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SLÁVA BOHU, POMOC BLÍŽNEMU
Veľké množstvo áut pred obecným úradom 23. 10. 2015 predznamenávalo veľkú udalosť. Občania Klina očakávali významných hostí, ktorí sa vo večerných
hodinách objavili aj s darom.
Išlo o zrekonštruované požiar
ne vozidlo Tatru 148 s nadstavbou
a kompletnou generálkou, ktoré
rozšírilo vozový park našej obce.
Túto tak potrebnú hasičskú
techniku prišiel Kliňanským ha
sičom odovzdať priamo minister
vnútra Robert Kaliňák, ktorý vo
svojom príhovore vyzdvihol prácu
dobrovoľných hasičov pomáhajú
cich pri záchrane životov a majet
ku. V príhovore vyzdvihol ich prí
nos, že vo svojom voľnom čase, bez
nároku na odmenu a na úkor vlast
ných rodín pomáhajú svojim blíž

nym v prípadoch, kedy nasadzujú
aj svoje životy, aby uchránili živo
ty a majetok svojich spoluobčanov.
„Toto auto je poďakovanie za roky driny, ktoré dobrovoľní hasiči vykonávali,“ povedal prítomným. Ďa
lej poďakoval starším generáciám
dobrovoľných hasičov za ich službu
a vyjadril obdiv a podporu mladým
generáciám hasičov. „Chcem Vám
poďakovať, že ste sa pridali k dobrovoľným hasičom, lebo v dnešnom
svete internetu je naozaj tisíc možností, ako tráviť voľný čas. Vy ste sa
rozhodli, že ho budete tráviť tým, že
budete pomáhať druhým. Ak máme
takúto mladú generáciu, tak nikto
z nás sa nemusí obávať o budúcnosť
Slovenska.“
Medzi členmi delegácie bo
la aj Viera Mazúrová – poslanky
ňa NR SR, Juraj Blanár – posla

nec NR SR a predseda ŽSK, Ladi
slav Petho – prezident Dobrovoľ
nej požiarnej ochrany SR, Vende
lín Horváth – generálny sekretár
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR, Jaroslav Kapustniak – riadi
teľ Krajského riaditeľstva Hasičs
kého a záchranného zboru v Ži
line, Peter Bakaľa – riaditeľ Ok
resného hasičského a záchranné
ho zboru, Jozef Straka – posla
nec ŽSK a predseda Územného
výboru DPO, Peter Sršeň – riadi
teľ Územného výboru DPO, hos
tia z Poľska, z partnerskej Gminy
Lipnica Wielka – Boguslav Jazov
sky – wojt gminy, František Pin
dziak – predseda DHZ z Lipnice,
Peter Kružel – starosta obce Vav
rečka, zástupcovia dobrovoľných
hasičov z obcí: Zubrohlava, Bob
rov, Vavrečka.

„Prepožičanie vozidla zvýši operatívnosť zásahov, skvalitní schopnosť a rýchlosť nasadenia jednotky
v prípade požiaru. DHZ majú stále významné miesto v spoločenskom
dianí každej obce. Veď úlohou DHZ
je chrániť život, zdravie a majetok
občanov pred požiarmi a živelnými
pohromami. Pre našich hasičov je
darovanie tohto vozidla akousi odmenou za ich doterajšiu činnosť, ale
zároveň aj morálna povinnosť byť
tam, keď ľudia potrebujú pomoc pri
zásahu,“ takto sa prihovoril aj starosta našej obce Štefan Peňák. Svoj
príhovor ukončil s prianím prvých
hasičov v Kline z roku 1922, ktoré
nesú dobrovoľní hasiči v Kline doteraz na svojej hasičskej zástave:
„Sláva Bohu, Pomoc blížnemu.“
-red-

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Vážia si novú techniku
Sme malá obec a teda o to viac
vnímame dni, ktoré prinášajú našej dedine zmeny.
Večer 23. októbra naša obec eš
te zďaleka nerozmýšľala o spán
ku. Chystala sa na výnimočnú uda
losť – návštevu vysokých štátnych
hodnostárov. Neprišli naprázdno.
Pred obecným úradom zastavilo
nablýskané požiarne vozidlo, z kto
rého vystúpil minister vnútra Ro
bert Kaliňák a predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Privítal ich starosta našej ob
ce Štefan Peňák a veliteľ miestne
ho DHZ Viliam Bahleda ministro
vi zasalutoval. Pan minister po
chválil celý hasičský zbor: „Hasičky a hasiči, vidím, že tu máte správ-
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nych ľudí, ktorých obec potrebuje.
Vaša DHZ je pevným článkom v obci. Ak bude mať celé Slovensko takúto mladú generáciu, tak to je poklad
pre nás všetkých.“ Starších i mlad
ších potešili takéto slová. Po „krs

te“ vozidla sme sa zúčastnili pose
denia, kde sme si so staršími po
spomínali, ako to bolo kedysi, že
to mali oveľa ťažšie, lebo techni
ka zlyhávala. O to viac si vážia no
vú techniku, na ktorú sa bude dať

spoľahnúť v situáciách, kedy je po
trebné mať všetko potrebné v dob
rom stave, lebo chcieť bez techni
ky je niekedy málo na záchranu ži
votov a majetku.
Magdaléna
Hvôľková, rod. Mišeková
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s MŠ Klin a voľba poslanca OZ
do finančnej komisie.
UZNESENIE č. 49
A: DELEGUJE
1. Zástupcu do Rady školy pri ZŠ
s MŠ z radov poslancov Dušana
Gonšenicu.
K bodu č. 5 – Poverenie na zástupcu starostu obce.

Oprava a výstavba nového oporného múru na Kliňanke FOTO: Štefan Peňák
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (ďalej len OZ – skrátené)
zo dňa 21. 8. 2015
OZ na zasadnutí prerokovalo:
1. Určenie zapisovateľa a overo
vateľov zápisnice.
2. Zloženie sľubu náhradníka
– poslanca OZ.
3. Určenie zapisovateľa a overo
vateľov zápisnice.
UZNESENIE č. 44 – OZ:
A: URČUJE
1. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Ka
tarína Košútová.
2. Overovateľov zápisnice: Ľubo
mír Košút, Ing. Peter Jendroľ.
2. Zloženie sľubu poslankyne OZ.
UZNESENIE č. 45
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Zánik poslaneckého mandátu
Pavla Červeňa podľa § 25 odst. 2
písm. c) zák. SNR 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
2. Zánik členstva v Rade školy pri
ZŠ s MŠ zástupcu z radov poslan
cov Pavla Červeňa z dôvodu vzda
nia sa mandátu poslanca obecné
ho zastupiteľstva.
3. Zánik členstva vo finančnej
komisii poslanca Pavla Červeňa
z dôvodu vzdania sa mandátu pos
lanca obecného zastupiteľstva.
4. Zánik zastupovania výkonom
funkcie „zástupcu starostu obce“
poslanca Pavla Červeňa z dôvo
du vzdania sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva.

stva Zdenka Bošanová zložila zá
konom predpísaný sľub poslan
ca OZ v súlade s § 26 zák. SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení
znení neskorších predpisov a bolo
jej odovzdané osvedčenie o tom,
že sa stala poslankyňou.
21. 8. 2015.
Zapisovateľ:
Ing. Katarína Košútová.
UZNESENIA ZO ZASADANIA
Obecného zastupiteľstva obce
Klin z 26. 8 2015
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania OZ.
UZNESENIE č. 46 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ
K bodu č. 2 – Voľba návrhovej
komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
UZNESENIE č. 47
A: SCHVAĽUJE
1. Zapisovateľa zápisnice:
Bc. Marcela Volfová.
2. Overovateľov zápisnice: Vi
liam Bahleda, Peter Štepunek.

UZNESENIE č. 50
A: BERIE NA VEDOMIE
1. poverenie
starostu
ob
ce v zmysle § 13b odst. 1 zák. č.
269/1990Zb. o obecnom zriadení
s účinnosťou od 26. 8. 2015 zastu
povaním starostu obce t.j. výko
nom funkcie „zástupcu starostu
obce“ poslanca Ľubomíra Košúta
v čase jeho neprítomnosti v nasle
dujúcom rozsahu:
• dočasná práceneschopnosť sta
rostu obce,
• dovolenka starostu obce,
• pracovná cesta starostu obce
v rozsahu viac ako 3 dni.
K bodu č. 6 – Informácia riaditeľky ZŠ s MŠ o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
v šk. roku 2015/2016.
UZNESENIE č. 51
A: BERIE NA VEDOMIE
Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ
o zabezpečení výchovno-vzde
lávacieho procesu v šk. roku
2015/2016 prednesenú riaditeľ
kou školy Mgr. Alexandrou Jaňá
kovou.
K bodu č. 7 – Prejednanie Dodatku č. 3 k VZN
UZNESENIE č. 52
A: SCHVAĽUJE:
1. Dodatok č. 3 k VZN č. 14/2013
o určení výšky príspevkov od zá
konných zástupcov detí/žiakov

a dospelých za pobyt v mater
ských školách, na čiastočnú úh
radu nákladov v školskom klu
be a na čiastočnú úhradu nákla
dov a podmienok úhrady v škol
skej jedálni a výdajnej školskej je
dálni v zriaďovateľskej pôsobnos
tí obce Klin.
K bodu č. 8 – Prejednanie monitorovacej správy obce Klin k 30.
6. 2015.
UZNESENIE č. 53
A: BERIE NA VEDOMIE:
Monitorovaciu správu k plne
niu programového rozpočtu ob
ce Klin ku 30. 6. 2015 (za 1. pol
rok 2015).
K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenia č. 5 zo dňa 30. 7. 2015
UZNESENIE č. 54
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenie č. 5
z 30. 7. 2015, ktoré je v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 14
zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpoč
tových pravidlách územnej samo
správy a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskor
ších predpisov.
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 6
z 21. 8. 2015, ktoré je v súla
de s ustanovením § 14 zákona
č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred
pisov.
2. Vykonanie mimoriadnych úh
rad výdavkov ZŠ s MŠ súvisiacich
so zabezpečením fungovania pre
vádzky MŠ a výdajne školskej je
dálne v budove č. 224 na základe
predloženej žiadosti zo strany ZŠ
s MŠ Klin, s tým že bude dodatoč
ne upravená uvedená príloha č. 1

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej,
volebnej a návrhovej komisie.

B. VYHLASUJE:
Podľa § 51 odst. 1 a 2 SNR č.
346/1990 o voľbách do samosprá
vy obcí v znení neskorších predpi
sov nastúpenie Zdenky Bošanovej
za poslankyňu Obecného zastupi
teľstva v Kline.

UZNESENIE č. 48
A: VOLÍ
1. Návrhovú komisiu v zložení:
Ľubomír Košút, Ing. Petrer Jen
droľ.
2. Mandátovú komisiu v zložení:
Peter Štepunek, Viliam Bahleda,
3. Volebnú komisiu v zložení: Pe
ter Jendroľ, Zdenka Bošanová.
4. Predsedu finančnej komisie
pri OZ poslankyňu Zdenku Bo
šanovú.

C: KONŠTATUJE, že zvolená
poslankyňa obecného zastupiteľ

K bodu č. 4 – Delegovanie poslanca OZ do Rady školy pri ZŠ

Zemné práce pri pokladaní káblov od ulice Hlavná po ulicu Slnečná
FOTO: Štefan Peňák
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k VZN č. 1/2011 vrátane rozpoč
tu na rok 2015.
K bodu č. 10 – Prejednanie audítorskej správy konsolidovanej
účtovnej závierky k 31. 12. 2014
UZNESENIE č. 55
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej zá
vierke k 31. 12. 2014.
2. Dodatok správy audítora
o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou v zmysle § 23
odst. 5 zákona č. 540/2007 Z.z.
k 31. 12. 2014.
K bodu č. 11 – Prejednanie návrhu projektov.
UZNESENIE č. 56
A: SCHVAĽUJE
1. Návrh projektu „Nakladanie
s biologickými odpadmi „vo výš
ke 109 650 € za spoluúčasti fi
nancovania obce vo výške 5% t.j.
5482,50 €.
2. Návrh projektu „Kamerový
systém v obci Klin“ a podanie žia
dosti o poskytnutie dotácie na fi
nancovanie projektu v oblasti pre
vencie kriminality pre rok 2015
so spolufinancovaním obce vo
výške 20 %.
B. POVERUJE:
1. Starostu obce rokovaním
o projekte „Nakladanie s biolo
gickými odpadmi“ v spolupráci
so Združením Biela Orava.
K bodu č. 12 – Žiadosti občanov-žiadosti o výstavbu, odkúpenie pozemkov pod MK.
UZNESENIE č. 57
A: SÚHLASÍ
1. S výstavbou RD na parcele
C-KN č. p.1300/182 p. Lenka Sa
bová, Komenského 500/30 029 01
Námestovo. Stavebné povolenie
bude vydané po schválení v zmysle

obec informuje
dodatku č. 2 k ÚP obce Klin a sta
vebného zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a staveb
nom poriadku s vybudovaním in
žinierskych sietí na vlastné nák
lady, s prístupom k stavebné
mu pozemku cez parcely C-KN
1300/151,1300/152,1300/105
vo vlastníctve obce.
2. S výstavbou RD na parcele CKN č. 1300/160. Tomáš Tomov
čík a manž. Daniela Klin 486.
Stavebné povolenie bude vydané
po schválení v zmysle dodatku č. 2
k ÚP obce Klin a stavebného zá
kona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
s vybudovaním inžinierskych sie
tí na vlastné náklady, s prístupom
k stavebnému pozemku cez par
cely C-KN č. 1300/151,1300/152,
1300/105 vo vlastníctve obce.
B: SCHVAĽUJE
1. Zámer predaja nehnuteľností
vo vlastníctve obce Klin – odpre
daja pozemkov pre spoločenstvo
vlastníkov bytov – bytovka s. č.
121 na parcele C-KN 405/3 o vý
mere 16278 m2 a novovytvorené
ho priľahlého pozemku parcela č.
405/4 o výmere 432 m2 oddelené
ho od pozemku parcela registra CKN parc. č. 405/2 zast. pl. v k.ú.
Klin zobrazenú GP č. 37048201
– 98/2015 vyhotoviteľa Geodetic
ká kancelária Ing. Jaroslav Genšor
z 24. 6. 2015, priamym predajom
z dôvodu osobitného zreteľa.
2. Návrh kúpnej zmluvy medzi
kupujúcou obcou Klin a predáva
júcimi: Peter Úradník rod. Úrad
ník a manželka Dominika Úradní
ková, ako predávajúci č. 1, Eugen
Litvák ako predávajúci č. 2, Bo
humil Mišek ako predávajúci č. 3,
Marián Kosmeľ, ako predávajúci
č. 4, Mária Ptačinová, ako predá
vajúca č. 5 a Katarína Mokošáko
vá, ako predávajúca č. 6.
II.a Predávajúci č. 1 predávajú
kupujúcemu svoj podiel špecifiko
vaný v čl. I.a) celkovo teda 1/1 úč.
v: C-KN parc. č. 1317/190 – 47 m2

Stavebné práce na odstraňovaní havarijného stavu na ulici Chotárna
FOTO: Štefan Peňák

Nová podlaha v telocvični ZŠ
orná pôda, tvorenú dielom č. 4
z C-KN parc. č. 1317/180. Diel č.
4 bol vytvorený na základe GP č.
37048201-29/2014 – Ing. Jaroslav
Genšor.
II.b Predávajúci č. 2 predáva ku
pujúcemu svoj podiel špecifikova
ný v čl. I.b) celkovo teda 1/1 úč. v:
C-KN parc. č. 1317/189 – 4578 m2
orná pôda, tvorenú dielom č. 3
z C-KN parc. č. 1317/178. Diel č. 4
bol vytvorený na základe GP č.
37048201-29/2014 – Ing. Jaroslav
Genšor.
II.c Predávajúci č. 3 predáva ku
pujúcemu svoj podiel špecifiko
vaný v čl.I.c, celkovo teda 1/1 úč.
v: C-KN parc. č. 1317/75 – 78 m2
orná pôda, tvorenú dielom č. 26
z E-KN parc. č. 2677/1. Diel č. 26
bol vytvorený na základe GP č.
419622249-198/07 – Ing. Jozef
Revaj.
II.d Predávajúci č. 4 až 6. pre
dávajú kupujúcemu svoje po
diely špecifikované v čl. I.d, cel
kovo teda 1/1úč. v: C-KN parc.
č. 1317/70– 12378 m2 orná pôda,
tvorenú dielom č. 21 z E-KN parc.
č. 2643/2. Diel č. 21 bol vytvore
ný na základe GP č. 419622249198/07 – Ing. Jozef Revaj.
II.e Predávajúca č. 6. predáva
kupujúcemu svoje podiely špe
cifikované v čl. I.e, celkovo teda
96/288úč. v:C-KN parc. č. 1317/68
– lom č. 19 z E-KN parc. č. 2643/1.
Diel č. 19 bol vytvorený na zá
klade GP č. 419622249 – 198/07
– Ing. Jozef Revaj za cenu 1 €/m2.
3. Návrh kúpnej zmluvy medzi
kupujúcou obcou Klin a predáva
júcimi: Viera Žufová bytom Klin
č. 18 ako predávajúci č. 1, Marián
Slovík a manželka Iveta Slovíko
vá obaja bytom Klin č. 573 ako
predávajúci č. 2 Martin Kurtulík
a manželka Marcela Kurtulíková,
obaja bytom Klin č. 18 ako predá
vajúci č. 3, Ľudovít Svetlošák, by
tom č. 498 ako predávajúci č. 4,
Jozef Žatkulák, bytom Skalice č.
362 ČR ako predávajúci č. 5.
A) Predávajúci v 1.rade – 3.rade
predávajú spolu v podiele 1/1-ina
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kupujúcej Obci Klin nehnuteľnos
tí v k.ú.Klin, pozemky zobrazené
ako parcely registra „E“ evidova
né na mape určeného operátu:EKN parc. č. 1044 tr. trávne po
rasty o výmere 210 m2 a to len tú
časť, ktorá zodpovedá dielu č. 2
o výmere 174 m2 z novovytvore
nej C-KN parc. č. 1195/1 zast. pl.
a nádvoria o výmere 314 m2,EKN parc. č. 1045-orná pôda o vý
mere 140 m2 a to len tú časť, kto
rá zodpovedá dielu č. 3 o výme
re 140 m2 z novovytvorenej C-KN
parc. č. 1195/1-zast. pl. a nádvoria
o výmere 314 m2, E-KN parc. č.
1047/2 orná pôda o výmere 15 m2
a to len tú časť, ktorá zodpovedá
dielu č. 7 o výmere 15 m2 z novo
vytvorenej C-KN parc. č. 1195/6
zast. pl. a nádvoria o výmere
15 m2, takto vytvorených geom.
plánom č. 37048201-121/2015
vyhotoveným Ing. arch. Máriou
Genšorovou z 11. 8. 2015 a kupu
júca Obce Klin od predávajúcich
v 1. rade – 3. rade tieto nehnuteľ
ností kupuje do svojho výlučného
vlastníctva v podiele 1/1-ina za ce
nu 1 €/m2.
B) Predávajúci v 4. rade – 5. rade
predávajú spolu v podiele 27/160in kupujúcej Obci Klin nehnuteľ
ností v k.ú. Klin, pozemky zobra
zené ako parcely registra „E“ evi
dované na mape určeného operá
tu: E-KN parc. č. 1048/2-orná pô
da o výmere 38 m2 a to len tú časť,
ktorá zodpovedá dielu č. 8 o vý
mere 17 m2 z novovytvorenej CKN parc. č. 1195/7 zast. pl. a ná
dvoria o výmere 17 m2, E-KN
parc. č. 1048/3-orná pôda o vý
mere 34 m2 a to len tú časť, kto
rá zodpovedá dielu č. 10 o výme
re 34 m2 z novovytvorenej C-KN
parc. č. 1195/9 zast. pl. a nádvo
ria o výmere 34 m2, takto vytvore
ných geom. plánom č. 37048201121/2015 vyhotoveným Ing. arch.
Máriou Genšorovou z 11. 8. 2015
a kupujúca Obce Klin od predá
vajúceho v 4. rade – 5. rade tieto
nehnuteľností kupuje do podie
Pokračovanie na str. 4

4    Echo KLINa č. 3

obec informuje

August – November 2015

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
vého kalendára na rok 2016 v roz
sahu 30 strán (15 listov) so zame
raním na zobrazenie Orientačné
ho uličného a informačného sys
tému v obci Klin.
C : SÚHLASÍ:
1. S doplnením pracovnej komi
sie o dvoch členov z radov obyva
teľov obce pri tvorbe monografie
„Klin, obec a jej obyvatelia “ obce
a to: p. Viktora Borovjaka a p. An
ny Červeňovej.

Ing. Vladimír Natšin pri výkone
dozoru stavebných prác
FOTO: Štefan Peňák

Dokončenie na str. 4
lového spoluvlastníctva v podiele
27/160-in za cenu 1 €/m2.
13. Informácie starostu obce,
rôzne.
UZNESENIE č. 58
A: SCHVAĽUJE
1. Modernizáciu rozhlasovej ús
tredne vo výške cca 4 000 € a roz
šírenie miestneho rozhlasu na uli
ciach Kunova, Gromadova a Cho
tárna.
2. Návrh zmluvy o postúpení in
vestičných práv a povinností,
uzavretej podľa § 269 ods. 2 Ob
chodného zákonníka, na Orav
skú vodárenskú spoločnosť (OVS)
na výstavbu vodovodu v lokalite
Pod Grapou.
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie
na rok 2016 z Environmentálneho
fondu na projekty „ Klin, kanali
zácia – Pod Grapou „na dokonče
nie projektu a „ Klin, Grúň – rozší
renie vodovodnej siete„ na prepo
jenie I. a II. tlakového pásma a roz
šírenie vodovodu.
4. Odpredaj použitých parkiet
z telocvične ZŠ po demontáži
podlahy telocvične ZŠ o výmere
490 m2. Záujemcovia o ich odkú
penie môžu predložiť svoju ceno
vú ponuku na adresu: Obec Klin,
Obecný úrad č. 199, Klin. Krité
riom na určenie poradia návrhov
je ponuknutá najvyššia cena. Pod
mienky odpredaja budú zverejne
né na internetovej stránke obce
a vyhlásené v obecnom rozhlase.
5. Komisiu na vyhodnotenie po
núk na odpredaj parkiet z te
locvične ZŠ v zložení: Ľubomír
Košút, Ing. Peter Jendroľ, Viliam
Bahleda.
B: UKLADÁ:
Komisií pre školstvo, kultúru
a šport spracovanie návrhu stolo

D: NESÚHLASÍ :
1. S vypracovaním Dodatku
k UPN na vlastné náklady pre
p. Miroslava Jadrňáka, preto
že parcela E-KN 2671, vedená
ako orná pôda, chránená bonita
č. (9) v k.ú. Klin, bola zahrnutá
v návrhu Zmien a doplnkov č. 2,
ale bola vylúčená z návrhu ZaD
č. 2 ÚPN obce Klin, v rámci jeho
prerokovania, v zmysle stano
viska k návrhu Okr. úradu Žili
na, odbor opravných prostried
kov, ref. pôdohospodárstva, zo
dňa 5. 11. 2014 a v zmysle opä
tovného rokovania, konaného
dňa 17. 12. 2014 na OÚ Klin,
na ktorom OÚ Žilina upres
nil rozsah záberov poľnohospo
dárskej pôdy. Na rozsah zábe
ru PP vydal Okresný úrad Žili
na, odbor opravných prostried
kov, ref. pôdohospodárstva sú
hlas v zmysle §13, zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane poľ
nohospodárskej pôdy, nakoľko
podľa tohto zákona v k.ú. kaž
dej obce sú chránené 3 najlep
šie bonity.
26. 8. 2015
Návrhová komisia : Ing. Peter
Jendroľ, Ľubomír Košút.
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin zo dňa 6. 11. 2015
OZ na zasadnutí prerokovalo:
UZNESENIE č. 59
A: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Klin.
2. Zmenu programu rokovania
OZ.
Zaradenie časti bodu 9 – odpredaj
pozemku pod bytovým domom s.
č. 121, parc. C-KN 405/3 a pri
ľahlého pozemku k bytovému do
mu parc. C-KN 405/4 pri ZŠ s MŠ
Klin na prerokovanie medzi bod 3
a 4 na požiadanie Vladimíra Kli
novského zastupujúceho vlastní
kov bytového domu.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

UZNESENIE č. 60
A: SCHVAĽUJE
1. Zapisovateľa zápisnice: Kata
rína Košútová.
2. Overovateľov zápisnice: Zden
ka Bošanová, Ľudovít Svetlošák.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej ko
misie.
UZNESENIE č. 61
A: VOLÍ
1. Návrhovú komisiu v zložení:
Dušan Gonšenica, Ing. Peter Jen
droľ.
K bodu č. 4 – Správa ZŠ s MŠ
za školský rok 2014/2015.
UZNESENIE č. 62
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o výchovno-vzdeláva
cej činnosti ZŠ s MŠ za školský
rok 2014/2015.
K bodu č. 5 – Prejednanie návrhov VZN a doplnkov v školstve.
UZNESENIE č. 63
A: SCHVAĽUJE
1. VZN Obce Klin č. 21/2015 o ur
čení školského obvodu ZŠ, miesta
a času zápisu dieťaťa do základnej
školy s účinnosťou od 1. 1. 2016.
2. Prílohu č. 1 k VZN č. 1 / 2011
o určení výšky dotácie na pre
vádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariade
ní so sídlom na území Obce Klin
s platnosťou 1. 12. 2015.
3. Dodatok č. 4 k VZN Obce Klin
č. 14/2013 o určení výšky príspev
kov od zákonných zástupcov detí/
žiakov a dospelých za pobyt v MŠ,
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom klube, a čiastočnú úh
radu nákladov a podmienok úh
rady v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Klin, s platnos
ťou od 1. 1. 2016.

voja obce a zároveň rieši aktuálne
potreby vyvolané zámermi ďalšie
ho rozvoja obce.
C: SCHVAĽUJE:
1. V zmysle § 26, § 27 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom pláno
vaní a stavebnom poriadku, Zme
ny a doplnky č. 2 Územného plá
nu obce Klin a VZN č. 22/2015 ,
ktorým sa schvaľuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 2 Územného
plánu obce Klin.
D: UKLADÁ
Obci Klin:
1. Zaslať schválené Zmeny a do
plnky č. 2 Územného plánu ob
ce Klin Okresnému úradu v Žiline,
Odbor výstavby a bytovej politiky,
odd. územného plánovania, Andre
ja Kmeťa č. 17, Žilina, opatrený do
ložkou (pečiatkou), na ktorej bude
• označenie schvaľovacieho or
gánu,
• číslo uznesenia a dát. schvále
nia,
• odtlačok pečiatky, meno opráv
nenej osoby a podpis.
2. Prostredníctvom Ing. arch.
Anny Gočovej (OSO ÚPP
a ÚPD): Vyhotoviť Registračný
list, ktorý spolu s kópiou uznese
nia o schválení sa doručí na Mi
nisterstvo výstavby, dopravy
a regionálneho rozvoja SR, od
bor územného plánovania v Bra
tislave.
K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 7, č. 8, č. 9.
UZNESENIE č. 65
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenia č. 7
z 30. 9. 2015, ktoré sú v súlade
s ustanovením § 14 ods. 1 a ods. 2
písm. a) zák. č. 583/2014 Z. z.

K bodu č. 6 – Prejednanie návrhu VZN o záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Klin.
UZNESENIE č. 64
A: PREROKOVALO
1. Správu o postupe obstarávania
a spracovanie Zmien a doplnkov
č. 2 Územného plánu obce Klin
a návrh VZN č. 22/2015, ktorým
sa schvaľuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Klin.
B: KONŠTATUJE, ŽE
1. Zmeny a doplnky č. 2 Územ
ného plánu obce Klin a jeho Zá
väzná časť je v súlade so záujmami
obce a s celkovou koncepciou roz

Uloženie káblov osvetlenia, rozhlasu a telekomunikačného kábla
do zeme na ulici Chotárna
FOTO: Štefan Peňák

August – November 2015
o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy.
2. Rozpočtové opatrenie č. 8 z 21.
8. 2015, ktoré je v súlade s ustano
vením § 14 zák. č. 583/2014 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy.
B: SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 9
zo dňa 6. 11. 2015, ktoré je v sú
lade s ustanovením § 14 zákona
č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
K bodu č. 8 – Prenájom lyžiarskeho vleku
UZNESENIE č. 66
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť p. Petra Sroku, Klin
166, o prenájom lyžiarskeho vle
ku.
K bodu č. 9 – Žiadosti občanov
– žiadosti o výstavbu, odkúpenie pozemkov pod MK.
UZNESENIE č. 67
A: SÚHLASÍ
1. S výstavbou RD na parcele CKN 1300/190, LV č. 1186 žiada
teľov Stelina Michal a manž. Ste
linová Martina, bytom Rabčice č.
145. Stavebné povolenie bude vy
dané v zmysle Zmien a doplnkov
č. 2 ÚP obce Klin a stavebného zák.
č. 50/1976Zb. o územnom plánova
ní a stavebnom poriadku s vybudo
vaním inžinierskych sietí na vlast
né náklady a vybudovaním retenč
nej nádrže resp. akumulačnej nádr
že na zachytenie dažďovej vody. Prí
stup k stavebnému pozemku rie
šiť cez parcelu C-KN 1317/22 vo
vlastníctve obce, s rozšírením prí
stupovej cesty odkúpením pozem
ku 1 m šírky pozdĺž parcely z C-KN
1300/190 v prospech obce po vy
pracovaní GP na náklady obce.
B: SCHVAĽUJE
1. Žiadosť Evy Balekovej, Klin
296 o schválenie otváracích ho

Odvodnenie ulice Chotárna
FOTO: Štefan Peňák

obec informuje
dín v prevádzke TEXTIL (Second
Hand) s. č. 487 s otváracou dobou:
pondelok až piatok v čase od 8 00
do 12 00 hod. a od 13 00 do 15 00 hod.
Sobota v čase od 8 00 do 12 00 hod.,
nedeľa – zatvorené.
2. Žiadosť Zuzany Revajovej, Klin
č. 263 o schválenie otváracích ho
dín v pohostinstve „RODNÁ“ Klin
s. č. 501,v zmysle „VZN č. 2/2007
O verejnom poriadku v obci Klin
„§ 12“, s otváracou dobou: pon
delok až štvrtok v čase: od 15 00
do 23 00 hod., piatok od 15 00 do 01 00
hod., sobota od 12 00 do 01 00 hod.,
nedeľa od 12 00 do 23 00 hod.
UZNESENIE č. 68
A: PREROKOVALO:
1. Nakladanie s nehnuteľnos
ťou – odpredaj pozemku parcela
C-KN 405/3 o výmere 162 m2 pod
bytovým domom s. č. 121 v zmys
le Zákona č. 512/2003 Z. z., Záko
na 182/1993 Z. z. a vyhlášky MF
SR č. 465/1991Zb.
2. Nakladanie s nehnuteľnos
ťou – predaj – prípad hodný oso
bitného zreteľa v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
vo vlastníctve obce. Predmetom
je odpredaj novovytvoreného po
zemku okolo bytového domu par
cela C-KN 405/4, zast. pl. a ná
dvoria o výmere 432 m2, oddele
ného GP č. 37048201-98/2015 vy
pracovaný dňa 24. 6. 2015 Ing. Ja
roslav Genšor, od pozemku parce
la C-KN 405/2, zast. pl. a nádvo
ria, o výmere 653 m2, v k.ú. Klin,
zapísaného na LV 748.
B: SCHVAĽUJE:
1. Odpredaj nehnuteľnosti zapí
sanej na LV 748 vo vlastníctve ob
ce Klin a to pozemku parcela C-KN
405/3, zast. pl. a nádvoria o celko
vej výmere 162 m2 v katastrálnom
území Klin, za kúpnu cenu 2,32 €/
m2 do výlučného vlastníctva pre
kupujúcich, nasledovných majite
ľov bytového domu: Katrák Anton
a Viera Katráková Klin č. 121/1,
Klinovský Vladimír a Mária Kli
novská Klin č. 121/4, Stríženco
vá Anna Klin č. 121/2, Domiňáko
vá Lucia Klin č. 121, Stahoň Mar
tin Klin č. 402 zapísaných na LV č.
1526 v podiele 1/1 za cenu 2,32 €/
m2. Prevod majetku bol schvále
ný podľa § 9a odst. 8 písm – vý
nimka zo zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obce. Predaj uvedené
ho pozemku je v zmysle zák. č.
512/2003 Z. z., zák. 182/1993 Z. z.
o predaji bytov a nebytových pries
torov. Cena pozemku bola schvá
lená v zmysle vyhlášky MF SR č.
465/1991 Zb.
2. Podľa podľa § 9a odst. 8 písm e)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku ob
cí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti vo vlastníc
tve obce Klin a to: novovytvorené

ho pozemku okolo bytového domu
parcela C-KN 405/4, zast. pl. a ná
dvoria o celkovej výmere 432 m2
v katastrálnom území Klin, oddele
ného GP č. 37048201-98/2015, vy
pracovaný dňa 24. 6. 2015 Ing. Ja
roslav Genšor, od pozemku parce
la C-KN 405/2, zast. pl. a nádvoria,
o výmere 653 m2, v k.ú. Klin, zapí
saného na LV 748 do výlučného
vlastníctva pre kupujúcich nasle
dovných majiteľov bytového domu:
Katrák Anton a Viera Katráková
Klin č. 121/1, Klinovský Vladimír
a Mária Klinovská Klin č. 121/4,
Strížencová Anna Klin č. 121/2,
Domiňáková Lucia, Klin č. 121,
Stahoň Martin Klin č. 402 zapísa
ných na LV č. 1526 v podiele 1/1
za kúpnu cenu 14 €/m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu
vytvorenia prístupu, parkovacích
miest a obhospodarovania bytové
ho domu. Cena pozemku bola po
sudzovaná na základe znaleckého
posudku č. 165/2015 vyhotovené
ho znalcom v odbore stavebníctva,
Ing. Ján Kadera, dňa 27. 10. 2015.
3. Úhradu kúpnej ceny kupujúci
mi v hotovosti do pokladne obce
pri podpise kúpnej zmluvy.
4. Úhradu nákladov za znalecký
posudok kupujúcimi ku dňu uzat
vorenia kúpnej zmluvy.
5. Vklad vlastníckeho práva a úh
radu nákladov na vklad kúpnej
zmluvy na Katastrálny odbor ku
pujúcimi ku dňu uzatvorenia kúp
nej zmluvy.
C: POVERUJE:
1. Starostu obce zabezpečiť uzat
vorenie kúpnej zmluvy podľa sch
vaľovacej časti uznesenia do 5. 11.
2016.
D: URČUJE:
1. Stratu platnosti a účinnos
ti uznesenia, ak kupujúci nebudú
s cenou schválenou OZ súhlasiť,
a ak kúpna zmluva nebude uzat
vorená do 5. 11. 2016.
10. Informácie starostu obce,
rôzne.
UZNESENIE č. 69
A: SCHVAĽUJE:
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin o uvoľ
nenie miestnosti v budove č. 224elokované pracovisko ZŠ s MŠ
Klin v užívaní Jednoty dôchodcov.
2. Poskytnutie miestnosti pre
Jednotu dôchodcov Klin na schô
dzovanie a stretnutia v budove Ga
ráže ( býv. prevádzka) s. č. 604.
B: BERIE NA VEDOMIE:
1. Odpoveď ŽSK, odbor dopravy
a územného plánovania k nezara
deniu cesty III/2286 prechádzajú
cu obcou s vybudovaním chodní
ka s dažďovou vodou do plánu re
konštrukcii, nakoľko budú podpo
rované z Integrovaného regionál
neho operačného programu ale
bo z programu Cezhraničnej spo
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Osadenie nových stĺpov verejného
osvetlenia na ulici Kunová
FOTO: Štefan Peňák

lupráce len tie rekonštrukcie ciest
II. a III. triedy, ktoré sú priamom
napojení na TEN – T sieť.
2. Rozhodnutie Okresného úra
du v Námestove, odbor starostli
vosti o životné prostredie k stra
tegickému dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho roz
voja (PHSR) obce Klina roky 2014
– 2020“. PHSR je v súlade v súla
de so schváleným územným plá
nom obce Klin.
3. Vypracovanú správu o hodnotení
Strategického dokumentu „Prog
ram hospodárskeho a sociálneho
rozvoja“ Žilinského samosprávne
ho kraja na roky 2014 – 2020.
4. Stanovisko Slovenskej sprá
vy ciest na zvýšenie bezpečnosti
dopravy na križovatkách na ces
te I/78 v úseku medzi obcami Klin
– Zubrohlava s pripomienkami
na doplnenie.
5. Oznámenie spoločnosti EL
SPOL-SK s.r.o Námestovo o za
čatí rekonštrukčných prác KLIN
– Krčmárik – Rekonštrukcia NN
siete.
6. Informáciu Regionálnej ra
dy klubu slovenských turistov
– ORAVA, k zaslaniu akcií, kto
ré budú zverejnené v „Kalendáre
RR KST Orava 2016 – zimné ak
cie oravských obci na rok 2016.
7. Výzvu „ZELENÉ OÁZY 2016“
od Agentúry SEVER pre regionál
ny rozvoj pri vytváraní ekologický
hodnotných lokalít a trás.
8. Súhlasné stanovisko Slovak Te
lekom, a.s. k žiadosti Obce Klin
o prekládku vedenia. Slovak Tele
kom, a.s. zabezpečí uloženie na
dzemného telekomunikačného
vedenia do zeme v súčinnosti s vý
kopovými prácami realizovaný
mi obcou Klin na Chotárnej uli
ci v úseku od Radovana Galčíka
po Mariána Slovíka.
6. 11. 2015
Návrhová komisia
Ing. Peter
Jendroľ, Dušan Gonšenica
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Blahoželáme jubilantom

František Klinovský

Mária Svetlošáková
FOTO: Zdenka Triebeľová

Karol Kravák
FOTO: Rodinný archív

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Pri príležitosti dožitých 85-tich rokov života v mene obce Vám prajem veľa
zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky ktoré máte pred sebou, prežite
s láskou, s úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni Vášho zrelého
veku preteplené vďačnosťou. Nech je Vaša jeseň života krásna, pokojná a slnečná. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní.
Štefan Peňák, starosta

Orientačný uličný informačný systém v obci

Pohľad na uličné značenie
na križovatke ciest – ulica Hlavná
a ulica Kliňanská cesta
FOTO: Štefan Peňák

Naša obec Klin zažíva v posledných rokoch stavebný rozmach. Vznikajú nové domy, nové ulice a s nimi aj problémy
s orientáciou, o čom by vedeli
najlepšie hovoriť kuriéri.
Naša obec má svoje dejiny a his
tóriu. Od jej založenia v roku 1567 sa
postupne rozrastala ako košatá lipa.
Veď aj erb našej obce tvorí košatá li
pa s koreňmi. Tak ako naša obec po

stupne rástla, rozvíjala sa a menila
svoju tvár počas historického vývo
ja, tak vznikali a pribúdali nové náz
vy a pomenovania. Intravilán ob
ce sa tiahol popri potoku Kliňanka
v smere juhovýchod – severozápad.
Postupom času z dôvodu rozvoja
a rozširovania individuálnej bytovej
výstavby sa územie intravilánu roz
širovalo a začali vznikať nové ulice
bez pomenovania, alebo sa používal
iba neoficiálny miestny názov v da
nej časti obce. Ale v terajšej dobe to
už nestačílo. Komplikovala sa orien
tácia v obci nejednému návštevníko
vi alebo pri vybavovaní úradných zá
ležitostí či podnikateľských aktivít.
Už v minulosti bola snaha o po
menovanie nových ulíc. Nakoľko
sa naša obec v dôsledku výstavby
nových rodinných domov roztiah
la aj do šírky a posledné prečíslova
nie rodinných domov bolo urobe
né v roku 1979, začali sa ozývať po
žiadavky na prečíslovanie rodin
ných domov, aby sa uľahčila orien
tácia v obci. Samotné prečíslovanie
rodinných domov by nepostačova
lo a do budúcna by číslovanie rodin

ných domov nevyriešilo problém
vzhľadom na ďalšiu zástavbu v no
vých lokalitách obce. Už pri prvom
osídľovaní obce, ktorým bol pove
rený Jakub Kohút z Ústia , ktorý tu
priviedol 5 rodín, dostala každá ro
dina usadlosť, takzvanú raľu. Ra
le boli pomenované podľa mien pr
vých osadníkov: Kohútova, Zelinov
ská, Kunovská, Dendisovská, Šan
dorovská. Aj geograficky je územie
našej obce členené. Kopce a vrchy
dostali svoje názvy: Vahanov, Gra
pa, Kunov vrch, Olexovka, Kopa
nice, Grúň. Pri delení katastrálne
ho územia sa v mapách zachovali
názvy Záruby od poludnia, Záruby
do poludnia, Záruby od polnoci, Zá
ruby do polnoci. Taktiež potoky ma
jú svoje názvy: Michaľovský potok,
Červený potok, Vahanovský potok
a stredom našej obce preteká potok
Kliňanka. Po viac ako dvoch rokoch
príprav, návrhov a zmien dala obec
spolu so špeciálne na tento účel zria
denou názvoslovnou komisiou do
kopy konečný zoznam. Okrem kla
sických názvov ako Hlavná, Južná,
Západná či Slnečná bude v Kline aj

V obci Klin pribudol stacionárny
merač rýchlosti
Merač rýchlosti je umiestnený pred križovatkou hlavnej cesty a cesty k Základnej škole. Merač rýchlosti zachytáva rýchlosť
idúcich vozidiel a upozorňuje ich na prekročenie povolenej
40 – tky nápisom SPOMAĽ.
„Cieľom osadenia merača rýchlosti je lepšie dodržiavanie rýchlosti zo strany vodičov, aby sa predišlo
rôzným kolíziam.“ hovorí starosta

obce Štefan Peňák. Merač rýchlos
ti je umiestnený v úseku, kde je zvý
šené riziko kolízií, keďže okrem kri
žovatky sa tu nachádzajú aj autobu
sové zastávky, ktoré vo veľkej miere
využívajú cestujúci a žiaci miestnej
základnej školy. Negatívny vplyv
na bezpečnosť majú aj chýbajúce
chodníky, prechody pre chodcov
a úzke cesty. Aj preto bola v obci zní
žená rýchlosť na 40 km/h.
Mgr. Lukáš Antušák

Montáž stacionárneho merača
rýchlosti
FOTO: Štefan Peňák

ulica Cesta k soche, Kohútova, Pod
Grapou, Odumarky i Kliňanská.
Ulica za školou sa bude volať Za ško
lou, okolo školy povedie Školská.
Akceptovali sme pripomienku,
že rovnaké priezviská sa v dedine
vyskytujú aj dnes, a tak by nebolo
jasné, po kom je ulica vlastne po
menovaná. Príkladom je Skyčák
alebo Olexík. Svojich dejateľov dá
preto obec do povedomia inou for
mou.
V rámci uličného informačného
systému bolo osadených 29 stĺpov
uličného značenia a 92 informač
ných smerových tabuliek. Po za
pracovaní odôvodnených návrhov
a pripomienok a po dôkladnom
prerokovaní s odborníkmi v komi
sii boli zapracované do Všeobec
ne záväzného nariadenia (VZN).
Vo VZN je určený postup a zásady
o názve ulíc, označovaní ulíc, iných
verejných priestranstiev, určova
ní súpisných čísiel, číslovanie sta
vieb a ich evidencia, určovanie
orientačných čísiel pre každú ulicu
v zmysle Vyhlášky MV SR 31/2003
Z.z. o označovaní ulíc, iných ve
rejných priestranstiev a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Nakoľko ide o veľmi zloži
tú agendu a splniť zákonné pod
mienky a akceptovať vaše názo
ry, milí občania, bude veľmi ná
ročne, verím že pomenovanie
a označenie názvov ulíc s verej
nými priestranstvami bude slú
žiť predovšetkým nám všetkým,
návštevníkom, turistom, pod
nikateľom. Verím, že sa nám to
podarilo zvládnuť a takto pris
pieť, uľahčiť a zlepšiť orientá
cii v našej obcí v tejto modernej
technickej dobe.
Štefan Peňák, starosta obce
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Rok od volieb v samospráve
Keď sme na konci odchádzajúceho roku 2014 bilancovali, čo samospráva obce za minulé obdobie dosiahla, konštatovali sme, že obec sa
pripravuje do ďalšieho programovacieho obdobia na roky 2014 – 2020
na podávanie projektov s možnosťou čerpania financií z fondov európskej únie. Samospráva má víziu
a zámery, ako zlepšovať životné podmienky obyvateľov. Ďalšie menšie
projekty a ich realizácia je podmienená finančnými zdrojmi obce.
V tomto roku boli realizované tieto projekty a podané žiadosti:
Obec pokračovala s opravou
miestnych komunikácii. V súvislostí
s realizáciou projektu „Odstránenie
havarijného stavu na miestnych komunikáciach“ – ul. Chotárna (úsek
od R. Galčík po M. Slovík) a ul. Hlavná po ul. Chotárna (úsek od O. Prísažnej po p. Šatana), pred začatím
zemných prác a asfaltovaním boli vykonané práce na projektoch „Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozšírenie miestneho rozhlasu „s položením káblov osvetlenia a rozhlasu do cesty. Taktiež na ul. Chotárna
na žiadosť obce, spoločnosť T-COM
zrušila vzdušné káble, odstránila
stĺpy a sieťové rozvody telekomunikačného vedenia boli uložené do cesty aj s plánovanými prípojkami. Medzi ul. Hlavná a ul. Slnečná v úseku od O. Prísažnej po vysielač komunikačnej siete uskutočnené stavebné práce na prípojke elektrického vedenia pre spoločnosť ORANGE Slovensko, a.s. . Z uvedených dôvodov
a vybavovaní súhlasov došlo k predlžovaniu termínov na realizáciu stavebných prác na miestnych komunikaciach a na uvedených úsekoch zostáva dokončiť už len vyasfaltovanie miestnych komunikácii. Na ul.
Za mostami (úsek od P. Kršák po Zajac J.) stavebné práce aj s asfaltovaním boli ukončené.
Ďalej boli prevedené práce na projektoch „Rekonštrukcia verejné-

Stavebné práce na rámovom priepuste

ho osvetlenia a rozšírenie miestneho rozhlasu „na ul. Kunová (v úseku
od P. Červeňa po P. Trnčáka), s tým,
že káblové rozvody osvetlenia sú uložené v zemi a vysielanie rozhlasu je
bezdrôtové. Zároveň bola zmodernizovaná rozhlasová ústredňa na obecnom úrade, ktorá umožňuje aj bez
drôtové vysielanie a zabezpečuje vyššiu kvalitu drôtového vysielania
Počas školských prázdnin z dôvodu rozšírenia kapacity materskej
školy boli v dolnej budove materskej
školy s. č. 224 vykonané údržbárske
a maliarske práce s úpravou verejného priestranstva s novým oplotením a vyfrézovanie komína. Za účelom obnovy a zateplenia budovy a rekonštrukcie kotolne obec pripravuje
projekt „Zvýšenie energetickej efektívností v budove materskej školy“.
Na základe získanej dotácie z ministerstva školstva bol zrealizovaný projekt na odstránení „Havarijného stavu podlahy v telocvični ZŠ „s položením novej športovej podlahy s umelým
športovým povrchom z PVC.
V rámci povodňovej ochrany bol
vybudovaný nový rámový priepust
pri Sojkovi J. , smerom na ul. Kunova, nakoľko starý pôvodný bol rizikový a pri väčšom prietoku vody hrozilo vybreženie vody z potoka Kliňanka
a na žiadosť obce Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu vykonal práce na vodnom toku na oprave oporného múru na ľavej strane a pravej strane vybudoval oporný
múr z kameňa v úseku Klinovský F.
– Košút V. v dľžke 50 m.
Pre ďalší rozvoj obce je potreba výstavby vodovodu, kanalizácie a energetickej siete do nových lokalít pre výstavbu rodinných domov. Na ul. Pod
Grapou bola vybudovaná časť kanalizácie z dotácie z environmentálneho fondu a spoluúčastí obce a na výstavbe vodovodu sa finančne podieľala obec a oravská vodárenská spoločnosť. Obec na budúci rok požiadala o dotáciu z na dobudovanie kanalizácie v lokalite Pod Grapou a za-

FOTO: Štefan Peňák

Asfaltovanie cesty – ulica Za mostami
bezpečenie prívodu pitnej vody do lokality Grúň – ul. Grúňova z II. tlakového pásma od Kršák P. V súčasnosti obec pokračuje na príprave projektu
„Zlepšenie kvality životného prostredia v obci „v lokalitách Roveň – Grúň
na vybudovanie kanalizácie, dažďovej kanalizácie, vodovodu a miestnych komunikácii. Stredoslovenská
energetika v rámci rekonštrukcii zrealizovala práce na zákazke „KLINKrčmárik – Rekonštrukcia NN siete“ výmenou stĺpov, káblov a domových prípojok.
Pre zvýšenie bezpečnosti na cestách Obec Klin spoločne s Obcou Zubrohlava vypracovala „Štúdiu na zvýšenie bezpečností dopravy
na križovatkách na ceste I/78 medzi
obcami Klin – Zubrohlava. K samotnému projektu predmetnej stavby sa
Slovenská správa ciest vyjadrí po splnení pripomienok na opodstatnenosť
riešenia dopravnej situácie na uvedených križovatkách. Z pohľadu dopravy v obci a zvýšenia bezpečností cestnej premávky bola predložená na Žilinský samosprávny kraj projektová
dokumentácia na „Výstavbu chodníka s odvodnením cesty“. Vo svojej odpovedi ŽSK uvádza, že cesta
III. triedy 2286 v našej obci nespĺňa
podmienku priameho napojená na
TEN-T sieť , z tohto dôvodu nemôže
byť zaradená do rekonštrukcie ciest
II. a III. triedy Integrovaného regionálneho operačného programu alebo programu Cezhraničnej spolupráce. Taktiež zostáva otvorená otázka možností rekonštrukcie „starej“
kliňanskej cesty Klinom a Námestovom, ktorá nie je vo vlastníctve obce ,
ale Slovenského pozemkového fondu.
Možnosť opravy cesty s vybudovaním
multifunkčného cyklochodníka zostáva riešiť iba cez eurofondy.
Na ceste III. triedy – ul. Hlavná pred križovatkou na ul. Kliňanská cesta pred autobusovou zástavkou bol zabudovaný „Spomaľovač“
na upozornenie vodičov na dodržiavanie rýchlostí v obcí. V oblastí prevencie kriminality, bezpečností občanov, dodržiavania verejného poriadku, ochrany objektov obec vypraco-

FOTO: Štefan Peňák

vala projekt „Kamerový systém v obci Klin „so spolufinancovaním obce.
Pre zlepšenie orientácie v obcí bol zrealizovaný projekt „Orientačný uličný
informačný systém obce Klin“
Z pohľadu rozvoja obce má veľký význam po náročných prípravách, zapracovaní pripomienok, vypracovaní dokumentácie a trojročných jednaniach schválenie „Zmien
a doplnkov č. 2 k Územnému plánu
obce Klin“ a vypracovanie, odsúhlasenie, schválenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.“
Realizácia projektov bude úspešná len pri skvalitnení práce samosprávy obce a zapojenia širokého aktívu občanov do správy vecí verejných.
Tu vidím potrebu, aby sa občania obce nielen dožadovali skvalitnenia životných podmienok, ale aby sa aktívne svojím osobným vkladom zapojili
do podujatí, ktoré obecné zastupiteľstvo organizuje.
Verím, že veľká väčšina obyvateľov obce aktívne pristupuje k svojím
občianskym povinnostiam a cíti potrebu aktívne sa zapojiť do správy vecí verejných, ale je tu aj malá skupina,
pre ktorých je problém prispôsobiť sa
obecným záujmom. Prejavuje sa to
predovšetkým porušovaním zásad
v nakladaní s odpadmi, keď domový
odpad odkladajú na obecné pozemky,
pri vodných tokoch a stavebný odpad
a stavebný materiál odkladajú na pozemkoch iných osôb. Osobné i nákladné vozidlá parkujú na obecných
komunikáciách a obecných priestoroch, pri vychádzaní poľnohospodárskej techniky na cesty nie každý dbá
na očistenie vozovky. Ďalej mnohí
držitelia psov nedodržiavajú zákonné
podmienky držania psov.
Dodržiavanie verejného poriadku
v obcí by malo byť osobnou cťou každého občana. Pokiaľ obec sa chce stotožniť so svojimi občanmi a občan
so záujmami obce, musí každý začať
sám u seba, vo vlastnom presvedčení, že svoje záujmy presadzuje s potrebami obce a tým dosiahneme súlad väčšiny konať v celospoločenský
prospech.
Štefan Peňák, starosta obce
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SLOVO K ADVENTU
No v e m b e r,
dušičkový mesiac
sa končí a s ním
aj cirkevný rok
a prvou adventnou nedeľou sa
začína obdobie
nového cirkevného roka.

Slovko advent má takú zvláštnu príchuť. Nesie v sebe niečo čarovné, začína príprava na Vianoce
v ktorých kresťania na celom svete oslavujú narodenie Ježiša Krista. Advent už od dávna bol spojený
s krásnym zvykom rorátnych omší,
na ktoré prichádzali veriaci v skorých ranných hodinách. V decembri
sú dni už veľmi krátke a noci dlhé.
V skorých ranných hodinách je ešte
tma, preto tieto roráty sú akosi spojené s lampášom, ktorý nesie svetlo. Čím viac pribúda tmy, tým viac

je potrebné svetlo, pretože v tme sa
človek nevie orientovať. V tme akoby na človeka číhalo veľa nebezpečenstiev. Preto naši starí rodičia,
vtedy keď ešte nebolo elektriny, niesli si so sebou v lampáši svetlo, ktorým si svietili na cestu, ktorá ich
viedla do chrámu. Aký je to úžasne
krásny symbol. Cesta vedie do chrámu, ale vo tme ju človek nevie nájsť,
preto je potrebné na cestu svetlo.
Aký je zmysel cesty? Cesta vždy niekam vedie. Ak cesta už nevedie nikam, potom je to slepá ulica, ktorá človeku nedáva zmysel. Čo urobí človek, keď sa dostane do slepej
ulice? Zostane tam? Nie! Vráti sa.
Musí sa vrátiť a hľadá cestu, ktorá ho privedie k cieľu. Tých pozemských cieľov má človek mnoho. Ale
domov má len jeden. A tak najväčší význam má tá cesta, ktorá ho vedie k domovu, kde si človek oddýchne, kde sa cíti dobre a bezpečne.

Človek však musí priznať, že tu
v tomto svete na svojich životných
cestách nie je do nekonečna. Príde raz v živote okamih, že musí zísť
z tejto pozemskej cesty a opustiť tento svet. Človek sa s bázňou a úzkosťou pýta, čo ďalej? Jestvuje ešte ďalšia cesta, alebo je to už iba slepá ulica, ktorá nikam nevedie? To je skúsenosť všetkých ľudí bez ohľadu na to,
či sú veriaci, alebo nie. Človek, ktorý neverí v Boha sa vydáva na túto
cestu bez svetla, nevidí ani na cestu
a nevidí ani na jej cieľ. Je bez svetla,
ostáva v tme. Veriaci človek však má
svetlo a to mu svieti na cestu a dáva
mu istotu, že smrť nie je slepá ulica, ktorá už nevedie nikam, ale že
za ňou je cesta, ktorá vedie k prameňu všetkého bytia a života, krásy i šťastia, čiže vedie k svojmu Stvoriteľovi a Pánovi. Ježiš povedal: „ja
som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude kráčať vo tmách, ale bude mať svetlo života“.
Aký je teda skutočne krásny advent? Je oslavou svetla, ktoré pri-
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chádza na tento svet. Lampášik,
ktorý si budú prinášať na rorátne
sväté omše zvlášť naši školáci, bude pripomínať Kristovo svetlo, ktorým on osvecuje tento svet, ale zároveň aj našu vieru v neho, lebo ona
je tým lampášom v našej duši, ktorý jej svieti na cestu životom, aby
sme nezišli z tej cesty, ktorá vedie
k chrámu, čiže k príbytku svätého
Boha a napokon do neba.
Chcem teda veľmi povzbudiť
všetkých našich veriacich, dospelých aj mládež, aby sme sa radosťou zúčastňovali či už na rorátnych, alebo aj večerných adventných svätých omšiach a nosili v sebe
to prevzácne svetlo viery, ktoré nám
svieti na naše životné cesty. A všetkým z celého srdca prajem, aby nás
toto Kristovo svetlo viedlo aj na ceste k poslednému cieľu nášho života,
do blaženého kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Vdp. Štefan Mordel

„Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov.“ (Ekl 44, 1)
Dnes, azda viac než kedykoľvek predtým, potrebujeme cnostných ľudí a dobrých kňazov.
Všetci potrebujeme duchov
né vzory svojho života. Vyjadruje
me presvedčenie, že cnostných ľudí
i kňazov svätého života, ktorých by
sme mohli a mali považovať za svo
je životné vzory je dostatok, ale mu
síme si ich všimnúť a nechať sa ni
mi inšpirovať, lebo oni sa nechali vo
svojom živote inšpirovať Kristom,
našim Spasiteľom. A medzi takýchto
ľudí a takýchto kňazov patrí aj rodák
z Klina, rektor Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule v Spišskom Podhradí Fer
ko Skyčák (v.r. 1938 – 1945). Za jeho
vedenia nastal zjavný rozkvet teolo
gického inštitútu a seminára.

Milí čitatelia, 5. 1. 2015 sme si
v našej farnosti pripomenuli 70 ro
kov od úmrtia nášho rodáka. A pre
to sme aj s pomocou obecného úra
du zorganizovali púť k jeho hro
bu, aby sme si takýmto spôsobom
mohli pripomenúť a vzdať úctu náš
mu rodákovi, ktorý svoj život obeto
val pre dobro Cirkvi. Dňa 8. augusta
2015 sme veriaci z Klina absolvovali
púť k jeho hrobu (do krypty v kated
rále sv. Martina v Spišskej Kapitu
le), kde sme odovzdali veniec za ce
lú obec, zapálili sviecu a pomodli
li sa za spásu jeho nesmrteľnej du
še. Potom sme putovali na Marián
sku horu do Levoče, kde sme slávi
li v bazilike Navštívenia Panny Má
rie najsvätejšiu Eucharistiu. A na
pokon sme svoju púť zakončili v ru
žencovej záhrade Panny Márie Pod

Svätý Ján Nepomucký v „novom šate“
„Chráňme a zveľaďujme naše kultúrne dedičstvo“ je jeden
z troch projektov, ktorý je realizovaný vďaka programu Blue
Sky „Modré nebo“.
Modré nebo je program pod
pory životného prostredia a iných
ušľachtilých myšlienok spoločno
sťou Johnson Controls. Myšlienka
obnovy sochy Jána Nepomúcke
ho pred plátenickym domom Mar
tina a Janky Lofajovcov je cieľom
konkrétne tohto projektu a v po
sledných dňoch sa začal realizo
vať. Vďaka úsiliu a šikovnosti Ev
ky Kosmeľovej je socha Jana Ne

Púť k hrobu Ferka Skyčáka v Spišskom Pohradí FOTO: Ing. Peter Jendroľ
halanskej v Ludzmierzy – v Poľsku.
Celá táto púť mala byť cieľom náš
ho duchovného úsilia, aby sa v nás
Kristus stále viac prejavoval, tak ako
sa stvárňoval aj v živote Ferka Sky

čáka. A preto Vám touto cestou pra
jem, aby sa na Vás splnil Spasiteľov
príkaz: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“. (Mt 5, 48)
Pavol Krokus, kaplán

pomúckeho obnovená a vyze
rá skvostne. Celá Rodina Micha
la Kosmeľa v rámci tohto projek
tu obetovala čas na obnovu pod
stavca ale i sochy. Ruku k dielu pri
obnove skeletu, v ktorom je socha
osadená priložila aj Katka Svetlo
šaková, ktorá sa postarala o skle
nené vytráže, Miro Kosmeľ, ktorý
pozváral skelet a Fero Blaškovič,
ktorý zabezpečil jeho zinkovanie.
Veľka vďaka aj Mišovi Tomaštíko
vi, Janovi Fenikovi a Martinovi Jad
roňovi, ktorí taktiež priložili ruku
k dielu. Socha bola osadená tesne
pred dušičkami a potešila snáď oko
každého Kliňana. Veľké ĎAKU
JEM patrí všetkým, čo pomohli.
Vďaka Modrému nebu budú
do konca mája 2016 realizova

né v našej obci ešte dva projekty,
jeden v spolupráci s Materskou
škôlkou pôjde o vybudovanie en
viro-kútika pre škôlkarov a dru
hý v spolupráci s Jozefom Srokom
vybudovanie oddychovej zóny
na polceste k soche. Ak má niekto
záujem pomôcť stále môže, bude
me len radi.
Sv. Ján Nepomucký – žil v 14
stor., narodil sa v meste Pomuk
(dnešný Nepomuk)a zomrel v Pra
he. Je mučeník katolíckej cirkvi
a jeden z patrónov českej zeme.
Cirkevné právo študoval v Pado
ve. Mal teda na starosti veľa zodpo
vedných úloh v Cirkvi. Okrem toho
kázaval v chráme sv. Víta a v Týn
skom chráme. Bol veľmi zbožný,
horlivý a svedomitý. Dlhé roky bol
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Vítame u nás novú sestričku
Cez prázdniny sme sa rozlúčili so sestričkou Imakulátou Cudzišovou, ktorá v Kline pôsobila sedem
rokov. Jej nové pôsobisko je Vranov
nad Topľou. Od septembra 2015 sa
novou katechétkou pre deti v Kline stala sestrička Edita Franeková
tiež z rehole Školské sestry de Notre
Dame. Setričku Editu sme poprosili, aby nám niečo o sebe povedala.

Detstvo
Vyrastala som v obci na východe Slovenska, v Čaklove. Narodila som sa
ako tretie dieťa, po mne ešte uzrel
svetlo sveta ďalší brat. Rodičia postupne s príchodom detí stavali aj
dom, takže naučila som sa, čo je to
podeliť sa, i nemať všetko, čo by som
práve chcela. Ako dieťa som bola
v spoločnosti skôr tichšia, no zároveň
energická osôbka. Keďže na našej
ulici neboli dievčatá v mojom veku, veľa času som trávila s bratmi a ich kamarátmi pri pouličnom hokeji, futbale, alebo preskúmavaní ľadu na potoku. Jeden zo zážitkov hovorí za všetko… Na sviatok som dostala nové zlaté náušnice a po jednej z našich výprav som prišla domov len s háčikom
v uchu. Keby sa ma mamka nespýtala, čo sa stalo, tak si ani nevšimnem,
že som sa niekde v kríkoch zachytila.

Poďakovanie sestričke Imakuláte pri jej odchode FOTO: Ing. Peter Jendroľ
Nová sestrička Edita Franeková
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Mamka
A keď som už pri nej, musím povedať,
že práve ona bola najdôležitejšia bytosť v mojom živote, najlepšia kamarátka, ktorá vedela aj o všetkých mojich tajomstvách. Bola – keďže pred 4
rokmi si ju už Pán povolal. Učila nás
byť jeden pre druhého, zdieľať svoj život, všímať si detaily, pomáhať iným.
Keď sme sa všetci po škole stretli doma, k najdôležitejším zvykom bolo
sadnúť si a porozprávať, čo kto v ten
deň prežil. Ak by ste si mysleli, že stačí stručné zhrnutie, tak sa mýlite. Vždy sme mali začať pekne po poriadku:
„Keď som vyšla z domu, uvidela som,
stretla som…“

Cesta za Pánom
Keďže moja krstná mama (mamina sestra) je tiež rehoľná sestra, pozvala ma na duchovnú obnovu pre
dievčatá. Môj pobyt sa predĺžil – pomáhala som, kde bolo treba, zažila som pekné svedectvo spoločného
života sestier. Spätne, keď pozriem
na ten čas, myslím, že už pri prvej
návšteve sestier sa ma Pán dotkol.
No ja som to vtedy nepočula a túžila po vysnívanom princovi na bielom koni. Takto to prebiehalo 4 letá za sebou. A v maturitnom ročníku som si začala klásť otázku: „čo
ďalej, kde ma Boh chce mať?“ Bojovala som so svojimi plánmi, hľadala, až na nasledujúcich duchovných
cvičeniach som jasne počula, že ma
pozýva k zasvätenému životu. Hneď
som ako správny cholerik aj spravila
kroky a išla sa spýtať sestier, či by to
bolo možné. Po príchode domov som
rodičom povedala, že by som rada išla touto cestou. Neboli nadšení, báli sa, či to vydržím, že som príliš mladá, ale predsa mi v tom nebránili. O dva týždne na to som začala pracovať v školskom klube pri našej škole v Novom Meste nad Váhom.
Tu začala aj moja formácia – kandidatúra. Keďže sme školská rehoľa, dostala som ponuku ísť študovať učiteľstvo a vybrala som si slo-

spovedníkom kráľovnej. Umiera
počas mučenia a jeho telo je hode
né z Karlovho mosta a nájdené vo
Vltave rybármi, následne pocho
vané cyriakmi v Kláštore sv. Krí
ža. Mal teda na starosti veľa zodpo
vedných úloh v Cirkvi. Okrem toho
kázaval v chráme sv. Víta a v Týn
skom chráme. Bol veľmi zbožný,
horlivý a svedomitý.
Pokiaľ bol na tróne cisár Karol
IV., boli medzi arcibiskupstvom
a cisárskym dvorom veľmi dobré
vzťahy. To sa však zmenilo nástu
pom Karolovho syna Václava IV.,
ktorý bol korunovaný za českého
kráľa už ako dvojročný. Spočiat
ku sa držal otcovho vzoru, no ne

skôr sa oddal poľovačkám, zába
vám. Okrem toho bol veľmi zlost
ný a hnevlivý. Robil si zálusk na be
nediktínske opátstvo v Kralupoch
v západných Čechách. Keď ho však
nedostal, jeho hnev sa obrátil do
slova proti celej Cirkvi v Čechách.
Zajal Jána a dvoch ďalších arcibis
kupových spolupracovníkov. Ar
cibiskupa nezajal len kvôli tomu,
že ho ochránili jeho zbrojnoši. Os
tatných dvoch neskôr prepustil,
ale Jána dal natiahnuť na škripec,
dal ho páliť a mučiť aj iným spôso
bom a nakoniec ho v noci dal od
vliecť a zhodiť z pražského mosta
do rieky Vltavy. Stalo sa to 20. mar
ca 1393. Po niekoľkých dňoch jeho

venský jazyk a katechetiku. Ďalších
5 rokov som teda strávila v Nitre. Tu
som stretla ďalších dôležitých ľudí,
spovedníka, ktorý bol pre mňa vzorom modlitby, osobného vzťahu s Ježišom a záujmu o problémy iných.
Po dokončení štúdia nastal dvojročný čas noviciátu, prijatia rehoľného rúcha, nového nadšenia za Ježiša, no zároveň aj tvrdej práce na sebe. Keďže si vyberáme aj nové meno,
vyhrala to Edita Steinová, s ktorou
som našla spoločné vlastnosti, zaujala ma hlavne svojou horlivosťou
v hľadaní a žití pravdy.

podporili. Pri mojom odchode hralo
6 hudobníkov kvalitnú hudbu a mladí sa stali pomocnou rukou kňaza vo
farnosti. My sejeme, Boh dáva rásť.
Jedni zasievajú, druhí budú žať…

Cesta s Pánom
Potom nadišla chvíľa ísť opäť do sveta. Tri roky som bola opäť v Novom
Meste, kde som upevňovala skúsenosti učiteľskej praxe. Ďalších
5 krátkych rokov som pôsobila vo
Vranove n. T. Tu som zažila veľa Božích dotykov a môžem povedať, že
aj zázrakov. Prišla som do farnosti, kde trochu upadla aktivita mládeže, a práve tú som dostala na starosť. Tak cez modlitbu a veľa trpezlivosti sa postupne posúvali veci dopredu. Na mládežníckych omšiach
som hrala ja s mojimi „piatimi akordami“, lebo nebol nikto iný. Postupne sa v skupinke birmovancov objavili hudobnícke talenty, ktorým však
chýbali nástroje. To sme sa modlili
už spoločne a Boh posielal veľakrát
aj cudzích ľudí, ktorí nás finančne

Misia v Kline
Teraz je predo mnou nová výzva, tak
sa modlím o svetlo Ducha Svätého,
nový zápal, lásku pre každého človeka, ktorého mi pošle. Keďže ako sestry pôsobíme v 3 farnostiach, je ťažké
správne rozložiť sily. V Kline by som
rada pokračovala s detskými stretkami, ktoré bývajú v piatky. Boh mi špeciálne kladie na srdce mládež, tak tej
som dala ponuku stretávať sa v sobotu večer. Zvyšok je v Božích rukách,
ako požehná zdravie, sily, aký bude
záujem zo strany mladých ľudí. A samozrejme človek nemôže robiť veci
sám, takže sa modlím aj za ochotných
spolupracovníkov. Keďže mám rada
ľudí, rozhovory s nimi, knihy, gospelové piesne a prírodu, veľakrát sa moja
služba spája so záľubami.
Na záver myšlienka Edity Steinovej: „Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme
pred sebou v tomto okamihu a kto nás
väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je
sympatický viac alebo menej.“
Ďakujeme sestre Edite Franekovej, že nám dovolila vstúpiť do jej
súkromia. Veríme, že sa v Kline bude cítiť dobre. Tešíme sa na spoluprácu.
-mj-

telo našli a pochovali v kostole sv.
Kríža; neskôr ho preniesli do chrá
mu sv. Víta.
Traduje sa, že sv. Ján je mučení
kom spovedného tajomstva. Údajne
sa ho mal kráľ vypytovať na hriechy
svojej manželky Žofie, ktorá bola
veľmi nábožná. Spovedať sa chodila
práve k Jánovi. Kráľ ju podozrieval
z nevery, pretože sám sa tejto neresti
dopúšťal. Keďže však Ján nič nevyz
radil, mučil ho a dal nakoniec zabiť.
Túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, že
jazyk sv. Jána Nepomuckého sa za
choval neporušený. Za svätého bol
Ján vyhlásený v roku 1729.
Andrea Kekeľáková

VYNOVENÁ PLÁTENÍCKA
KÚRIA
rodiny Martina a Janky
Lofajovcov
Ministerstvo kultúry SR na ochra
nu, obnovu a rozvoj kultúrneho
dedičstva sa podieľalo finančným
príspevkom 2000 € na výmenu
okeníc na remeselníckom dome
v Kline č. 212 (ÚZPF č. 1567/1).

Obe FOTO: Ing. Janka Lofajová
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MS SČK v KLINE
organizuje

v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Martine

7. decembra 2015
od 8.00 hod.
ODBER KRVI
v Kultúrnom dome v Kline

Z programu 15. plesu MS SČK

FOTO: A ndrea Štepunková

Štedrosť, dobrá vôľa a ochota…
Aj tieto slová zazneli v príhovore, ktorým predsedníčka MS
SČK Mgr. Marta Peňáková otvorila už ich 15. ples.
Boli adresované hosťom, spon
zorom, organizátorom tohto kul
túrneho podujatia, ktorí takouto
formou sú ochotní spolupodieľať
sa aj na ostatných aktivitách a čin
nosti MS SČK v Kline, ktoré sú re
alizované vďaka finančnému vý

ťažku z našich plesov, napr. odbe
ry krvi, školenia prvej pomoci a ne
poslednom rade aj rôzne kultúrne
podujatia. Úprimné poďakovanie
patrí aj dobrovoľníkom, ktorí ne
zištne pomáhali v kuchyni, pri vý
zdobe sály a pri príprave kultúrne
ho programu. Veríme, že aj tí z Vás,
ktorí ste ešte nezažili atmosféru
nášho Katarínskeho plesu, spojíte
príjemné s užitočným a na 16. ple
se MS SČK sa stretneme.
-mp-

Na súťaži v Bobrove

FOTO: Štefan Peňák

Jeseň s hasičmi
Ani tento rok v lete a na jeseň sa naši hasiči nezastavili. Leto odštartovali súťažou v Rabči,
následné sa zúčastnili dňa kultúry a športu v Kline.
Leto naberalo na obrátkach
a v rámci rôznych aktivít občas
trénovali, počas cvičení a zahrie
vania mašiny 2 krát každý týž
denne polievali trávnik na futba
lovom ihrisku, dookola opravo
vali, vylepšovali mašinu a pripra
vovali všetko, čo treba na výjazdy.
Je radosť vidieť prvotné zdesenie
ale i vášeň v očiach nie len našich
starých pánov ale aj tých mladších
keď treba dať dokopy mašinu.
Tesne pred koncom leta 31. 8.
2015 pri požiari na Babej Hore sa
im všetky tieto skúsenosti zišli. Aj

naši chlapi boli pomôcť a ako sami
povedali bol to smutný pohľad, ale
zároveň dobrý pocit pomôcť.
Dňa 6. 9. 2015 sa zúčastnili obe
kliňanské družstvá družobnej ak
cie v Bobrove a veru bolo sa na
čo pozerať. Súťaž začala po ran
nej omši v kostole. Naši chala
ni (Vlasto Majcher, Viliam Laš
šák, Mišo Ptačin, Števo Ulík, Mi
loš Buček, Dominik Bahleda, Jož
ko Basár, Ján Kubanek) ukázali,
čo sa v nich skrýva a pokrstili no
vú mašinu prvým miestom. Diev
čatám (Barbora Bahledová, Tá
ňa Majcherová, Monika Bahledo
va, Paulína Úradníková, Klaudia
Jadrňáková, Barbora Svetlošáko
vá, Lucka Laššáková, Petra Maj
cherová a Andrea Kekeľáková) to
teraz trochu nevyšlo, ale snažili sa

POZÝVAME VŠETKÝCH DARCOV
a aj tých, ktorí chcú krv darovať prvýkrát
Pre jedného len kvapka, pre druhého život…

POMÁHAME POTRAVINAMI
Projekt „POMÁHAME POTRAVINAMI“
sa
realizuje v spolupráci obchodnej siete
Kaufland a Slovenského Červeného kríža.
V rámci Oravy bolo tento rok
vybraných 12 rodín, či to už bo
li mnohopočetné rodiny alebo ro
neskutočne. Vďaka celému tímu,
no i predsedovi Ľubomírovi Košú
tovi, veliteľovi Viliamovi Bahledo
vi, ale i Jozefovi Jašicovi za pod
poru a čas, ktorý venujú ostatným
hasičom.
V septembri za našu obec
a dobrovoľných hasičov podal Lu
káš Antušák projekt v Raiffesen
banke „Hasiči do gala“, ktorý sme
bohužiaľ nedostali. Škoda, mož
no nabudúce. Vďaka tým, čo boli
hlasovať a Lukášovi zato, že mys
lel na hasičov.
Október bol bohatý taktiež
na aktivity i stretnutia. Dňa 3. 10.
2015 mali hasiči schôdzu, na kto
rej sa dohodli, že sa zúčastnia tak
tického cvičenia v Oravskej Polho
re na Slanej vode dňa 10.10. 2015.
Následne 23.októbra sa zasa raz

diny v nejakej zložitejšej sociálnej
situácií.
Do našej obce boli tieto potra
vinové balíčky pridelené trom ro
dinám, ktoré im boli odovzdať
predsedníčka a kontrolórka MS
SČK spolu so starostom obce Šte
fanom Peňákom.
-mpzišli pri odovzdávaní nového auta
„Kačenky“, ktoré na konci októb
ra prvý krát odskúšali na taktic
kom cvičení na Edyho ranči.
V nedeľné popoludnie 22. 11.
2015 boli hasiči privolaní pomôcť
zahasiť požiar v rodinnom do
me Chovancov. V spolupráci s ná
mestovskými hasičmi sa im poda
rilo oheň uhasiť. V momente, keď
treba pomáhať sa ukázala súd
ružnosť tejto dediny, keď pred prí
chodom hasičov pomáhali všetci
susedia, starší ale i mladí chlap
ci a dievčatá nosili vodu z potoka
a naťahovali hadice od susedov.
Na začiatku novembra zača
li muži s repasom najstaršieho
člena z rodiny hasičských strojov
– Babičky PS8. Tak im prajeme ve
ľa zdaru a najmä nech im to nadše
nie vydrží čo najdlhšie.
Andrea Kekeľáková

Naši hasiči pri hasení požiaru na Babej Hore

FOTO: A rchív Hasiči
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AKTIVITY JEDNOTY DÔCHODCOV V KLINE
Jednota dôchodcov je jedna z najaktívnnejších organizácii v Kline. Pravidelne si organizujú stretnutia, nielen pre dôchodcov z Klina, ale
pripravujú aj stretnutia, na ktoré pozývajú hostí zo spriatelených obcí. Taketo stretnutie sa konalo 12. augusta 2015 na futbalovom ihrisku.
Pripravili guláš pre hostí z Poľska, Zubrohlavy a Bobrova.
Kliňanská heligónka
Koliba v Kline pravidelne organi
zuje Kliňansku heligónku. Folk
lórny súbor Babička s heligonká
rom Michalom Chabadom sú pra
videlný účastníci tejto príjemnej

kovné členky Jednoty dôchod
cov zemiakové placky a lango
še. Stretnúť sa, porozprávať sa
a zaspievať si pri heligónke Miš
ka Chabadu a tentokrát aj heli
gonkárov z Poľska.

Oľga Prisažná, predsedníčka JD v Kline v príhovore k účastníkom okresného stretnutia Jednoty dôchodcov
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
akcie. Nejde im až tak o víťazstvo,
ale s radosťou príchádzajú zaspie
vať si len tak, pre potešenie, so
všetkými, ktorí majú radi ľudovú
hudbu. Veď v dnešnej dobe už nie
je toľko príležitostí, ako sa spieva
lo v minulosti. Čo je veľká škoda,
a preto je dobré si prísť zaspievať.
Akcie v Kolibe
Ďalšie akcie na ktorých sa v Ko
libe seniori stretajú je Kliňan
ský krígeľ, ktorý sa konal v au
guste a prvý raz sa konali aj Ka
pustové hody. Při tlačení ka
pusty 26. septembra piekli, ši

lepší guláš. Tajomstvo šéfkucha
ra pre najlepší guláš nikto neprez
radí a preto môžme len hádať. Keď
sa dajú do kopy dlhoročné skúse
nosti s varením, viaceré overené
recepty s dobrými skúsenosťami,
dobrá nálada a spev s heligonkou
Michala Chabadu taký guláš mu
sí spievať a spoznala to aj porota.
Po stopách Františka Skyčáka
Dňa 8. augusta autobus pútni
kov z Klina, prevažne dôchodcov
smeroval do Spišskej Kapituly,
kde spoznávali pôsobenie a prácu
rodáka Františka Skyčáka. Kto
rý pôsobil ako rektor kňazského
semninára. Zastavili sa aj v Levo
či, kde pán kaplán odslúžil Svätú
omšu. Cestou späť navštívili ro
dáka pána farára Jozefa Červeňa,
ktorý pôsobí v Rakúsoch. Domov
sa vracali cez Poľsko, kde navštívi
li Ružencovú záhradu Panny Má

rie v Ludžmierz. Výlet sa všetkým
zúčastneným páčil. Poďakovanie
patrí pánu kaplánovi a pánu sta
rostovi za organizáciu.
Veľké stretnutie
Jednota dôchodcov v Kline zor
ganizovala 27. 10. 2015 stretnu
tie členov Jednoty dôchodcov ná
mestovského okresu. Akcie sa zú
častnilo 215 účastníkov z 12 obcí.
Pozvaní boli aj starostovia a nie
ktorí ďalší hostia. Aj keď neorga
nizujú podobné stretnutia často,
našlo sa dosť rúk ochotných po
môcť, aby všetko prebehlo tak ako
má. Stretnutie spriatelených or
ganizácii Jednoty dôchodcov Hor
nej Oravy sa koná každý rok v inej
obci. Seniori sa dobre poznajú
a vedia sa zabaviť. O program sa
postarali deti z Klina. Ale heligon
ky a harmoniky rozospievali všet
kých prítomných.
-mj-

Povýšenie svätého Kríža
Dňa 13. septembra sa kona
la na Vahanove slávnostná svätá
omša na sviatok Povýšenia sväté
ho kríža. Dôchodcovia sa stara
jú o prípravu tejto udalosti. Po ob
rade všetkých pohostili na Agapé.
Varenie kotlíkového guláša
Súťaž vo varení Kotlíkového gu
láša stúpa na kvalite aj na počte
družstiev.
Dňa 7. 11. októbra sa v koli
be stretlo osem družstiev. V tej
to silnej konkurencii sa Jednote
dôchodcov podarilo navariť naj

13. 9. 2015 Povýšenie sv. Kríža

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Uctili sme si starších spoluobčanov na DNI DÔCHODCOV 2015
Každý mesiac v roku má svoje
osobitné čaro a svoj význam pre
prírodu i ľudí. Príchod jesenných dní, sprevádzaný babím letom a rannými hmlami, je typický pre mesiac október, ktorý je
venovaný úcte k starším...
Aj v našej obci sa tradične
v tomto mesiaci koná spoločen
ské posedenie dôchodcov v kul
túrnom dome. Oslava sa začala
v utorok 6. 10. sv. omšou v miest
nom kostole. Potom všetkých po
zvaných privítala príjemne vy
zdobená sála KD a p. starosta ob
ce svojím slávnostným príhovo
rom. Žiaci zo ZŠ s MŠ Klin si pre
svojich starkých pripravili kul
túrny program, v ktorom pred
viedli svoj talent v speve, tan

Vystúpenie detí ZŠ na stretnutí dôchodcov
ci či recitácii. Prítomných poba
vili aj ich veselé vtipy a divadel
né scénky. Starí rodičia odme

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

nili svoje vnúčatá úprimným ús
mevom a srdečným potleskom.
Po vystúpení žiakov nasledovala

chutná večera. Potom p. starosta
venoval pár prívetivých slov oslá
vencom a zablahoželal im k ich
životnému jubileu. Nasledovalo
losovanie tomboly a odovzdáva
nie zaujímavých cien. Každý vý
herca poďakoval za cenu spevom
pesničky. O dobrú a spevavú ná
ladu sa celý večer staral p. Svet
lošák a jeho zvučná harmonika.
Malé prekvapenie v podobe vy
stúpenia Námestovského ochot
níckeho súboru sa tiež vydarilo.
Divadelníci zahrali prítomným
veselohru od F. Urbánka – Náš
pán ujo. A potom sa už len spieva
lo, tancovalo a zabávalo... Určite
sa opäť všetci so želaním pevné
ho zdravia a veselej mysle stretnú
aj budúci rok...
PaedDr. Ľudmila Matisová
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ČO SA DEJE V NAŠEJ ZŠ?
Tento školský rok sa v ZŠ s MŠ Klin začal slávnostným otvorením
2. septembra 2015.
Všetkých žiakov našej školy
privítala p. riaditeľka, p. staros
ta a p. učiteľky. Samozrejme, aj
pekne vyzdobené a vyupratované
priestory školy. Tento deň bol ur
čite významný v živote našich 33
prváčikov, ktorí si so zvedavosťou
i miernymi obavami prvýkrát sad
li do školských lavíc. Ostatní žia
ci si vyrozprávali zážitky z práz
dnin a oboznámili sa so školským
poriadkom. V nasledujúce dni sa
rozbehlo vyučovanie, ale aj rôzne
školské aktivity a podujatia:

Koncom mesiaca sa uskutoč
nil jesenný zber papiera, do ktoré
ho sa zapojili všetci žiaci a spoločný
mi silami vyzbierali 5985 kg papiera.
Celé dve odpoludnia sa na školskom
dvore mihali preplnené „káričky“
a najaktívnejšími zberačmi sa nako
niec stali žiaci z 8. A a 4. A. Zber bude
pokračovať aj v jarných mesiacoch
a pevne dúfame, že svojou usilov
nosťou pomôžeme našej prírode…
OKTÓBROVÉ AKTIVITY
V októbri na našu školu zavíta

Exkurzia na Oravskom hrade
kého štvorboja, v ktorom nenaš
li premožiteľa a priniesli si víťaz
stvo… Gratulujeme!!!

Privítanie prváčikov
SEPTEMBROVÉ AKTIVITY
JESEŇ V ŠKOLE – šikovní žia
ci na 1. stupni pod vedením svo
jich triednych učiteliek sa aktívne
zapojili do výzdoby svojej triedy
i chodby – veselé šarkany, farebné
lístie, kreatívne tekvice, lastovičky
a sovičky vytvorili v našej škole prí
jemnú jesennú atmosféru… V sep
tembri sa naši piataci zúčastnili
dejepisnej exkurzie na Oravskom
hrade, kde sa oboznámili s históri
ou hradného panstva a doplnili si
vedomosti o majiteľoch hradu a ži
vote v stredoveku. Najviac ich zau
jali dobové zbrane a brnenie, získa
li aj praktické zručnosti v šerme.
V mučiarni si vyskúšali rôzne „mu
čidlá“, pod vplyvom ktorých nám
sľúbili, že sa budú viac učiť…
Aj tento rok sme zorganizo
vali Európsky deň jazykov, kto
rý si pre žiakov 2. stupňa pripravi
li naši deviataci. Predstavili nám
susednú krajinu – Poľsko, o kto
rej spracovali zaujímavé informá
cie z geografie a histórie. V jazy
kovom okienku sme si osvojili no
vú poľskú slovnú zásobu. Spozna
li sme aj vlajku a slávne osobnosti.
Nakoniec sa celá telocvičňa ozýva
la spevom poľskej piesne Kukulec
zka a dokonca sme si všetci zatan
covali aj obľúbenú mazurku…

AJ TENTO ROK SA PREBOJOVAL NÁŠ PRÍBEH do Detského činu roka 2015. Naše výtvar
né talenty nakreslili krásne obra
zy, ktoré boli vydražené na Škol
skom plese. Získané financie ško
FOTO: Mária Luková

Výzdoba triedy
lo divadielko, ktoré mladším žia
kom odohralo rozprávku KRÁS
KA A ZVIERA. Deťom sa vystú
penie veľmi páčilo, odmenili ho
vďačným potleskom a zároveň sa
naučili, že v živote nie je dôležitá
vonkajšia krása, ale krása srdca…
VÝZNAMNÉ ŠPOTROVÉ
ÚSPECHY
Získali žiačky v cezpoľnom behu,
kde v súťaži družstiev sa v okres
nom kole umiestnili na 2. mieste.
Žiačka Petra Kraváková z 8. B po
stúpila na krajské kolo, kde získa
la pekné 3. miesto. Dievčatá bo
dovali aj v okresnom kole Atletic

Deň jazykov

la venovala africkému chlapcovi
z Ugandy, ktorému pravidelne fi
nančne prispieva na štúdium. Ten
to príbeh je potrebné podporiť svo
jím hlasom a každý deň zahlasovať
do konca novembra na link uvede
ný na stránke školy… Ďakujeme!
MESIAC OKTÓBER JE TRA
DIČNE VENOVANÝ ÚCTE
K STARŠÍM. Naši žiaci si pre
svojich starkých pripravili bo
hatý program, s ktorým vystúpi
li na posedení dôchodcov v kul
túrnom dome. Všetkých prítom
ných rozveselili spevom ľudo
vých piesní, moderným tancom
a veselými vtipmi či divadelnými
scénkami…
TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY si tiež každoročne pripomí
name v októbri. Zdravé jedlo by
malo byť prioritou na našich sto
loch, preto sme pripravili výstav
ku zdravých jedál. Pani kuchár
ky pre všetky triedy prichystali aj
zdravú ochutnávku, ktorá lákala
nielen svojím vzhľadom, ale aj bo
hatým obsahom vitamínov…
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VEĽVYSLANEC ČÍNY V KLINE
Klin mal 11 9. 2015 vzácnu
príležitosť privítať v našej obci
veľvyslanca Číny J. E. Weifanga.
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lumajiteľom je jeho krajan a tak sa
ju rozhodol navštíviť.
Tam si so záujmom pozrel jej
výrobný program pre automobilo
vý priemysel.

Nebola to jeho prvá návšteva
Oravy. Bol tu už druhýkrát v tom
to roku a opäť privítal pozvanie
podnikateľov z Oravy. Hlavným
zámerom jeho návštevy bolo pre
rokovanie vzájomnej spolupráce
oboch krajín, aby prejednal ob
chodné možnosti čínskych inves
torov, výmenu študentov v rámci
letných táborov i organizovanie
spoločných kultúrnych a športo
vých podujatí.

Ďalším bodom jeho návštevy
bola Oravská Polhora, kde si je
ho prítomnosť nenechali ujsť aj
zástupcovia okolitých obcí. Prez
rel si tamojšiu materskú školu,
Hviezdoslavovu hájovňu a areál
Slanej vody a vrtu jódo-brómovej
vody. „Slanú vodu sme veľvyslancovi predstavili zámerne, aby sme
ukázali ďalšiu z možností rozvoja
spolupráce,“ povedal Igor Jancku
lík, „nabral si niekoľko fliaš vody,
aby ju dal na rozbor.“

V Kline veľvyslanca veľmi zau
jal krásny výhľad z Grapy od So
chy Krista.
„Je pre nás veľká česť, že nás
veľvyslanec navštívil,“ povedal
starosta Klina Štefan Peňák,
„a sme hrdí, že celý areál pri Soche
Krista na Grape nadchol aj tohto
cudzinca.“

Veľvyslanca myšlienka využiť
vodu nielen v kúpeľoch (medzi ich
zakladateľov kúpeľov patril náš
rodák a podnikateľ František Sky
čák) zaujala a aj jej potenciálne
využitie vo farmaceutickom prie
mysle a zdravotníctve.
Veľvyslanec sa chce na Oravu
určite vrátiť.
-red-

Veľvyslanec Číny J. E. Weifang sa zapisuje do pamätnej knihy obce
P. Weifang sa živo zaujímal
o horopis Západných a Vysokých
Tatier, zapísal sa do knihy náv
štev v kaplnke Božieho milosr
denstva a svoje dojmy z návštevy

Zdravá výživa
Koncom októbra sme si pripomenuli významné 200. VÝROČIE NARODENIA SLOVENSKÉHO
NÁRODOVCA

vyjadril aj v pamätnej knihe obce
Klin.
Na Grape zistil, že v priemy
selnom parku, ktorý odtiaľ vidieť,
sídli aj firma Yanfeng, ktorej spo

Šport
A JAZYKOVEDCA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Aj vďaka nemu dnes
Slováci môžu používať svoj ma
terinský jazyk. Žiaci sa dozve

deli zaujímavé informácie o jeho
živote z rozhlasovej relácie, pro
jektov a literárnych kvízov. Tak
si rozšírili nielen svoje vedomos

ti, ale aj vlastnou tvorivou prá
cou prispeli k posilneniu národ
nej hrdosti…
Text a foto:
PaedDr. Ľudmila Matisová

Smejko a Tanculienka
Naše pozvanie vystúpiť neodmietli a o trošku zábavy sa postarali v strede novembra v našej obci Smejko a Tanculienka.
Skoro hodinové vystúpenie
rozprúdilo približne 120 detí, kto
ré si zaspievali známe i menej zná
me pesničky tejto dvojice. Naše
detičky“ chrobáčikovia“ ako ich
volajú Smejko a Tanculienka sa
po vystúpení mohli s nimi odfo
tiť a tak si z vystúpenia odniesli aj
jedinečný darček. Zo vstupného

a sponzorských darov od Martina
Svetlošáka – Natural Door a spo
ločnosti Yato bol pokritý honorár
umelcov, propagácia tejto akcie
a zvyšok bude použitý na pomôc
ky pre deti do škôlky pri kostole.
Vďaka pri organizácii patrí diev
čatám z Obecného úradu, ale i pa
ni Petre Majcherovej. Vďaka všet
kým rodičom z Klina, že venovali
čas svojím deťom a podporili zá
roveň dobrú vec.
Text a foto
Andrea Kekeľáková

Deti s účinkujúcimi v divadielku Smejko a Tanculienka
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takto si tu žijeme

Národný pochod za život
„Pane, ty ma skúmaš a vieš
o mne všetko; ty vieš, či sedím a či
stojím. Už zďaleka vnímaš moje
myšlienky: či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote
mojej matky. Chválim ťa, že si ma
utvoril tak zázračne, všetky tvoje
diela sú hodny obdivu a ja to veľmi
dobre viem.“ ( Ž 139, 1 – 3. 13 – 14)
Svätý pápež Ján Pavol II. vo
svojej knihe Prekročiť prah nádeje napísal tieto slová:
Právo na život je základným
ľudským právom. A predsa určitá
súčasná kultúra by ho chcela po
pierať, keď z neho urobila « nepo
hodlné » právo, ktoré treba brá
niť. Nijaké iné právo sa však väčš

mi nedotýka samotnej existencie
človeka, než toto! Právo na život
znamená prísť na svet a potom žiť,
až kým život prirodzene nevyhas
ne: «Kým žijem, mám právo na ži
vot.» Milí čitatelia, najhlbšou
účasťou na bratislavskom Pochode
za život, ktorý sa konal 20. septem
bra 2015, bola radosť zo života.
Radosť z toho, že náš pozemský
život má zmysel a že tento zmysel
nášho života sa napĺňa cez ocho
tu darovať život. Touto cestou
chcem osobitne poďakovať Vám,
ktorí ste sa zapojili predovšetkým
do „duchovnej obete“ za tento Ná
rodný pochod a taktiež Vám, ktorí
ste sa ochotne, aktívne a aj svojou
osobnou účasťou pridali k 80-tisí
covému davu vyjadrujúcemu ra
dosť zo života v Bratislave!

Pohľad na účastníkov pochodu za život
Nech Pán, ktorý vidí aj v skry
tosti odmení Vás i vašich drahých
svojimi milosťami! Modlitba Národného pochodu za život: Bože, náš Stvoriteľ, ďakujeme Ti, že
si nás stvoril v lone matky, lebo

FOTO: Štefan Peňák

Ty jediný máš moc dávať dych života; dopraj prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života. Amen
Dp. Pavol Krokus, kaplán

Koliba pripomína tradície
Počas jesenných mesiacoch
sa v Kolibe uskutočnili zaujímavé podujatia, pri ktorých
sa zišla vynikajúca partia obyvateľov našej obce. Spoločne
prichystali špeciality z kapusty, zemiakov a uvarili niekoľko
druhov gulášu.
Kapusta a zemiaky su typic
kými surovinami v našich zeme
pisných šírkach. Človek by ani
neveril, koľko zaujímavých je
dál sa dá z nich pripraviť a prá
ve to prišli ukázať obyvatelia ob
ce Klin do Koliby. Nechýbalo ani
tradičné tlačenie kapusty do veľ
kých sudov za sprievodu veselé
ho spevu, o ktorý sa postarala
Jednota dôchodcov Klin.

Mesiac október už tradične patrí
Kliňanskému kotlíku – súťaži vo va
rení gulášu. Aj keď počasie nevyš
lo ako po minulé ročníky, na výbor
nej atmosfére to nič nezmenilo, do
konca prišlo ešte viac súťažiacich.
Už v predpoludňajších hodinách sa
Kolibou šírili omamné vône, pritom
bol každý guláš niečim výnimočný.
Družstvá tento krát stavili dokonca
aj na domáci chlebík.
Porota to mala tento rok zase
o niečo ťažšie, keďže musela vy
berať spomedzi deviatich vzoriek
gulášu. Kým členovia poroty, me
dzi ktorými bol aj pán kaplán obce
Klin ochutnávali, všetci netrpezli
vo čakali, kto si odnesie víťazstvo
z tretieho ročníka súťaže. Svoje ku
chárske umenie opäť potvrdila Jed

Na Kliňanskom kotlíku
nota dôchodcov, ktorá si odnies
la hlavnú cenu. Za nimi sa umiest
nilo podobne ako minulý rok druž
stvo Otrokov a tretie miesto patri
lo nováčikom, družstvu Poľovní
kov so svojim divinovým gulášom.

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Vo veselej nálade sa pokračovalo
až do večerných hodín. Najbližšie
pripravuje Koliba Vianočné trhy,
ktoré sa uskutočnia 13. decembra.
Všetci ste srdečne vítaní!
Mgr. Monika Janovičová

Memoriál Karola Úradníka
Miesta výstava sa konala 16.
– 18. 10. 2015 a išlo už o 4. ročník
Memoriálu Karola Úradníka.
Výstavy sa zúčastnili chovatelia
z blízkeho i ďalekého okolia. výs
tavné podmienky zaujali vystavo
vateľov z Liptova a Turca. O spo
kojnosť vystavovateľov s komfor
tom zvierat sa i napriek premen
livému počasiu postaral výstav
ný výbor. Boli zmontované dreve
né bydlá, prekrytie voliér s hydinou
a holubami, zamedzenie prievanu
v králikarskej časti.
Až 67 vystavovateľov vystavilo
117 ks králikov, 90 ks vodnej a hra
bavej hydiny, 20 ks exotických vtá
kov, 65 ks holubov. Návštevnici ne
mali núdzu o pestrosť vystavených

zvierat. Prezentovalo sa 70 plemien
a farebných rázov. Celoročná snaha
sa podpísala aj na úspechu našich
chovateľov po posúdení zvierat.
O kvalitne posudenia sa postarali
posudzovatelia z Prievidze, Marti
na, Považia. Osobne posudzoval aj
predseda posudzovateľov králikov.
Víťazného holuba vystavil Pe
ter Úradník, čestné ceny si odnies
li Martin Úradník, Vladimír Veče
rek, Timotej Topor.
V kategórii králikov získal Da
mián Litvák Víťazný pohár Oblast
ného výboru ORAVA.
Za hrabavú hydinu získali
Čestné ceny: Dušan Štetka, Fran
tišek Volf.
Na vodnú hydinu bol udelený
víťazny pohár pre MVD. Blažeja

Pohľad na výstavu
Bystrianského.
V rámci výstavy boli vyznamenaní naši jublilanti: Peter Ma
tušák (50), Dušan Štetka (60), Ro
man Ganobiak (60), ktorí sa posta

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

rali o pohostenie vystavovateľov.
I napriek menej vydarenému poča
siu mala naša akcia veľkú odozvu
u širokej verejnosti.
MVDr. Blažej Bystriansky
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Jessica Triebeľová si vyslúžila titul
„ZLATÉ DIEVČA“
Skromná, ale za to kvalitná výprava BC Triebeľ vycestovala minulý týždeň do Švédska na najväčší ženský turnaj Golden Girl. Medzi
veľkou konkurenciou Jessica vybojovala zlato a okrem toho priniesla
domov aj ocenenie najlepšej boxerky vo svojej kategórií.
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NA SVET SME
PRIVÍTALI

Cecília Bystrianská, Matej Ken
dera, Martin Košút, Tamara
Matušáková, Dajana Matu
šáková, Tomáš Luka, Zuzana
Kubaláková, Denisa Basárová,
Timea Duňová, Lukáš Volf,
Zara Kubeková, Sebastián
Čecho, Anton Plaskúr, Kata
rína Ružvoňová, Roman Re
vaj, Dorota Huráková, Lenka
Hušlová, Lukáš Kůs, Daniel
Madleňák, Paulína Pajtová

†
Vpravo Jessica Triebeľová
Úvodný zápas zvládla oravská
šampiónka na výbornú. V ringu
sa stretla s nórskou súperkou Ju
lie Madelen Lřken a hoci už bolo
po prvom kole jasné, že nad ňou
vysoko prevažuje, nič nenecha
la na náhodu a do konca stretnu
tia pokračovala vo svojom nasade
ní. Jednoznačný verdikt 3:0 posu

nul Jessicu priamo do finále. Tam
ju už čakala o niečo skúsenejšia
súperka Nicole Sawazaki z Ne
mecka. Mladá Kliňanka boxo
vala technicky, udržovala si svoj
dištanc a triafala presné údery.
Vo všetkých troch kolách bodova
la a tak sa po záverečnom verdikte
3:0 tešila zo zlatej medaily.

Posledný deň ju čakali už len
ľahké sparingy. Veľké prekvape
nie pre slovenský klub prišlo v ne
deľu pri odovzdávaní cien, keď si
Jessica Triebeľová vyslúžila oce
nenie najlepšej boxerky Golden
Girl vo svojej kategórií.
Bolo mi veľkou cťou podporo
vať Jessicu v rohu, je naozaj talen

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Štefánia Pajtová – 86 rokov,
Mária Sivčáková– 71 rokov,
Rudolf Balek – 73 rokov,
Serafín Hablák – 83 rokov,
Celestína Pajtová – 72 rokov,
Augustín Klinovský – 74 rokov

tovaná. Práve na takomto turna
ji veľkého formátu bolo pozorova
teľné, že je o niekoľko úrovni vyš
šie ako jej rovesníčky.
26. 11. 2015
Mgr. Monika Janovičová

HK Klin – novovzniknutý HOKEJOVÝ KLUB
Nie každý možno vie, že v našej obci sa „robí“ aj tento šport.
Je to však naozaj pravda.
Od vybudovania hokejového
areálu Altis v roku 2008 sa v pod
state celoročne každý týžden
na ľadovej ploche stretáva partia
nadšencov z našej obce. Ich prvot
né očarenie z najrýchlejšej kolet
kívnej hry veľmi rýchlo preprástlo
do túžby zlepšovať sa, predovšet
kým však do chuti súperiť a po
rovnávať sa. Tak vzniklo dlhodo
bé a z pohľadu rastu zrejme aj kľú
čové spojenie s tímom z Oravské
ho Veselého. S tímom, ktorý sa
formoval podobne ako náš, sa asi
3 roky nepretržite každú sobotu
večer na ľade zvádzali poriadne
súboje. Spolu s Or. Veselým a ne
skôr aj samostatne, tím absolvo
val aj pár turnajov. Na žiadnom
sa chlapci nestratili a v roku 2014
dokonca vyrovnaný turnaj „Pta
čin cup“ vyhrali.
V posledných rokoch sa nahlas
začalo uvažovať o účasti v Orav
skej Hokejovej Súťaži, ktorú hrá
vajú predovšetkým mužstvá s bo
hatšou hokejovou tradíciou. Ten
to rok sa naskytla príležitosť v po
dobe spustenia 1. ročníka novej
samostatnej súťaže OHL (Orav
ská hokejová liga) vyprofilovanú
predovšetkým pre mužstvá hor

nej Oravy. Vďaka podpore oslo
vených sponzorov sa dali dokopy
prostriedky, objednali nové dre
sy a je z toho historicky prvá účasť
HK KLIN v tejto amatérskej hoke
jovej súťaži.
Dnes je klub vo fáze registrova
nia sa pod Telovýchovnú jednotu
a počíta tak s výraznejšou podpo
rou zo strany obce v nasledujúcich
rokoch. Snáď sa tento „prelomový
rok“ môže stať úspešným začiat
kom budovania hokejoveho pove
domia a tradície v našej obci. Bolo
by krásne, keby sa rady nadšencov

rozširovali najmä o tých mladších,
ktorí majú chuť vyskúšať a prežiť
na vlastnej koži pocit z tohto nád
herného športu.
Brankári: Ľubomír Luka, Jozef
Galgaňák, Juraj Kľuska, Juraj Ba
sár, Štefan Laššák.
Hráči: Pavol Bolibruch, Ja
kub Bugaj, Jaroslav Frančák,
Pavol Ganobčík, Peter Gužík,
Anton Jadroň, Jozef Katrák,
Martin Košút, Pavol Kubala,
Rasťo Kubánek, Jozef Pisarčík,
Jozef Stahoň, Ľuboš Stahoň,
Martin Stahoň, Tadeáš Šatan,

Ján Volf, Peter Bolibruch, Fran
tišek Gábor, Matej Bedrich, Ján
Moravčík.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Altis Oravská hokejová liga
Vavrečka 5 3 1 0 1 72:19 11
Slanica
5 3 1 0 1 20:18 11
Rabča
5 3 0 1 1 16:13 10
Liesek
5 3 0 0 2 27:14 9
Námestovo 5 2 0 1 2 25:22 7
Trstená
5 2 0 0 3 22:14 6
Or. Polhora 5 2 0 0 3 16:18 6
Klin
5 0 0 0 5 4:36 0
Ing. Ján Volf
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FUTBALOVÁ SEZÓNA 2015/2016 – jesenná časť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dospelí 6. liga (I. trieda)
Or. Poruba 13 11 1 1 52:11 34
Klin
13 9 2 2 29:18 29
Liesek
13 7 5 1 27:16 26
Vavrečka
13 7 3 3 26:16 24
Dlhá n. Or. 13 7 1 5 30:25 22
Zubrohlava 13 7 1 5 37:33 22
Breza
13 5 4 4 22:21 19
Zákamenné 13 4 5 4 36:34 17
Pribiš
13 4 3 6 16:21 15
Or. Podzám. 13 4 2 7 23:26 14
Zuberec
13 3 1 9 23:37 10
Žaškov
13 3 1 9 21:37 10
Or. Polhora 13 2 2 9 15:30 8
Istebné
13 1 3 9 20:52 6

Zuberec – Klin 2:4, Klin – Žaškov
2:0, Zákamenné – Klin 2:4, Klin
– Vavrečka 2:1, Breza – Klin 1:1,
Klin – Liesek 0:3, Or. Poruba – Klin
2:0, Klin – Pribiš 1:1, Or. Podzámok
– Klin 0:1, Klin – Istebné 3:1, Or.
Polhora – Klin 1:3, Klin – Dlhá n.
Or. 3:0, Zubrohlava – Klin 4:5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dorast 5. liga U19 A
Bobrov
8 7 0 1 44:7 21
Klin
8 5 2 1 25:13 17
Vavrečka
8 4 1 3 16:14 13
Or. Lesná
8 3 3 2 20:20 12
Novoť
8 3 2 3 26:27 11
Mútne
8 3 0 5 11:12 9
Zubrohlava 8 2 1 5 15:25 7
Sihelné
8 2 1 5 13:38 7
Breza
8 0 4 4 15:29 4

Novoť – Klin 2:3, Klin – Zubrohla
va 3:2, Sihelné – Klin 1:7, Mútne

23. 8. 2015 Zo zápasu Klin – Vavrečka 2 : 1
– Klin 3:1, Klin – Breza 3:3, Vav
rečka – Klin 1:1, Klin – Oravská
Lesná 5:1, Klin – Bobrov 2:0.
Starší žiaci III.liga U15 B
1. Dlhá n. Or. 13 13 0 0 98:13 39
2. Klin
13 10 1 2 47:19 31
3. Liesek
13 10 0 3 57:21 30
4. L. Mikuláš 13 9 1 3 59:21 28
5. Zákamenné 13 7 1 5 26:30 22
6. L. Hrádok 13 6 3 4 34:27 21
7. Diviaky
13 6 2 5 38:38 20
8. Zuberec
13 6 1 6 52:41 19
9. Lisková
13 6 1 6 17:26 19
10. Trstená
13 3 2 8 25:47 11
11. Rabča
13 3 2 8 21:43 11
12. Novoť
13 2 1 10 23:62 7
13. Or. Podzám. 13 1 2 10 10:56 5
14. Istebné
13 0 1 12 5:68 1
Zákamenné – Klin 0:4, Klin – Is
tebné 4:0, L. Hrádok – Klin 2:3,
Oravský Podzámok – Klin 2:6,

ÚSPEŠNÍ STOLNÍ TENISTI
Naši muži sú po ôsmom kole
v čele tabuľky.

1. 27. 9. 2015
2. 4. 10. 2015
3. 9. 10. 2015
4. 18. 10. 2015
5. 25. 10. 2015
6. 1. 11. 2015
7. 7. 11. 2015
8. 13. 11. 2015
9. 22. 11. 2015
10. 29. 11. 2015

O neporaziteľnosť prišli až v sied
mom kole.

Klin A S. Hora – Hladovka D
Klin A – Podbiel A
Bziny D – Klin A
Klin A – Sedl. Dubová C
Dlhá C – Klin A
Klin A – Beňadovo A
Nižná E – Klin A
S.Hora – Hladovka – D. Klin A
Podbiel A – Klin A

15:3
45:13
13 : 5
40 : 21
8 : 10
28 : 40
15 : 3
49 : 15
3 : 15
17 : 51
11 : 7
39 : 26
10 : 8
34 : 28
1 : 17
10 :51
8 : 10

FOTO: Štefan Peňák

Klin – Zuberec 6:1, Liesek – Klin
5:0, Klin – Trstená 4:2, Klin – Lip
tovský Mikuláš 3:0, Klin – Novoť
8:0, Rabča – Klin 1:3, Klin – Dlhá
nad Oravou 1:2, Lisková – Klin
2:3, Klin – Diviaky 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mladší žiaci III. liga U13 B
Liesek
13 11 1 1 75:23 34
Trstená
13 10 1 2 73:23 31
Dlhá n. Or. 13 10 0 3 54:22 30
L. Hrádok 13 9 2 2 68:20 29
L. Mikuláš 13 9 1 3 67:23 28
Diviaky
13 6 2 5 33:37 20
Novoť
13 6 1 6 38:42 19
Rabča
13 6 0 7 45:61 18
Zuberec
13 5 0 8 37:39 15
Zákamenné 13 4 2 7 27:49 14
Klin
13 4 1 8 32:46 13
Istebné
13 2 2 9 22:39 8
Lisková
13 2 1 10 18:72 7
Or. Podzám. 13 0 0 13 11:104 0

Muži Klin „A“ 9. liga
1. Klin A
8 7 0 1 104:40
2. Nižná E
8 6 2 0 89:55
3. Beňadovo A
8 5 0 3 80:64
4. Podbiel A
8 4 2 2 87:57

29
28
23
22

Jesenná časť: Zákamenné
– Klin 3:3, Klin – Istebné 3:1,
L. Hrádok – Klin 6:1, Oravský
Podzámok – Klin 1:4, Klin – Zu
berec 4:1, Liesek – Klin 8:1, Klin
– Trstená 2:3, Klin – L. Mikuláš
0:3, Klin – Novoť 7:3, Rabča
– Klin 5:2, Klin – Dlhá nad Ora
vou 2:5, Lisková – Klin 4:3, Klin
– Diviaky 0:3.
Prípravka U11 B
1. Klin
6 6 0 0 37:7 18
2. Or. Jasenica 5 2 0 3 13:17 6
3. Vavrečka
5 0 0 5 2:28 0
Vavrečka – Klin 1:8, Klin
– Oravská Jasenica 7:2, Klin
– Vavrečka 3:1, Oravská Jase
nica – Klin 1:3, Vavrečka – Klin
0:9, Klin – Oravská Jasenica
7:2.
-red5. Bziny D
6. Sedl.Dubová C
7. Dlhá C
8. S.Hora D

83 1 4
83 1 4
81 0 7
80 0 8

76:68 18
69:75 18
44:100 11
27:117 8
-red-

Flak J. – 4.5, Bahleda M. – 3.5, Volf R. – 3.5, Nešťák M. – 3.5
Šprlák J. – 1, Ťapaj J. – 1, Zurvalec L. – 1, Šprlák M. – 0, Jašová M. – 0
Flak J. – 4.5, Volf R. – 3.5, Štepúnek M. – 2.5, Nešťák M. – 2.5
Ihring J. – 3, Záň Ľ. – 1, Franko I. – 1, Loffaj I. – 0
Zaťko J. – 3.5, Duraj Ľ. – 2.5, Záhora P. – 1, Beňušová S. – 1
Flak J. – 4.5, Štepúnek M. – 2, Volf R. – 2, Bahleda M. – 1.5
Flak J. – 4.5, Volf R. – 3.5, Bahleda M. – 3.5, Štepúnek M. – 3.5, Nešťák M. – 0
Polčic J. – 1, Sojčák P. – 1, Suľa J. – 0.5, Polčic M. – 0.5, Daňa A. – 0
Štepúnek M. – 4.5, Volf R. – 4, Flak J. – 3.5, Nešťák M. – 3
Bahleda M. – 4.5, Flak J. – 4.5, Volf R. – 1.5, Nešťák M. – 0.5
Pepucha J. – 2, Štefaniga R. – 2, Pepucha Ľ. – 2, Bugaj M. – 1, Pepucha L. – 0
Kán Ľ. – 4.5, Zumrík V. – 4.5, Masný P. – 1, Obrinčák Z. – 0
Bahleda M. – 2.5, Volf R. – 2.5, Štepúnek M. – 2, Nešťák M. – 1
Šprlák J. –1, Šprlák M. – 0, Ťapaj J. – 0, Zurvalec L. – 0
Nešťák M. – 4.5, Flak J. – 4.5, Volf R. – 3.5, Bahleda M. – 2.5, Meško J. – 2
Flak J. – 4.5, Nešťák M. – 2.5, M. – 1, Bahleda M. – 2.5, Štepúnek M. – 2

15 : 3 Flak J. – 4.5, Volf R. – 3.5, Nešťák M. – 3, Bahleda M. – 2.5, Meško J. – 1, Štepúnek M.
– 0,5 b
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