosím,
využite túto možnosť a príďte sa
spoločne s nami zabaviť do našej
MŠ. Budete milo prekvapení zo
svojich „ratolestí“ aké sú to úžas-

Rozprávková noc „O perníkovej chalúpke“

Zimná sánkovačka

Aktivita „Čistá obec“ v MŠ
Ochrana životného prostredia je jednou
zo základných hodnôt,
ktoré učiteľky MŠ Klin
vštepujú svojim deťom.
Preto sme sa dňa 26. 4.
2013 zapojili do aktivity „Čistá obec“ a spolu s deťmi a ich rodičmi
vyčistili záhradu a okolie našej MŠ.
Ďakujeme!
Mgr. Iveta Ferancová

né, milé a bezprostredné stvorenia, na ktoré budete aj právom
hrdí. Preto Vás srdečne pozývame aj na ďalšie spoločné aktivity,
ktoré sa budú konať v nasledujúcich mesiacoch. Máme naplánované tieto akcie: Apríl – úprava
okolia MŠ. Máj – prekvapenie pre
mamičku. Jún – darček pre otecka ku Dňu otcov.

Kolektív našej MŠ ďakuje všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili
na aktivite „Vianočné trhy“, z ktorých výťažok išiel na zakúpenie
digitálneho fotorámu, kde majú
možnosť rodičia vidieť seba aj svoje „ratolesti“ nielen počas spoločných aktivít, ale aj počas celodenného pobytu v MŠ.
Mgr. Viera Katráková
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Na grape sa bude sláviť svätá omša k Božskému srdcu Ježišovmu
Končí sa nám obdobie veľkonočných sviatkov, ktoré sme,
vďaka Pánu Bohu, mohli prežívať pokojne a radostne v duchu
kresťanskej nádeje.
Po štyridsaťdennom veľkonočnom období vstupujeme do okruhu sviatkov, ktoré sa nás všetkých
bezprostredne dotýkajú. Sviatok Nanebovstúpenia Pána akoby nám otváral bránu, ktorá nás
pobáda, aby sme ňou vstupovali
do Pánovho nádvoria, do jeho duchovného chrámu a slávili sviatky, ktorými sa završuje veľkonočná oslava Kristovho víťazstva.
Siedma veľkonočná nedeľa
sa nesie v znamení Pánovho nanebovstúpenia a teda rozlúčky
s apoštolmi a zároveň jeho uistenie, že keď aj od nich odíde, ale že
ich nenechá ako siroty, a že im pošle Obrancu Ducha Utešiteľa, ktorý ich posilni a vyučí všetkej pravde. Takto nás táto nedeľa pripravuje na sviatky Turíc, kedy budeme s celou Cirkvou oslavovať tento dar z neba – Ducha Svätého,
ktorý zostúpil na apoštolov a Cirkev. Po Turícach nasleduje sviatok
Najsvätejšej Trojice, kedy môžeme rozjímať nad nesmiernym tajomstvom živého Boha, ktorý je
jeden a predsa žije v nekonečnej
láske a v jednote Trojice osôb ako
otec, Syn a Duch Svätý. Toto tajomstvo, ktoré nikdy celkom nebudeme môcť pochopiť, a to ani
vo večnosti, predsa budeme môcť
hľadieť na jeho vznešenosť, moc
i slávu a vnímať jeho nekonečnú
blaženosť do ktorej budeme ponorení a v ňom a skrze neho dosahovať dokonalé šťastie. Boh akoby
nám v tento sviatok odhalil svoje srdce a ukázal nám, že v jeho
vnútri je nekonečná láska, ktorou
sú všetky tri božské osoby spojené, pričom pozýva aj nás všetkých
k účasti na tejto svojej božskej láske a to skrze vykupiteľskú obetu
svojho milovaného Syna a nášho
Pána Ježiša Krista. On nám získal Božiu milosť a udeľuje nám ju
vo sviatostiach Duch Svätý, Duch
lásky, svätosti a sily, aby sme už tu
na zemi mali podiel na jeho božskom živote a skrze jeho milosť už
tu na zemi mohli zakusovať jeho
lásku a usilovali sa o dokonalosť.
V týždni po sviatku Najsvätejšej Trojice budeme sláviť sviatok
Božieho Tela, ktorý patrí medzi
najkrajšie sviatky cirkevného roka. Podľa starej tradície sa v tento
sviatok konajú procesie cez mestá
a obce pričom kňaz nesie Kristovo Telo v nádhernej monštrancii,

aby tak požehnal miesta, kde sa ľudia zdržujú a bývajú. Celá kresťanská obec sprevádza kňaza s Najsvätejším Pánovým Telom ulicami vyzdobených miest a dedín.
Na uliciach vedľa domov sa postavia štyri oltáriky pri ktorých sa koná krátka pobožnosť a kňaz udeľuje požehnanie s Najsvätejšou

náš Spasiteľ ukázal, že nás skutočne miloval až do krajnosti a že práve preto máme prístup k tej milosti, resp. prameňu života, ktorý vyrinul z tohto prebodnutého Srdca.
A srdce Panny Márie? Áno, práve ono najbližšie tomuto Srdcu
Krista prameňu života a svätosti. Tu môžeme kontemplovať lás-

Sviatosťou Oltárnou. Tohto roku pripadá tento sviatok na štvrtok 30. mája. Za priaznivého počasia pôjdeme aj my v sprievode, aby
sme dali úctu nášmu Spasiteľovi,
ktorý prebýva tu v našom chráme
v bohostánku. Pri slávnosti Božieho Tela akoby náš Spasiteľ nachvíľu vystúpil z bohostánku, aby prešiel po našej obci, kde mu môžeme
prejaviť úctu a lásku, ako vzácnemu hosťovi a Kráľovi našich sŕdc.

ku Boha k človeku i lásku a oddanosť človeka zastúpenom v Márii a v tejto nesmiernej láske nachádzať zdroj posily a útechy. Na
sviatok Božského Srdca Ježišovho
budú dve sv. omše; ráno o 8 00 hod.
a poobede o 17 00 hod. Nie, nie je to
prikázaný sviatok, žeby sme boli
povinní prísť na sv. omšu, ako to
býva v nedele a sviatky. Ale príďme, príďme na sv. omšu v hojnom
počte, nech sa aj naše srdce povznesie podľa príkladu Panny Márie k tomuto daru lásky, ktorou
odpovieme na Výzvu nášho Spasiteľa, ktorý aj nám hovorí: „poď-

V nedeľu 2. júna bude slávnosť
prvého sv. prijímania, kedy naši
školáci z tretieho ročníka po prvý
krát príjmu najsvätejšie Telo Kristovo. Je to slávnosť, ktorá sa dotýka najviac ich rodičov a príbuzných, ale nielen ich, pretože táto udalosť je príležitosťou pre celú
farnosť, aby sme si hlbšie uvedomili, aký nezaslúžený dar dostáva človek v tejto sviatosti. Pán Ježiš premieňa ústami kňaza chlieb vo svoje sväté Telo a dáva nám ho, ako
Chlieb života. Je to obetované Kristovo Telo, ako to on sám povedal.
„A chlieb, ktorý vám ja dám, je moje Telo obetované za život sveta“.
Preto pri tejto slávnosti by sme sa
nemali sústreďovať len na pozemské veci, tie nech sú len rámcom celej tejto slávnosti, ale jej stredobodom, jej srdcom nech je On, náš
Pán, ktorého dieťa prijíma po prvý
krát do svojho čistého srdca.
Po tejto nedeli nás opäť ešte čakajú dva krásne sviatky a to
je v piatok 7. júna, kedy budeme sláviť sviatok Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho a potom v sobotu sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Oba tieto sviatky
sú akoby zlatým klincom v tomto okruhu liturgických slávení celého roka. Ježiš nám predstavuje svoje milujúce Srdce, ktoré bolo pre nás otvorené kopijou vojaka pri jeho smrti, aby nám on ako

te ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a nájdete odpočinok pre svoje duše“.
Keďže nad našou farnosťou sa
na vrchu Grapy týči socha BSJ, preto v nedeľu po tomto sviatku, čiže
9. júna budeme za priaznivého počasia sláviť sv. omšu k úcte BSJ aj
pri tejto soche o 15 00 hod., na ktorú
srdečne pozývam zvlášť mladých,
pre ktorých výstup na Grapu nie je
problémom. Avšak rád by som svoje pozvanie na túto sv. omšu adresoval všetkým, ktorí ešte vládzu vyjsť ku soche. Chcem veľmi srdečne
pozvať aj veriacich z ostatných farností na túto púť, ktorí iste radi privítajú túto možnosť slávenia sv. omše v chráme prírody, pod holým nebom, ktorého kulisy tvoria z jednej
strany naše oravské hory a z druhej nádherná panoráma Nízkych
a Vysokých Tatier. Zároveň by som
chcel poprosiť všetkých veriacich,
aby si na tieto slávnosti vzali so sebou aj modlitebné knižky a tak sa
mohli zapojiť do spevu na oslavu
nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Chcem vás všetkých pozvať na
túto slávnosť slovami našej krásnej
chrámovej piesne: „Poďme k Srdcu Ježišovmu a klaňajme sa jemu,
znejte piesne k sláve jeho, Srdca Pána večného“.
ThDr. Štefan Mordel, farár

Dedinské páračky
Dňa 8. 2. 2013 sme sa už piaty krát stretli na Dedinských páračkách. V spomienkach sme sa
vrátili do nedávnej minulosti,
keď sme si pripomenuli ako bývali naši predkovia.
V sále KD bola pripravená
chyžka ako v minulosti – stôl , na
ktorom nechýbal čerstvo upečený chlebík od Janky Lipiakovej
a biblia, pri ňom posteľ s perinami od starých mám, piecka a komoda. Útulnosť izbičky dopĺňali
domáce koberce a výrobky z dreva, ktoré vo voľnom čase vyrezal

Peter Katrák. Pred izbičkou stál
plot, a pred ním lavička, na ktorej
si návštevníci páračiek mohli posedieť a poklebetiť. Scenériu izbičky dopĺňal psík vo svojej búde.
V miestnosti bola pripravená výsta-
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Dedinské páračky
va fotografií páračiek od ich prvého ročníka do teraz, ako aj kosenie

Šindliar Ján Jagelka z Oravskej Polhory počas ukážky strúhania šindľov
Rezbár Ján Špuler z Bobrova zaúča
do remesla

a mlátenie u Michala Kosmeľa. Ako
každý rok aj tento prišli párať obča-
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nia v hojnom počte od tých skôr narodených až po maličkých. Babičky
prišli svojím vnúčatám ukázať a naučiť ich ako sa „piera pára“. Medzi
páračky zavítal aj náš duchovný otec
Š. Mordel, ktorý sa zaujíma o dianie
a aktivity svojich ovečiek.
Pán František Štefaňák, Ján Jagelka a Miroslav Rešuťik z Oravskej Polhory predviedli ako sa pripravovali šindle. Túto prácu si mohol vyskúšať každý. Svojou zručnosť vo vyrezávaní z dreva nám
prišiel predstaviť aj pán Ján Špuler z Bobrova, ktorý svoje výrobky
ponúkal aj na predaj (s možnosťou
zakúpenia jeho umeleckých predmetov z dreva). O občerstvenie
sa postaral MS SČK v Kline a naše dôchodkyne a o dobrú náladu

sa postarali naši domáci harmonikári. Ďakujeme naším verným
„páračkám“ a všetkým, ktorý sa
tejto akcie zúčastňujú a podieľajú
akýmkoľvek spôsobom, lebo nie je
nič krajšie ako pocit z dobre vykonanej práce.
„Dedičstvo otcov
zachovaj nám pane.“
Eva Katráková

ceho kňaza. Členovia speváckeho súboru Babička dojímavými
melódiami a žartovnými slovami
zabávali všetkých. Po obrade sa
všetci zúčastnili smútočnej hosti-

ny. Keďže ešte nebolo pred popolcovou stredou, na kare vyhrávalo
hneď niekoľko heligóniek a zábava pokračovala do večera.
Mária Jendroľová

Pochovávanie basy
Koniec fašiangov symbolizovalo pochovávanie basy. Základný motív vychádzal z nastávajúceho pôstu, kedy boli zábavy pri
muzike zakázané.
Na znak toho, sa predvádza
žartovné pochovávanie hudobného nástroja – basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich pozostalých. Na
záver zábavy basu vynesú von zo
sály, čím ju symbolicky pochovajú. Takto vysvetľuje zvyk Pochovávania basy Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska.
V dedine si však iba málo ľudí
pamätá pochovávanie basy. Mladšia generácia tento zvyk pozná

len z rozprávania starých rodičov, alebo možno z televízie. Preto sa dôchodcovia rozhodli zorganizovať ukončenie fašiangu „ako
sa patrí“.
Ako oznamoval plagát:
„Našu drahú zosnulú Kliňanskú basu vyprevadíme na poslednej ceste v nedeľu 10. 2. 2013.“
Fašiangový sprievod masiek
a maškár sa vydal od Kobyliaka cez dedinu k obecnému úradu, kde ich pán starosta pohostil
a zúčastnení pokračovali do Koliby, kde sa uskutočnilo samotné
pochovávanie. Skvelé herecké výkony bavili všetkých prítomných.
Pán Rudo Balek ani okom nemihol a skvele zahral pochovávajú-
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Prechod chotárom na bežkách
V dobrej a veselej nálade
prichádzali účastníci
3. ročníka Prechodu na bežkách
kliňanským chotárom, ktorý
spoločne s obecným úradom
pomohli pripraviť Jozef a Peter
Sroka, Ing. Anton Jadroň.
V mrazivom, ale slnečnom počasí sa všetci tešili na neopakovateľný zážitok prechodu našim chotárom a vychutnať si tento krásny
šport. Aj keď nejde o to kto bude
prvý, ale predsa stojí za to byť dobré pripravený. Ako sa vraví „kto
nemaže nejede“. Už pri registrácii dobre padol na rozdýchanie povestný „štamperlík“ a mnohí, aby
nešli viac dozadu ako dopredu tak
si primazali aj lyže, aj keď len obyčajnou sviečkou. A keď sa objavil
s bežkami aj náš pán farár, tak každému bolo jasne, že to fyzicky aj
duševne zvládne. Asi najväčší zaberák pre každého bolo vyjsť ku soche Krista na Grape. Po krátkom
občerstvení naši lyžiari vchádzali
krátkym zjazdom do lesa poza Kohútovu až na Vahanov. Tu sa každý účastník prechodu mohol pokochať na krásnej zasneženej prírode a možno aj zabudnúť na všetky
starosti a nasávať krásnu prírod-

nú scenériu plným dúškom. Na Vahanove čakali na bežkárov chutné
buchty (na našom prechode už tradičná pochutina) a teplý čaj, ktorý s úsmevom a povzbudením rozdávali členky MS-SČK. A z Vahanova na Brestovku stačilo zatvoriť

oči a dolu zjazdom nejeden chytal
v snehu zajaca alebo sa váľal ako
snehová guľa. Možno pre niekoho to bol aj adrenalín, ale určite to
stálo zato. A komu bolo zima ten
hľadal„ ťapku na zohriate“ aby to
smerom do michaľovského potoka a odtiaľto do cieľa v kultúrnom
dome úspešne zvládol, kde na

300-ku účastníkov čakal výborný
poľovnícky guláš, ktorý pripravili naši jagermajstri. Možno niekto
aj od únavy zaspával, ale pri ľudovej hudbe už mnohí mysleli na ďalší ročník na ktorý všetkých opäť ešte v hojnejšom počte pozývame.
Text: Štefan Peňák,
autor foto Ing. Peter Jendroľ
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Klin centrum boxerského sústredenia
Naša obec sa stala tréningovým
centrom talentov Únie
boxerských klubov Slovenska.
Dokopy dvadsiatka pästiarov
sa v apríli týždeň pripravovala
v boxerskej telocvični BC
Triebeľ, a takisto ich preveril
členitý terén našej obce.
Pod vedením bývalého trénera slovenskej reprezentácie Dušana Bučka, asistentov Martina Gajdoša, MikhaelaChebanu absolvovali dokopy štrnásť tréningových
jednotiek. Do výberu Slovenska
sa dostali aj Jessica a AlexTriebeľovci.
Počasie vyšlo na výbornú. Vôbec nebránilo rannej rozcvičke,
ktorá bola naplánovaná vždy na
siedmu hodinu. Polhodinový poklus v areáli Trendhotela bol najlepším liekom na vstávanie. Po
prebraní sa a chutných raňajkách
dostali boxeri chvíľku na regeneráciu, po ktorej nasledoval tréning v telocvični. „Pochodil som
na Slovenskú veľa telocviční, ale

táto v Kline je asi najlepšie vybavená. Klub BC Triebeľ nám teda poskytol výborné podmienky
na trénovanie. Rovnako aj príroda v obci, kde sa každému dobré
dýcha,“ pochvaľoval si podmienky tréner Bučko. Kliňanská boxerská telocvičňa poskytla dostatok priestoru a športového náradia pre všetkých dvadsiatich. Poldruha hodinu dlhý sparring a búchanie do vriec dalo zabrať všetkým. „Tréningy sme sa snažili robiť ako všeobecnú prípravu boxerov. Niečo z techniky, ale aj kondične,“ priblížil tréning Bučko.
Šestnásť boxerských kôl bolo náročnou prípravou pre mladých
bojovníkov. Keďže takmer každý
bol z iného klubu, tak sa nepoznali a pri párovaní sa vôbec nešetrilo, rany lietali silné a presné ako v zápasoch. Bučko bol
s prípravou spokojný: „S prístupom som bol veľmi spokojný, niektorí sú tu prvý raz a len sa učia
ako to chodí na týchto kempoch,
ale vždy išli na maximum.“ Spo-

kojný bol aj hlavný organizátor
kempu Peter Triebeľ: „Nikto to
tu neflákal, veď inak by išli proti sebe. Určite to každému niečo
dalo.“ Celodenný tréning zavŕšili treťou fázou po piatej hodine.
Tá bola najťažšia. Päťkilometrový beh po Kline bol zaberačkou aj
pre skúsenejších borcov. Po tomto tréningu už zostávala len večera, regenerácia a oddych. „Kempom sme chceli ukázať, že aj Klin
a náš klub má čo ponúknuť Slo-

vensku a športu zvlášť. Týmto sústredením sme nechceli sa dostať
len do povedomia boxerskej spoločnosti, ale prezentovať aj obec
Klin ako zaujímavé stredisko pre
športové aktivity,“ ozrejmil zámery kempu Peter Triebeľ. Päťdňové sústredenie, kvalitu tréningu a krásy Klina si pochvaľoval každý zúčastnený pästiar,
aj keď musel zaťať zuby pri behu
k soche Krista.
Ing. Miroslav Trabalík

Memoriál Mariána Lipjaka

Na 2. ročník Memoriálu
Mariána Lipjaka sme si tento
rok kvôli nepriaznivému
počasiu trošku počkali.
Tento sa uskutočnil až tretiu aprílovú nedeľu, 20. 4. 2013. V tomto prípade sa oplatilo počkať, pretože bolo krásne počasie, ktoré takémuto podujatiu praje. Na rozdiel
od minulého ročníka, ktorý sa konal na umelej tráve, sa tohtoročný
memoriál uskutočnil na futbalovom ihrisku TJ Tatran Klin.

Zúčastnilo sa ho 40 hráčov, zastupujúcich kategórie veteránov,
mužov a dorastencov. Vďaka krásnemu počasiu prišlo aj veľa futbalových fanúšikov, ktorí prispeli k vynikajúcej športovej atmosfére.
V konečnom hodnotení sa z celkového počtu 8 mužstiev – 4 mužstvá veteránov, dve družstvá mužov a dve dorastencov na 1. mieste
umiestnilo mužstvo veteráni A, na
2. mieste muži B, na 3. mieste do-

Obec Klin 30. júna 2013
pozýva
na kultúrno-športový deň
všetky deti, mládež a dospelých

V hlavnom programe pre deti vystúpi
v Diskoparáde
ŠAŠO MAROŠ a bude odohrané bábkové divadlo

rast B. Najlepším strelcom sa stal
Tibor Svetlák. Organizátori podujatia sa chcú poďakovať starostovi
Š. Peňákovi, pánu K. Svetlákovi,
všetkým futbalistom za účasť a samozrejme všetkým fanúšikom,
bez ktorých by nebola tá správna
športová atmosféra.
Už teraz sa tešíme, že sa o rok
opäť stretneme a prežijeme spolu
príjemné jarné popoludnie.
Text a foto: Soňa Feniková

Ján Košút – tréner už st. žiakov,
pri preberaní ceny

K foto vpravo: v strede najlepší strelec turnaja Tibor Svetlák
– v súčasnosti hráč dorastu MFK
Ružomberok

konečná tabuľk a 2012/2013 – Stolný tenis – 8. liga muži
Mužstvo
Výhry
Remíza
Prehry
Skoré
Body
1. Or. Lesná
12
1
1
195:57
39
2. Novoť B
11
2
1
182:70
38
3. Mutné C
8
3
3
158:94
33
4. Babín A
8
1
5
147:105
31
5. Sihelné A
7
1
6
130:122
29
6. Novoť C
4
0
10
87:165
22
7. Klin A
2
0
12
71:181
18
8. Zákamenné A
0
0
14
38:214
14

Zdroj: Oravský stolnotenisový zväz
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Futbalová
jar

19. 5. 2013 Rabča – Klin 0 : 0
Do jarnej časti futbalovej
sezóny 2012/2013 vstupuje
Telovýchovná jednota Tatran
Klin s piatimi družstvami a to
prípravka, mladší žiaci, starší
žiaci, dorast a dospelí.
Prípravka
Je to kategória žiakov ročníky 2002
až 2006. Žiaci tejto kategórie začali súťažne hrávať na jeseň 2012.
Hrávajú turnajovým spôsobom
každý s každým v jeden deň, väčšinou ide o skupiny s tromi družstvami. V tejto kategórii ide hlavne o to,
aby hráči získali futbalové základy
a prvé skúsenosti súťažne hrávať.
Žiaci sa stretávajú v telocvični pod
vedením Karola Volfa v rámci futbalového krúžku pri ZŠ Klin a na
ihrisku ich vedú Ján Košút a Anton
Katrák. Prípravka začína 8. 5. 2013
v Rabči za účasti prípraviek Klina,
Rabče a Oravskej Polhory.
Mladší žiaci
V družstve došlo k viacerým zmenám oproti jesennej časti súťažného ročníka. Z hosťovania v Námestove sa vrátili Patrik Svetlošák, Roland Galčík a Dominik Bobák. Žiaci už na jeseň dosiahli výborné výsledky a príchodom týchto troch
hráčov sa zloženie družstva ešte
skvalitnilo. Vidieť to aj na výsledkoch, keď zvíťazili zatiaľ vo všetkých odohratých zápasoch v jarnej
časti s výsledkami 13:0 Bobrov, 7:0
Lisková, 9:0 Breza.
K zmene došlo aj na trénerskom
poste, keď na post trénera nastúpil

e-foto v. briš

Miroslav Trnka a doterajší tréner
Ján Košút prešiel k starším žiakom,
kde bude odovzdávať svoje skúsenosti, aby dosahovali s mladšími aj
staršími žiakmi aspoň také kvalitné výkony ako doteraz. Mira Trnku poznajú aj naši fanúškovia, nakoľko v druhom ročníku účasti našich mužov v 5. lige hrával za Klin.
Momentálne hráva za Lokcu a stále patrí k výborným futbalistom.
V minulosti výborne hrával za Námestovo, venoval sa mládeži a určitý čas pôsobil aj ako tréner družstva
dospelých v Námestove spoločne
s Danom Kosmeľom. Má veľa futbalových skúseností ktoré rád odovzdá aj žiakom ktorí chcú reprezentovať Klin vo futbale čo najlepšie.
Starší žiaci
Starší žiaci sú na výbornom druhom mieste v 3. lige a budú snažiť udržať si druhé miesto do konca súťažného ročníka. Pri obsadení druhého miesta môžu mať nádej aj na postup do 2. ligy, nakoľko častokrát sa stáva že postupujú
dve družstvá, alebo družstvo ktoré
skončí na prvom mieste odmietne
postúpiť vyššie z rôznych dôvodov.
V jarnej časti súťaže dosiahli
zatiaľ striedavé výsledky. Zvíťazili nad Brezou 4:0, remizovali s Liskovou 0:0 a prehrali s Bobrovom
0:1. Trénermi sú Anton Katrák
a Ján Košút.
Dorast
Dorastenci začali sezónu veľmi dobre keď zvíťazili nad Bre-

zou 4:1 a v Bobrove 5:2. Pohybujú sa prednej časti tabuľky s perspektívou ešte zlepšiť umiestnenie. Z hosťovania v Ružomberku
sa vrátil Patrik Révaj, ktorý určite pomôže družstvu k dobrým
výsledkom. Dorast je momentálne zložený z veľmi dobrých hráčov, ktorí tvoria aj veľmi dobrý
kolektív. Cieľom v tejto sezóne je
stabilizovať výkonnosť mužstva,
nájsť každému hráčovi správny post, aby od novej sezóny zaútočili na najvyššiu priečku. Majú
na to všetky predpoklady. Trénermi sú Vladimír Fenik a Peter Gužík. Dospelí: Mužstvo sa pohybuje
v druhej polovici tabuľky a sezónu
začalo prehrou so Zubercom 1:2
a Sihelným 0:5. Pozitívom mužstva je to, že je zložené z mladých
hráčov ktorí prišli z dorastu a dokázali sa v mužstve presadiť. Na to
aby podávali stabilné výkony musia ale získať skúsenosti v ťažkých
zápasoch. Z toho dôvodu bude táto sezóna bez veľkých ambícii, cieľom je zotrvanie v súťaži a zlepšenie hry pre novú sezónu.
Trénermi sú Jozef Bolibruch
a Milan Úradník
Text: Ing. Peter Gužík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muži 1. trieda
Zubrohlava 20 15 4 1
Žaškov
20 10 6 4
Novoť
20 10 4 6
Nižná
20 8 7 5
Zuberec
20 9 3 8
Medzibrodie 20 9 3 8
O. Podzam. 20 9 2 9
Breza
20 9 2 9
Sihelné
20 8 4 8

†

34:12 49
47:26 36
52:44 34
37:26 31
33:30 30
36:34 30
39:34 29
31:34 29
33:25 28

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
39-ročná Zuzana Kovalčíková,
86- ročná Johana Skyčáková,
63- ročný František Úradník,
92- ročný Jozef Večerek

10. 	Klin
11. O. Polhora
12. Rabča
13.		 Dlhá
14. Lokca

20
20
20
20
20

6
7
6
5
3

6 8
3 8
3 11
5 10
0 17

33:38 24
26:32 24
27:46 21
22:36 20
16:61 9

Dorast 1. trieda
1. Chlebnice 20 14 2 4 69:20 44
2. Liesek
20 12 5 3 57:17 41
3. Vavrečka
20 12 4 4 57:19 40
4. Novoť
20 10 6 4 48:37 36
5.	Klin
20 11 2 7 56:45 35
6. Breza
20 10 3 7 41:45 33
7. Nižná
20 9 4 7 53:47 31
8. Zázrivá
20 8 3 9 38:42 27
9. Or. Lesná 20 7 3 10 41:36 24
10. Lokca
20 6 3 11 30:48 21
11. Zubrohlava 20 5 3 12 24:59 17
12. Habovka
20 5 2 13 27:59 17
13.		 Bobrov
20 4 4 12 35:72 16
14. Babín
20 3 4 13 28:58 13
Žiaci III. liga, skupina B
1. Bobrov
21 19 1 1 82:16 58
2.	Klin
21 14 3 4 59:22 45
3. Istebné
20 14 1 5 73:26 43
4. L. Hrádok 20 13 1 6 98:20 40
5. Blatnica
21 12 0 9 52:34 36
6. Rabča
20 10 2 8 51:45 32
7. Z. Poruba 21 8 4 9 31:54 28
8. Liesek
21 9 0 12 51:42 27
9. Breza
21 7 5 9 47:46 26
10.		 Or. Lesná 20 8 1 11 59:46 25
11.		 Lisková
21 7 3 11 33:64 24
12.		 Or. Podzámok 21 6 2 13 29:71 20
13.		 Or. Polhora 21 3 1 17 21:102 10
14.		 Sučany
21 3 0 18 31:129 9

Na svet sme
privítali

Patrik Baculák, Samuel Sučák, Zaira Revajová, Peter Sobčák, Tomáš Majcher, Mário Sroka, Jakub Noel Litvák, Laura
Mokošáková, Diana Košútová,
Benjamín Plaskúr, Lukáš Vlžák,
Tibor Vlžák, Sebastián Maslaňák, Tomáš Volf, Michal Duňa,
Ema Veselovská
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