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História základnej školy v Kline

Panoramatický pohľad na budovu zrekonštruovanej základnej školy s prístavbou od roku 2010
V roku 1834 postavili v Kline
prvú obecnú školu – drevenú.
1906 – Ministerstvo školstva
poskytlo obecnej škole podporu
vo výške 900 korún.
1908 – v škole bola zriadená aj
druhá trieda.
1906 – bola vyjadrená potreba
výstavby novej školy, ale zmien‑
ka o nej je až v roku 1925, kde je
o škole zaznamenané: „Obec má
školu, ktorá sa čoskoro zrúca.“
1926 – začalo sa s výstavbou
novej murovanej školy. Postavi‑
la sa na mieste starej a práce trva‑
li do októbra 1927. Počas výstavby
sa vyučovalo v prenajatom objekte
od Johany Kravákovej.
1931 – Zriadili tretiu dočasnú
triedu, ale vyučovalo sa v prena‑
jatej miestnosti domu Jána Adam‑
číka.
V povojnových rokoch staršie
ročníky navštevovali   Meštiansku
školu v Námestove.
V 50-tych rokoch v obci fungo‑
vala 5‑triedna národná škola. Roč‑

foto: martin peňák

Budova školy pod kostolom, postavená v roku 1927 namiesto tej drevenej z roku 1926 (viď fotografia vľavo dole)
níky 6 – 8 dochádzali do Strednej
školy v Zubrohlave.
Koncom 50-tych rokov sa už
intenzívne začalo uvažovať o výs‑
tavbe novej školy, ktorú by nav‑
števovali aj ročníky 6 – 8. Predpo‑
kladalo sa, že s výstavbou školy sa
začne v roku 1961.
Školstvo zápasilo v 60-tych ro‑
koch s nemalými problémami.
1961 – školu navštevovalo 192
žiakov.

Prvá školská budova z roku 1834, ktorá bola zbúraná v roku 1926

Budova školy z roku 1962 s nadstavbou z roku 2003
1962 – bola otvorená budova
novej základnej školy.
1965 – bola zriadená jednot‑
riedna materská škola pre 30 detí
a pre veľký záujem sa v roku 1974
rozhodlo o výstavbe novej MŠ.
1976 – začatá výstavba ma‑
terskej školy a otvorená bola 1. 3.
1978.
2002 – postavená telocvičňa
pri základnej škole.
Z dôvodu odstránenia dvoj‑
smennosti sa v roku 2003 začalo

s výstavbou nadstavby základnej
školy. Kvôli pretrvávajúcim pries‑
torovým a kapacitným problémom
ZŠ a MŠ a za účelom skvalitnenia
vyučovacieho procesu bol spraco‑
vaný a podaný projekt v rámci re‑
gionálneho operačného programu.
V júni 2009 sa začalo s práca‑
mi na materskej škole a v septem‑
bri 2009 na základnej škole. Prá‑
ce boli ukončené a skolaudované
v roku 2010. Teraz navštevuje ZŠ
322  žiakov a 90 detí MŠ.
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Ocenenie významnej práce učiteľov ZŠ
Oslava 50. výročia existencie školy v Kline zahŕňala v sebe
aj morálne ocenenie tých učiteľov a pracovníkov školstva, ktorí
nemalou a výnimočnou mierou
prispeli ku rozvoju vzdelanosti
detí v Kline.
Pri tejto príležitosti bolo udelené Čestné občianstvo obce Klin
týmto laureátom:
• In memoriam p. Jozefo‑
vi Priščákovi – za prínos a prácu
v prospech školy, riaditeľ ZŠ (1962
– 1980), 18 rokov
• p. Imrichovi Ivanovi – za ús‑
pechy vo výchovno-vzdelávacom

• p. Agnese Svetlošákovej – za
zásluhy v oblasti školstva, učiteľka
(1946 – 1980), 34 rokov
• p. Alexandre Jaňákovej – za
aktívny rozvoj školstva a vzdeláva‑
nia, učiteľka (2001 – 2012), riadi‑
teľka ZŠ v rokoch (2003 – 2012),
11 rokov
• p. Emílii Simanovej – za sve‑
domitú prácu s deťmi, učiteľka
v MŠ (1978 – 2012), riaditeľka MŠ
v rokoch (1978 – 1991), 34 rokov
• p. Alene Gajdošíkovej (sestra
Lucia) – za osobný prístup a svedo‑
mitú prácu s deťmi a mládežou, ka‑
techétka (1992 – 2008), 16 rokov
• p. Anne Strižencovej – za or‑

ganizovanie školských aktivít, uči‑
teľka (1980 – 1995), 15 rokov

• p. Márii Klinovskej – za sve‑
domitú prácu v oblasti školstva,
učiteľka (1993 – 2012), zástupky‑
ňa riaditeľa (2004 – 2012), 19 ro‑
kov
• p. Helene Načinovej – za veľ‑
korysú pomoc pri zveľaďovaní ško‑
ly, učiteľka (1980 – 1997), 17 ro‑
kov
• p. Márii Reguliovej – za ak‑
tívnu prácu v školstve, učiteľka
(1978 – 1996), 18 rokov
• p. Márii Schniererovej – za
dlhoročnú pedagogickú prácu
s deťmi, učiteľka (1987 – 2012),
zástupkyňa MŠ v rokoch (2005
– 2012), 25 rokov
• p. Oľge Prisažnej – za dlho‑
ročnú a svedomitú prácu, kuchár‑
ka (1978 – 2012), 34 rokov

Cena starostu obce Klin
Pri príležitostí 50. výročia založenia ZŠ v Kline bola udelená Cena starostu obce aj nasledujúcim
učiteľom a nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa tiež mimoriadne podpísali pod rozvoj kvalitnej vzdelanosti našich detí:
• In memoriam p. Jánovi Sro‑
goňovi – za osobnú angažova‑
nosť, riaditeľ školy (1984 – 1992),
8 rokov
• In memoriam p. Vendelíno‑
vi Juriňákovi – za prínos a prá‑
cu v prospech školy, učiteľ (1966
– 1987), 21 rokov
• In memoriam p. Jozefovi Dob‑
rovoľnému – za rozvoj vzdelávania,
učiteľ (1975 – 1991), 16 rokov
• p. Veronike Bajzovej – za ak‑
tívnu prácu v školstve, učiteľka
(1981 – 1998), zástupkyňa riadi‑
teľa v rokoch (1991 – 1997), 17
rokov
• p. Zlatici Jurčiovej – za aktív‑
nu prácu v športe, učiteľka (1975
– 1989), 14 rokov
• p. Antonovi Horskému – za
výsledky dosiahnuté v oblasti škol‑
stva, riaditeľ školy (1992 – 2001),
9 rokov

Ďakovný list starostu
obce Klin
Ďakovné listy starostu obce boli
určené nasledovným pracovníkom školstva, ktorí sa svedomite
venovali vzdelanosti i mimoškolskej práci s našimi deťmi:
• p. Marta Môstková – za prí‑
nos v pedagogickej oblasti, učiteľ‑
ka (1996 – 2011), zástupkyňa ria‑
diteľa v rokoch (1997 – 2004), 15
rokov
• p. Jozef Škumát – za rozvoj
vzdelávania, riaditeľ školy (1960
– 1962), 2 roky
• p. Branislav Podhajský – za
zásluhy v oblasti športu, zástupca
riaditeľa (2007–2012), 5 rokov
• p. Martin Štefaniga – za or‑
ganizovanie aktivít, riaditeľ ZŠ
(2001 – 2003), 2,5 roka
• p. Ingrid Baľáková – za dlho‑
ročnú prácu v školskom klube detí,
učiteľka (1997 – 2012), 15 rokov
• p. Renáta Prisažná – za aktív‑
nu prácu s deťmi, učiteľka (1990
– 1991) a (1995 – 2012), 18 rokov
• p. Mária Lazovská – za roz‑
voj vzdelávania, učiteľka (1976
– 1989), 13 rokov
• p. Katarína Lipiaková – za

Udelenie Čestného občianstva obce Klin Imrichovi Ivanovi
procese a rozvoj kultúry v obci,
učiteľ (1962 – 1975), zástupca ria‑
diteľa v rokoch (1963 – 1970), 13
rokov
• p. Anne Heskovej – za dlho‑
ročnú pedagogickú prácu, učiteľ‑
ka (1977 – 2012), 35 rokov
• p. Elene Laštíkovej – za zá‑
sluhy v oblasti školstva, učiteľka
(1962 – 1992), zástupca riaditeľa
v rokoch (1971 – 1991), 30 rokov
• p. Anne Vojtaššákovej – za
svedomitú prácu s deťmi, učiteľka
MŠ (1981 – 2008), riaditeľka MŠ
v rokoch (1991 – 2005), 27 rokov
Cena obce Klin
Pri príležitostí 50. výročia založenia ZŠ v Kline boli udelená Cena obce Klin učiteľom, ktorí významne prispeli k rozvoju školstva v Kline:
• In memoriam p. Antono‑
vi Naništovi – za aktívnu prácu
v školstve, učiteľ (1919 – 1964),
45 rokov
• In memoriam p. Anne Naniš‑
tovej – za aktívnu prácu v školstve,
učiteľka (1935 – 1971), 36 rokov
• p. Elene Farskej – za úspechy
vo výchovno-vzdelávacom pro‑
cese, učiteľka (1962 – 1992), zá‑
stupkyňa riaditeľa v rokoch (1972
– 1990), 30 rokov

Agnesa Svetlošáková, laureátka Ceny obce Klin
svedomitú prácu s deťmi, učiteľka
(1994 – 2012), 18 rokov
• p. Adriana Revajová – za prí‑
nos v pedagogickej oblasti, učiteľ‑
ka (1998 – 2012), 14 rokov
• p. Eva Václavíková – za
rozvoj školstva, učiteľka (1974
– 1988), 14 rokov
• p. Daniela Závodná – za or‑
ganizovanie aktivít, učiteľka
(1994 – 2012), 18 rokov
• p. Mária Vrábľová – za svedo‑
mitú prácu s deťmi, riaditeľka MŠ
(1984 – 1989), 5 rokov
• p. Angela Krivániková – za
dlhoročnú prácu v školstve, upra‑
tovačka, školníčka (1963 – 1989),
26 rokov
• p. Marta Lajdová – za ľudský
prístup k deťom, kuchárka (1978
– 1995), 17 rokov
• p. Agneša Simanová – za sve‑
domitú prácu, upratovačka (1976
– 1992), 16 rokov
• p. Eva Dohnanská – za ak‑
tívnu prácu v školskej jedálni, ve‑
dúca šk. jedálne (1984 – 2005), 21
rokov
• p. Jozef Lajda – za ochot‑
ný prístup pri plnení pracovných
povinností, kurič, školník (1991
– 2012), 21 rokov
• p. Božena Toporová – za dl‑
horočnú prácu, upratovačka
(1997 – 2012), 15 rokov
• p. Dana Svetlošáková – za
svedomitú prácu, upratovačka
(1995 – 2012), 17 rokov
• p. Pavlína Prisažná – za dlho‑
ročnú prácu, upratovačka (1978
– 1990), 12 rokov
• p. Milan Nesnadný – za pe‑
dagogickú prácu, riaditeľ (1980
– 1984), 4 roky (Ocenenia boli schválené Obecným zastupiteľstvom 21. 9. 2012.)
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Kline, p.
A. Jaňáková udelila ďakovný list
bývalému starostovi Klina Vikto‑
rovi Borovjakovi a terajšiemu sta‑
rostovi Klina Štefanovi Peňákovi.
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Oslava 50-teho
výročia
založenia školy
Na začiatku slávnosti v úvo‑
de príhovoru Mgr. Alexandra
Jaňáková, riaditeľka Základnej
školy s materskou školou uvied‑
la: „Život človeka meriame desaťročiami a jeho hodnotu činmi a skutkami. Vždy, keď sa zaokrúhlia, tešíme sa s ním, blahoželáme mu.“

V závere svojho príhovoru
sa poďakovala týmito slovami:
„Pri príležitosti 50. výročia školy vzdávam hold všetkým pedagógom i zamestnancom školy, ktorí
tu pracovali a pracujú, žiakom,
ktorí školu pozitívne zviditeľnili a zviditeľňujú úspechmi v prírodovedných, jazykových, umeleckých, vedomostných a športových súťažiach, rodičom, ktorí prispeli a prispievajú k jej rozvoju, zriaďovateľovi, obci Klin,
ktorému nie je ľahostajný osud
školy a všetkým ostatným, ktorí nám pomáhajú. Ako riaditeľka školy si želám, aby práca žiakov, učiteľov, zamestnancov, Rodičovskej rady, ZRPŠ a Rady školy prinášala nám všetkým radosť
a spokojnosť. Nech stúpa efektivita výchovno-vyučovacieho procesu a nech výsledky našej spoločnej práce šíria naďalej dobré meno školy!
Ďakujem všetkým, ktorí nechali v našej škole časť svojho ja.
Život školy sa podobá životu
človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, životné úspechy.“
„Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež“, tý‑
mito slovami J. A. Komenského
uviedol vo svojom slávnostnom

príhovore starosta obce Štefan
Peňák stretnutie, ktoré sa ko‑
nalo pri príležitosti 50. výročia
založenia školy v Kline. Oslava
vzelávania v našej obci sa kona‑
la 26. 10. 2012 v miestnom kul‑
túrnom dome a boli na ňu po‑
zvaní riaditelia škôl, starostovia
obce, predstavitelia samosprá‑

Privítanie hostí na slávnostnej recepcii v základnej škole
Pri tejto príležitosti vyslovil
starosta obce úprimné poďako‑
vanie a obdiv všetkým pedagó‑
gom, kňazom, aj ostatným ne‑
pedagogickým zamestnancom,
ktorí sa pričinili o rozvoj vzde‑
lávania, výchovu detí, zveľaďo‑
vali školu a pracovali v prospech
školstva.
Úprimné poďakovanie vy‑
jadril starosta obce aj histo‑
ricky všetkým richtárom obce,
predsedom národných výborov,
všetkým starostom, podnikate‑
ľom, ktorí sa podieľali na rozvoji
školstva v našej obci. Ďalej slo‑
vá vďaky adresoval aj tým rodi‑
čom, ktorí sa osobne angažovali

v mimoškolskej činnosti pri or‑
ganizovaní aktivít a podieľali sa
na zveľaďovaní školy.
Program pokračoval vystúpe‑
niami tých, ktorí sú svedectvom
práce učiteľa – žiakmi od ma‑
terskej školy, až po tých najstar‑
ších študentov. Boli opäť krásnou
ukážkou toho, pre čo je hodné sa
im venovať.
Toto fórum bolo aj miestom
ocenenia pedagogických a nepe‑
dagogických pracovníkov, kto‑
rí sa významnou mierou pričini‑
li o rozvoj školstva v našej obci.
Cenou obce Klin, Cenou starostu
obce a Ďakovnými listami a ude‑
lením Čestného občianstva obce
Klin sa im takto vyjadrilo poďako‑
vanie za ich prácu.
Potom sa pozvaní presunu‑
li na recepciu, ktorá sa už kona‑
la v priestoroch ZŠ a bola spoje‑
ná s jej prehliadkou a prezentáci‑
ou rozvoja školy.
Celá oslava mala veľmi sláv‑
nostný ráz a zároveň bola mies‑
tom príjemného stretnutia minu‑
lého s prítomným, kde sa spomí‑
nalo a konštatovalo, že aj keď sa
priestory a podmienky v škole me‑
nia, škola už vždy bude súčasťou
života každého z nás.
foto: ing. peter jendroľ -red-

vy, terajší i bývalí učitelia, nepe‑
dagogickí pracovníci a iní hostia
verejného života v Kline.
Všetci hostia, ktorí vystúpi‑
li na tejto oslave sa zmienili, že
škola robí človeka lepším a ot‑
vára brány k vzájomného po‑
chopeniu a poznaniu sveta. Nik
nezabudol podotknúť, akú výz‑
namnú úlohu vo formovaní die‑
ťaťa má učiteľ, ktorý je potrebný
pri vzdelanostnom i osobnost‑
nom raste dieťaťa. Ten pomá‑
ha pri napĺňaní slov, ktoré krás‑
ne vyjadril aj náš rodák Franti‑
šek Skyčák: „Čo v sebe krásne
máš, to rozmnožuj, pýr vytrhaj
a kypri pôdu klasom.“
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Spomienky bývalých učiteľov ZŠ v Kline
Imrich Ivan – učiteľ matematiky a fyziky
Mojím snom už v detstve bolo
– stať sa učiteľom. Po skončení
základnej školy som sa rozhodol
pre štúdium učiteľstva na strednej pedagogickej škole a po maturite som pokračoval v štúdiu
na vysokej škole štúdiom matematiky a fyziky.
Do ktorej časti Slovenska vyle‑
tieť a kde začať svoju učiteľskú kari‑
éru? Toto rozhodovanie bolo pod‑
mienené aj umiestnenkami, kto‑
ré absolventi pedagogického štú‑
dia museli rešpektovať. Najmenej
atraktívna sa javila Orava a ja som
28. augusta 1960 ako čerstvý ab‑
solvent nastúpil na Jedenásťročnú
strednú školu v Námestove. Pekné
prijatie zo strany pedagógov, sym‑
patickí, snaživí žiaci boli určite sti‑
mulom pre moje začiatky v učiteľ‑
skom povolaní. Orava sa mi vôbec
nejavila ako „boľavá“ a navyše bo‑
li tu aj zadné dvierka – po ukonče‑
ní vojenskej služby na Šumave, na
Oravu sa už nevrátiť.
Osud ale rozhodol inak. Keď
som po skončení vojenskej služby
napísal na Odbor školstva v Dol‑
nom Kubíne, že uvažujem o zme‑
ne svojho učiteľského pôsobiska,
dostal som ultimátum, že ak sa ne‑
vrátim na Oravu, dajú ma pracov‑
nému súdu. To, ako na vojaka plne
disciplinovaného, na mňa zapôso‑
bilo. Zbalil som si svoje veci a za‑
čiatkom októbra 1962 som zaklo‑
pal na riaditeľňu ZŠ v Kline a hlá‑
sil som sa ako nový učiteľ matema‑
tiky a fyziky.
Nová škola, nový učiteľský
zbor a ja ako novic medzi kolega‑
mi, sám, slobodný, bez možnosti
pravidelného stravovania. To boli
šoky, ktoré ma viedli k všelijakým
myšlienkam, aj zbaliť si svoje veci
a čím skôr odtiaľ zdupkať. Tobôž,
keď ma obec ubytovala v súkromí
a vo veľkej spálni sa nekúrilo, hoci
sa už začínali hlásiť chladné noci.
Boli tu ale aj kladné stránky

mojich začiatkov v Kline. Snaži‑
ví, dobrí žiaci, sympatickí ľudia,
s ktorými som sa denne stretával.
Po prvom mesiaci v súkromnom
ubytovaní mi riaditeľ školy dovo‑
lil, aby som sa nasťahoval do kabi‑
netu fyziky v školskej budove. Za‑
obstaral som si posteľ, najnutnej‑
šie osobné veci a celá situácia sa
začala uberať k lepšiemu.
Už v zimnom období som s de‑
viatakmi nacvičil prvú divadelnú
hru „Huncút Klinko“, s ktorou sme
úspešne vystúpili v Orlovni, na to
obdobie v peknom kultúrnom do‑
me v Kline a potom aj v niektorých
obciach Bielej Oravy. V spolupráci
s mládežou Klina sme pripravovali
ďalšie kultúrne podujatia.
Klin mi začal prirastať k srdcu.
A keď som na jednej zábave stre‑
tol moju budúcu manželku Gitku,
môj osud bol spečatený. V tom‑
to roku 2013 to bude už 50 rokov,
čo spolu kráčame životom a často
ďakujem Bohu, že mi postavil do
cesty práve túto ženu.
Pekné oravské prostredie, na‑
daní a prístupní žiaci, rodičia,
ktorí boli ochotní dať si poradiť
a spolupracovať, to všetko utvr‑
dzovalo moje rozhodnutie, že na
ZŠ v Kline chcem zostať až do
odchodu do dôchodku. Odriekol
som aj ponuku nastúpiť na riadi‑
teľské miesto, najprv v Zubrohla‑
ve a potom v Rabči. Ako vekovo
najmladší zástupca riaditeľa na
Orave som si neuvedomoval, že
tým dávam impulzy pre riaditeľa
školy (nemal potrebné kvalifikač‑
né predpoklady pre vyučovanie na
ročníkoch 5. – 9.), ale hlavne pre
jeho nevyspytateľnú manželku,
ktorá často mala vzťahové problé‑
my medzi mnou, ale aj viacerými
členmi pedagogického zboru, ba
aj medzi spolupracovníkmi na jej
pracovníkmi a niektorými obyva‑
teľmi Klina.
Mňa však hlavne zaujímala
práca s deťmi. Nadchýnali ma ús‑
pechy, ktoré som dosahoval vo vy‑
učovacom procese, ale aj v kultúr‑

nej oblasti pri nácviku divadel‑
ných hier so žiakmi, mládežou aj
s dospelými.
Veľkým zadosťučinením pre
mňa bola aj skutočnosť, že na jed‑
nej porade v Dolnom Kubíne bo‑
la škola v Kline uvedená ako jedi‑
ná, kde žiaci po celoslovenskom
prieskume obľúbenosti vyučova‑
cích predmetov, najviac uvádza‑
li predmet matematika. Áno, do‑
kázal som viesť svojich žiakov ku
kladnému vzťahu aj k tomuto ťaž‑
kému predmetu. Tým sa napĺňa‑
li aj moje idey, že s deťmi na Ora‑
ve sa dá úspešne pracovať a dosa‑
hovať veľmi dobré výsledky, len sa
im je potrebné plne venovať. Ús‑
pechy, ktoré som v škole aj v obci
dosahoval, neboli dôvodom k na‑
myslenosti. Dôležitým prvkom
úspechov v práci bolo moje rodin‑
né zázemie.
Celé moje pôsobenie v obci Klin
narušili roky 1968 až 1971, ktoré
ma zatiahli do politickej aktivity
a následné dôsledky verejného ne‑
súhlasu so vstupom okupačných
armád na územie republiky. Bol
som odvolaný z funkcie zástup‑
cu riaditeľa školy. V roku 1975 bo‑
la snaha politických kruhov zba‑
viť ma aj možnosti ďalej pracovať
v školstve. Pretože som vedel, že
riaditeľ školy nemal záujem posta‑
viť sa na moju obranu, ale opačne,
plne vychádzal v ústrety normali‑
začnému procesu, bol som nútený
kvôli rodine dať si žiadosť o prelo‑
ženie na inú školu, aby som sa vy‑
hol ďalším postihom.
S veľkým smútkom v srdci,
s milou spomienkou na svojich
žiakov a dobrých rodičov som od
1. septembra 1976 odchádzal na
nové pracovisko, ZŠ v Námesto‑
ve. Nikdy nezabudnem na obča‑
nov Klina, ktorí boli ochotní brá‑
niť moje meno priamo na ONV –
Odbor školstva v Dolnom Kubí‑
ne (menovite p. Jozef Basár, neb.
František Ptačin a neb. Ľudovít
Baculák). O ich snahe som sa do‑

zvedel až neskôr, keď sa situácia
ukľudnila a ja som mohol ostať na‑
ďalej pracovať v školstve ako rádo‑
vý učiteľ. Dvadsať rokov som však
nemohol žiadnym spôsobom pub‑
likovať svoje pracovné skúsenos‑
ti, nesmel som dostávať žiadne fi‑
nančné zvýhodnenia.
Po roku 1990 bola moja prá‑
ca znovu kladne hodnotená. Bol
som zvolený za riaditeľa ZŠ v Ná‑
mestove. Na Klin som však nikdy
nezabudol. Sledoval som úspechy,
ktoré obec postupne dosahova‑
la. Škola, do ktorej som nastupo‑
val v roku 1962, sa postupne roz‑
rástla na moderne vybavenú ško‑
lu dnešnej podoby, ktorú získa‑
la aj vďaka terajšej pani riaditeľ‑
ke. Veľkú zásluhu na tom má ur‑
čite aj pán starosta Štefan Peňák,
ktorý so svojimi spolupracovník‑
mi dokázal z malej, v doline uču‑
penej dedinky, vybudovať moder‑
nú obec.
V roku 2012 ma príjemne prek‑
vapila pozvánka na 50. výročie
vzniku školy. Vo veľmi citlivej ré‑
žii starostu obce, zanechala vo
mne nezabudnuteľné spomienky.
Najvyššie ocenenie, ktoré sa mi
aj s ďalším bývalým učiteľom ZŠ
v Kline od vedenia obce dostalo,
ma utvrdilo v tom, že dobrí ľudia
v Kline nezabúdajú. Stal som sa
čestným občanom tejto obce.
Ďakujem Vám, moji milí spoluobčania, na čele s pánom starostom Štefanom Peňákom, bývalí kolegovia i moji žiaci, s ktorými sa aj dnes stretávam, za krásne
ukončenie mojej pedagogickej práce. Dojímavá, dôstojná oslava 50.
výročia školy zmazala vo mne príkoria, ktoré som od roku 1969 až
do roku 1989 musel prežiť.
Nech symbolická socha Krista
Pána, umiestnená na Grape nad
Obcou Klin, stále úspešne pomáha riadiť náročnú prácu vedenia
obce aj v ďalších rokoch.

Elena Laštíková – učiteľka na 1. stupni ZŠ, zástupkyňa školy
Písal sa rok 1962, deň 1. september. V tento deň sa otvorila brána novej školy v Kline
pre ročník 1. – 9., aby prijala
do svojho náručia žiakov Klina
a tiež nový pedagogický zbor.
Škola bola pekná, s triedami
plnými slnka, s kabinetmi, s od‑
bornými učebňami. Pedagogic‑
ký zbor bol zložený prevažne

z mladých ľudí. Vzťahy v kolektí‑
ve boli zložené na vzájomnej úc‑
te, nepoznali sme povýšenosť,
egoizmus. A akí boli žiaci? Mô‑
žem povedať, že boli skromnej‑
ší, slušnejší a predovšetkým pra‑
covitejší. Veď mnohí z nich pred
vyučovaním zavčasu ráno muse‑
li ísť najprv napásť dobytok a až
potom unavení prichádzali do
školy. Popoludní tiež museli po‑

máhať rodičom pri poľnohospo‑
dárskych prácach, mali málo ča‑
su na učenie.
Nezabúdali sme ani na využí‑
vanie voľného času. Pracovali
sme aj ako vedúci pionierskej or‑
ganizácie, a aj takto sme rozví‑
jali žiacke talenty. V recitačnom
krúžku sa žiaci v prednese poé‑
zie v ruskom jazyku umiestnili

na popredných miestach. Veľmi
dobre pracoval i divadelný krú‑
žok. Žiaci sa zúčastňovali súťa‑
ží a predovšetkým v športe alebo
v streľbe zo vzduchovky. Na kon‑
ci školského roka sme chodieva‑
li so žiakmi na výlety, spoznáva‑
li sme krásy Slovenska a zozna‑
movali sa s našou históriou. V au‑
tobuse sme vyspievali všetky slo‑
venské ľudové piesne aj ruské,

Január 2013
ktoré sa žiaci naučili na hudob‑
nej výchove.
Okolie školy bolo treba upra‑
viť, pripraviť políčka pre práce na
pozemku, vysadiť stromy, kríky,
vybudovať aspoň provizórne ih‑
riská, a to volejbalové a basketba‑
lové. Organizovali sa brigády na
čistenie okolia školy aj obce. Po‑
stupne sa zriaďovali aj odborné
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ZŠ s MŠ sa predstavuje
učebne. Dobrá spolupráca bola
i s rodičmi. Rodičia si učiteľov vá‑
žili a učitelia zas ich.
Veľmi dobre padne každému
učiteľovi, keď po mnohých ro‑
koch stretáva svojich žiakov, kto‑
rí s radosťou a s úsmevom radi
spomínajú na krásne roky pre‑
žité v škole. Často mi hovoria: „

Pani učiteľka, mohli ste byť na
mňa prísnejšia, aby som sa lepšie
učil“. Spolu s mojimi bývalými
kolegyňami a kolegami som hrdá
na to, že mnohí zo žiakov sa v ži‑
vote nestratili. Z niektorých sa
stali právnici, lekári, ekonómo‑
via, ba aj kňazi a aj naši nasledo‑
vatelia v učiteľskej profesii. Dali
sme im určite dobré základy, keď
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mohli pokračovať vo svojom ďal‑
šom vzdelávaní.
Prajem dnešnému vedeniu
školy, pedagógom i žiakom chuť
do ďalšej práce, veľa tvorivosti,
pedagógom veľa trpezlivosti pri
náročnej práci v príprave žiakov
na ich budúce povolanie a aby sa
ZŠ v Kline rozvíjala po každej
stránke.

Veronika Bajzová – učiteľka na 1. stupni ZŠ, zástupkyňa školy
Na základnej škole v Kline
som pôsobila 16 rokov – najskôr
ako učiteľka na prvom stupni
a neskôr ako zástupkyňa riaditeľa školy. Bol to pomerne dlhý
úsek môjho života, na ktorý sa
viažu mnohé, a dnes už len tie
krásne, spomienky.
Medzi moje najčerstvejšie spo‑
mienky patrí účasť na stretnutí
s mojimi bývalými žiakmi, na kto‑
ré som bola pozvaná tesne pred

záverom uplynulého roka. Je to
hrejivý pocit, keď si aj po mnohých
rokoch spomenú na svojho peda‑
góga, ktorý im dával základy pre
ich budúce vzdelanie.
Tomuto stretnutiu predchádza‑
la iná, veľmi významná udalosť –
oslava 50. výročia ZŠ s MŠ Klin.
Pozvánka na túto oslavu ma mi‑
lo prekvapila. Ubehlo už veľa ro‑
kov, ako som ukončila svoju peda‑
gogickú činnosť na tejto škole. Bo‑
lo to milé stretnutie, na ktorom sa

zúčastnili viacerí zástupcovia ve‑
rejného života obce, ako aj býva‑
lí a súčasní pedagogickí a nepeda‑
gogickí pracovníci školy.
Oslava výročia prebehla vo veľ‑
kom štýle, kde mi bolo udelené
čestné občianstvo obce Klin, za čo
chcem aj touto cestou srdečne po‑
ďakovať.
Ako som mala možnosť vidieť,
samotná škola, ako aj jej okolie po‑
zitívne zmenilo svoj šat. Svedčí to
o dobrej spolupráci vedenia školy

a obce. Všetkým, ktorí sa podie‑
ľali na tejto zmene, ako aj prípra‑
ve uvedenej oslavy patrí môj obdiv
a uznanie.
Aj keď som viac rokov na dô‑
chodku, vždy ma veľmi poteší,
keď sa dozvedám pozitívne sprá‑
vy o úspechoch školy, o zveľaďo‑
vaní obce a zlepšovaní života oby‑
vateľov Klina.
Na záver Vám všetkým prajem
do ďalších rokov veľa zdravia, pozitívneho myslenia a tvorivosti.

Mária Reguliová – učiteľka slovenského jazyka
Čas neúprosne beží. Dôkazom toho je aj polstoročnica Základnej školy v Kline. Moje pôsobenie na tejto škole v dobrom
poznačilo tak mňa, ako aj žiakov, ktorí prešli mojimi rukami
v predmete slovenský jazyk.
Ako mladá učiteľka som za‑
čínala za učiteľskou katedrou
v dedinách hornej Oravy. Vždy
mi bola bližšia dedina ako mes‑

to. Možno preto, že som detstvo
prežila na dedine, a paradoxne
v Kline, odkiaľ pochádzala mo‑
ja mama.
Pre moje náboženské pre‑
svedčenie ma totalitní nadria‑
dení prekladali zo školy na ško‑
lu, až som skoro na dve desaťro‑
čia zakotvila v Kline. Aj keď som
sa zapísala ako prísna učiteľka,
milovala som dedinských školá‑
čikov, a netúžila som učiť v mes‑

te aj napriek tomu, že som muse‑
la do školy cestovať.
Len v dobrom si spomínam na
tamojšie pôsobenie. Na svojich
riaditeľov, zástupcov riaditeľa,
kolegov, školských pracovníkov
i starostov obce. Bola som doja‑
tá, keď som obdržala pozvánku
na oslavu päťdesiatky kliňanskej
školy. Teším sa z premien v ško‑
le, z úspechov, ktoré škola dosa‑
huje i zásluhou pedagogických

pracovníkov, ktorí prešli aj mo‑
jimi rukami.
Na záver by som chcela úprimne
popriať vedeniu školy a celému kolektívu veľa pracovných úspechov,
prepotrebnej trpezlivosti, dobrého
zdravia a dobrých vzťahov na pracovisku. Verím, že v spolupráci so
starostom obce bude škola napredovať a pripravovať svojich žiakov
na plnohodnotný život pre radosť
celej dediny.

Anton Horský – riaditeľ ZŠ v Kline, učiteľ matematiky a fyziky
Žiariace oči detí a nadšenie pre prácu zo strany učiteľského kolektívu a vedenia obce, predovšetkým pána starostu Karola Lipjaka, mi dodávali
silu prekonať všetky prekážky.
Veľa práce si vyžadovala den‑
nodenná údržba troch školských
budov, úpravy okolia a plotov

škôl. Dokázali sme aj napriek
nedostatku financií vybudo‑
vať asfaltové ihrisko s atletickou
dráhou, čo nám závideli aj oko‑
lité školy. Napriek všetkým ťaž‑
kostiam a prekážkam si na toto
obdobie s radosťou spomínam,
popasoval som sa s ponúknutou
príležitosťou presadiť iný štýl ve‑
denia školy. Vykonali sme v spo‑

Ako triediť odpad
Plasty: • patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak,
plechovky, konzervy; • nepatria tu: znečistené plasty (farbami, potravinami …),
obaly od sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov,
kuchynský odpad !... Papier: • patria tu: noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky papier;  • nepatrí tu: znečistený papier, hygienické
potreby, obaly od sladkostí a slaností... Sklo: • patria tu: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre; • nepatrí sem: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá,
autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery z fliaš...

lupráci s nadšenými rodičmi, ve‑
dením obce, ako aj s kolektívom
učiteľov kus dobrej práce, za čo
im skutočne patrí vďaka.
Materiálne starosti vystriedala radosť z dosiahnutých úspechov žiakov v rámci okresu v literárnych, matematických a predovšetkým športových súťažiach.

Nedá mi nespomenúť spoluprácu pri tvorbe a činnosti Školského športového strediska bežeckého lyžovania, predovšetkým
zapáleného nadšenca pre tento šport pána Štefana Peňáka
a náš hádam najväčší úspech:
bronzové medaily v súťaži štafét – dievčat na majstrovstvách
Slovenska.

Vývoz separovaného odpadu obce Klin
Mesiace
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Plasty
17. 1
15. 2
14. 3
12. 4
13. 5
6.6
11. 7
7. 8
5. 9
16. 10
14. 11
9. 12

Papier
25. 1
25. 2
22. 3
17. 4
30. 5
21. 6
31. 7
28. 8
25. 9
18. 10
29. 11
30. 12

Sklo
10. 1
7. 2
7. 3
5. 4, 29. 4
17. 5
12. 6
4. 7, 25.7
21. 8
16. 9
4. 10, 30. 10
21. 11
19. 12
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Zo zasadnutÍ Obecného zastupiteľstva v Kline
UZNESENIA zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce
Klin, z 14. 12. 2012 (skrátené).
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo:
• Prejednanie auditorskej sprá‑
vy za rok 2011 (predkladá staros‑
ta obce)
• Prejednanie výročnej správy ob‑
ce za rok 2011 (predkladá Krivá‑
niková)
• Prejednanie správy o výchov‑
no-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Klin za šk. rok 2011/12 (predkla‑
dá Mgr. Jaňáková)
• Návrh VZN č. 10/2012 o zákaze
prevádzkovania hazardných hier
na území obce Klin (predkladá
Svetláková)
• Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012
o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia (predkladá starosta ob‑
ce)
• Návrh VZN č. 8/2012 o miest‑
nych daniach (predkladá Volfová)
7. Návrh VZN č. 9/2012 o miest‑
nom poplatku za kom. odpady
a drobné stavebné odpady (pred‑
kladá Volfová)
• VZN č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiada šk. zariadení.
Návrh prílohy č. 1 s účinnosťou od
1. 1. 2013 (predkladá Svetláková)
• Úprava a schválenie čerpania
rozpočtu za rok 2012 (predkladá
Krivániková)
• Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Klin na
rok 2013 (predkladá Mgr. Jaňáko‑
vá)
• Návrh rozpočtu obce na rok
2013 (predkladá Krivániková)
• Prejednanie vyhlásenia o ruče‑
ní obce k poskytnutiu účelovej do‑
dácie na realizáciu projektu „Zvý‑
šenie efektivity zberu a triedenie
separovaných zložiek“ v rámci
Združenia Biela Orava (predkla‑
dá starosta obce)
• Návrh žiadosti o poskytnutie do‑
tácie na spracovanie územnoplá‑
novacej dokumentácie – dodat‑
ku k ÚP obce (predkladá staros‑
ta obce)
• Prejednanie kúpno-predajných
zmlúv za účelom vysporiadania
vlastníctva pod MK (predkladá
starosta obce).
• Žiadosti o stavebné povolenia
(predkladá starosta obce)
• Rôzne: a) informácie starostu
obce
b) žiadosti obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
• Správu nezávislého audítora za
rok 2011
• Audítora EKOAUDITOR, spol.
s r.o., registrovaná v OR Okresné‑

ho súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 9170/B
• Záverečný účet obce a celoroč‑
né hospodárenie obce za rok 2011
bez výhrad.
• Výročnú správu obce za rok 2011
• Správu o výchovno-vzdeláva‑
cej činnosti ZŠ s MŠ Klin za šk. rok
2011/2012.
• Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012 o ur‑
čení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov a dospelých
za pobyt v MŠ na čiastočnú úhradu
nákladov v šk. klube a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienok úh‑
rady v šk. jedálni a výdajnej šk. jedál‑
ni v zriaďovateľskej pôsobnosti ob‑
ce Klin.
• VZN č. 10/2012 o zákaze prevádz‑
kovania hazardných hier na území
obce Klin
• Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o po‑
platkoch za znečisťovanie ovzdušia
• VZN č. 8/2012 o dani z nehnuteľ‑
ností a o miestnych daniach na rok
2013.
• VZN č. 9/2012 o miestnom poplat‑
ku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2013.
• Úpravu rozpočtu obce za rok 2012
v zmysle skutočného čerpania.
• Rozpočet ZŠ s MŠ Klin na rok
2013
B: BERIE NA VEDOMIE
• Rozpočet ZŠ s MŠ Klin na rok
2014 a 2015
• Rozpočet obce na rok 2014 a 2015
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
• Rozpočet obce na rok 2013
• Návrh prílohy č. 1 k VZN č. 1/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka šk. zaria‑
dení s účinnosťou od 1. 1. 2013
• Vyhlásenie Obce Klin o ručení
k poskytnutiu účelovej dotácie na
realizáciu projektu „Zvýšenie efek‑
tivity zberu a triedenie separova‑
ných zložiek“ v rámci Združenia
Biela Orava v nasledovnom znení:
Ručiteľ Obec Klin v zastúpení sta‑
rostom obce Štefanom Peňákom
vyhlasuje, že v zmysle ust. § 303
a nasl. Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v platnom znení, ručí
za prípadný budúci záväzok Zdru‑
ženia BIELA ORAVA, pre všestran‑
ný rozvoj obcí regiónu Biela Orava,
IČO: 37 804 332, so sídlom Grúnik
č. 56, 029 53 Breza (ďalej len „prí‑
padný dlžník), vrátiť Recyklačnému
fondu, pri splnení podmienok ná‑
vratnosti uvedených v čl. VI Zmlu‑
vy o poskytnutí prostriedkov z Re‑
cyklačného fondu č. 1140/12/30
zo dňa 24. 9. 2012 (ďalej len „ozna‑
čená zmluva“) o poskytnutí účelo‑
vej dotácie na realizáciu projektu č.
P 11506/2012 „Zvýšenie efektivity

zberu a triedenie separovaných zlo‑
žiek“ uzavretej podľa ust. § 64 ods.
10 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v platnom znení, dotáciu poskytnu‑
tú Združeniu Biela Orava, pre vše‑
stranný rozvoj obcí regiónu Biela
Orava za základe označenej zmlu‑
vy spolu so zmluvnou pokutou pod‑
ľa čl. VII ods. 1 označenej zmluvy
v celkovej výške prípadného budú‑
ceho záväzku prípadného dlžníka
143 000 EUR (slovom: jednostošty‑
ridsaťtritisíc eur).
• Podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na spracovanie územnoplá‑
novacej dokumentácie – Zmeny
a doplnky č. 2 Územného plánu ob‑
ce Klin so záväzkom obce, že proces
obstarávania a schvaľovania územ‑
noplánovacej dokumentácie potr‑
vá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom a obcou.
• Zámenu pozemkov medzi ob‑
cou Klin a Evou Jašicovou, rod. Gu‑
žíková bytom Klin č. 165 v k. ú. Klin
z dôvodu osobitného zreteľa za úče‑
lom vysporiadania pozemkov pod
miestnu komunikáciu.
Predmetom zámeny sú pozem‑
ky vo vlastníctve obce   Klin zapí‑
sané na LV č. 2018 parc. CKN č.
409/8 vedenej ako orná pôda o vý‑
mere 130 m2 pod B1 na Obec Klin
v 88/225-inách účasti čo predstavu‑
je výmeru 50,84 m2 a pozemok za‑
písaný na LV č. 2019 parc. CKN č.
409/7 vedený ako orná pôda o vý‑
mere 351 m2 pod B5 na Obec Klin
v 2/15-inách účasti čo predstavuje
výmeru 46,80 m2 za pozemok zapí‑
saný na LV č. 3174 parc. reg. E evi‑
dovaná na mape určeného operá‑
tu ako parc. E-KN č. 2565 a to len
tú časť, ktorá zodpovedá novovyt‑
vorenej CKN parc. č. 1317/111 or‑
ná pôda o výmere 533 m2 takto vy‑
tvorenej GP č- 37048201 – 16/2011
zo dňa 28. 1. 2011 v ¼ účasti, čo zod‑
povedá výmere 133.25 m2. Rozdiel
o výmere 33.61 m2  bude doplatený
obcou Klin v cene 1 Eur/m2.
• Návrh kúpnej zmluvy  o odkú‑
penie pozemkov medzi predávajú‑
cimi: Štefánia Kubalová, Klin 1, Ján
Svetlošák, Klin 33, Štefan Svetlo‑
šák, Holanovo 19, Jozef Kus a Eva
Kusová, Námestovo, Ul. Slnečná
165/22, Marián Ganobjak, Klin 43,
Želmíra Kosmeľová, Klin 127, Albín
Svetlošák, Klin 160, Marta Katrá‑
ková, Klin 96, Miroslav Krivánik,
Zubrohlava,Ul. Hlavná 575, Má‑
ria Klinovská, Klin 36, Eva Jašico‑
vá, Klin 165,Viera Lenčešová, Klin
177, Jozef Sroka, Klin 166, Mária
Metesová, Námestovo. Ul. Okružná
938/20, Jozef Luka, Klin 171, Bohu‑
mil Luka, Klin 435, Františka Košú‑
tová, Klin 134, Aurélia Palovčíková,
Klin 356, Augustín Jadroň Ing. Ná‑

mestovo. Ul. Severná 153/24, Mi‑
loš Kováč, Trstená, Západ 1139/44,
Magdaléna Lipjaková, Klin 198, Pe‑
ter Gužík Ing. Klin 128, Mária Pta‑
činová, Klin 179, Anton Krivánik,
Klin 139, Valéria Nešťáková, Klin
202, Mária Toporová, Klin 142, Ma‑
rián Kosmeľ, Klin 183, Katarína
Mokošáková, Zubrohlava. Ul. No‑
vá Bobrovská 82, Michaela Buge‑
ľová, Klin 215, Jozef Lajda Klin 215
a kupujúcou Obcou Klin o odkú‑
penie pozemkov pod miestnu ko‑
munikáciu podľa GP č.3704820116/2011 vyhotoveným Bc. Paulí‑
nou Boškajovou zo dňa 28. 1. 2011.
Predmetom odkúpenia sú nasle‑
dovné pozemky: CKN č. 1317/102
– orná pôda o výmere 259 m2; CKN
č. 1317/103 – orná pôda o výmere
154 m2; CKN č. 1317/104 – orná pô‑
da o výmere 27 m2; CKN č. 1317/105
– orná pôda o výmere 137 m2; CKN
č. 1317/106 – orná pôda o výme‑
re 180 m2; CKN č. 1317/107 – or‑
ná pôda o výmere 104 m2; CKN
č. 1317/108 – orná pôda o výmere
95 m2; CKN č. 1317/109 – orná pô‑
da o výmere 91 m2; CKN č. 1317/110
– orná pôda o výmere 304 m2; CKN
č. 1317/111 – orná pôda o výmere
533 m2; CKN č. 1317/112 – orná pô‑
da o výmere 57 m2; CKN č. 1317/113
– orná pôda o výmere 58 m2; CKN
č. 1317/114 – orná pôda o výmere
2 m2; CKN č. 1317/115 – orná pôda
o výmere 58 m2; CKN č. 1317/116 –
orná pôda o výmere 108 m2; CKN
č. 1317/117 – orná pôda o výmere
39 m2 ; CKN č. 1317/89 – orná pô‑
da o výmere 201 m2 za cenu 1 €/m2.
3. Návrh kúpnej zmluvy  o odkúpe‑
nie pozemkov medzi predávajúci‑
mi: Valéria Klinovská, Klin 34, On‑
drej Kružel, Bobrov 401, Marek Kli‑
novský, Klin 35, Petronela Jadro‑
ňová, Klin 214, Viktória Večerková,
Klin 42, Mária Bugajová, Klin 513,
Augustín Janeček, Námestovo, Ul.
Červeného kríža 65/22, Ivan Jane‑
ček, Trstená pod Stráňou 865/34,
Dezider Janeček, Trstená pod Strá‑
ňou 885/24, Ivana Laššáková, Ná‑
mestovo Ul. Štefániková 209/11,
Igor Sopilko, MUDr. Martin, Ul. J.
Mudroňa 34, Tatiana Kolenová, Ná‑
mestovo, Ul. Slnečná 165/22, Au‑
gustín Pjentek, Ing., Bratislava –
Staré mesto, Ul. Baštová 321/12,
Róbert Pjentek, Klin 31, Danie‑
la Illová, Ing. Bratislava – Ružinov,
Ul. Sedmokrásková 1846/8, Mária
Pjenteková, Klin 31, Kamil Pjentek,
Ing. Klin 31, Ján Pjentek, Klin 31,
Martin Beláni, Bobrovec 254, An‑
na Dravecká, Mgr. Námestovo, Ul.
SNP 582/11, Jozef Vráb, Dolný Ku‑
bín, Ul. Martina Hattalu 2053/32,
Jozef Katrák a Mária Katráková,
Klin 100, Viera Calíková, Turany,
Ul. Moyzesová 932/1, Mária Ses‑
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Rozpočet obce Klin na rok 2013
PRÍJMY
Bežné príjmy rozpočet 2013 v EUR
100 Daňové príjmy .................................................................... 542 205
110 Daň z príjmov FO ............................................................... 497 555
120 Dane z majetku..................................................................... 18 520
130 Dane za špecifické služby ..................................................... 26 130
200 Nedaňové príjmy .................................................................. 18 130
210 Nedaňové príjmy a príjmy z podnikania ............................... 12 100
220 Administratívne a iné poplatky a platby ................................. 6 000
240 Úroky z účtov finančného hospodárenia . ................................... 30
300 Granty a transfery .............................................................. 424 101
310 Tuzemské bežné granty a transfery .................................... 424 101
Bežné príjmy spolu: ............................................................... 984 436
Kapitálové príjmy spolu: ................................................................... 0
Finančné operácie – príjmové spolu: ............................................... 0
PRÍJMY SPOLU..................................................................... 984 436
VÝDAVKY
Bežné Výdavky rozpočet 2013 v EUR
01.1.1.6 Obce ............................................................................ 120 217
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania ................... 65 000
620 Poistné a prísp. do poisťovní ................................................ 23 597
630 Tovary a služby ..................................................................... 30 120
640 Príspevok SOcU .................................................................... 1 500
Finančná a rozpočtová oblasť ........................................................ 1800
637 Služby – audítorské poplatky banke ........................................ 1800
01.7.0 Transakcie verejného dlhu ..................................................... 250
650 Služby/Splátka úrokov .............................................................. 250
03.2.0 Požiarna ochrana .................................................................. 400
630 Tovary a služby .......................................................................... 400
04.5.1.3 Správa a údržba ciest .................................................... 52 027
630 Tovary a služby ..................................................................... 52 027
05.1.0 Nakladanie s odpadmi ...................................................... 30 450
630 Tovary a služby ..................................................................... 28 600
640 Bežné transfery/Príspevok na separ. zber .............................. 1 850
06.2.0 Rozvoj obce/Aktivačná činnosť ....................................... 26 343
610 Mzdy, platy, sl. Príjmy a ost. vyrovnania .............................. 18 732
trenková, Klin 379, Anna Šmejkalo‑
vá, Klin 98, Alžbeta Bobáková, Klin
76, Anton Klinovský, Klin 34, Miro‑
slava Klinovská, Klin 141, Juraj Ba‑
sár a Katarína Basárová, Klin 479,
Ľubomír Basár, Klin 479, Želmíra
Kosmeľová, Klin 127, Dušan Gro‑
mada, Námestovo, Ul. Červenej ar‑
mády 328, Blažena Mikšíková, Dol‑
ný Kubín, Ul. Hurbanová 1183/2,
Vladimír Štepunek, Klin 158, Albín
Svetlošák, Klin 160, Roman Ganob‑
jak a Mária Ganobjaková, Klin 43,
Mária Laššáková, Klin 161 a kupu‑
júcou Obcou Klin o odkúpenie po‑
zemkov pod miestnu komunikáciu
podľa GP č.37048201-40/2012 vy‑
hotoveným Geodetickou kancelári‑
ou – Ing. Jaroslav Genšor, Námes‑
tie A. Bernoláka 377. Predmetom
odkúpenia sú nasledovné pozemky:
CKN č. 148/8 – orná pôda o výme‑
re 205 m2; CKN č. 149/7 – orná pô‑
da o výmere 94 m2; CKN č. 149/9 –
orná pôda o výmere 98 m2; CKN
č. 1229/9 – TTP o výmere 157 m2;
CKN č. 1230/37 – TTP o výmere
143 m2; CKN č. 1230/38 – TTP o vý‑
mere 27 m2; CKN č. 1229/7 – TTP
o výmere 86 m2; CKN č. 1229/8
– TTP o výmere 175 m2; CKN č.

1229/11 – TTP o výmere 172 m2;
CKN č. 1230/40 – TTP o výme‑
re 137 m2; CKN č. 1230/39 – TTP
o výmere 121 m2; CKN č. 1233/14
– orná pôda o výmere 20 m2; CKN
č. 1233/9 – orná pôda   o výmere
99 m2; CKN č. 1233/10 – orná pô‑
da o výmere 63 m2; CKN č. 1233/11
– orná pôda o výmere 60 m2; CKN
č. 1233/12 – orná pôda o výmere
65 m2; CKN č. 1233/13 – orná pôda
o výmere 40 m2 za cenu 1€/m2.
• Návrh kúpnej zmluvy  o odkúpe‑
nie pozemkov medzi predávajúci‑
mi: Jozef Bahleda, Klin 3, Mária Mi‑
šeková, Klin 11, Mária Volfová, Klin
60, František Lušťoň, Štefanov nad
Oravou 238, Vladimír Porvich, Ná‑
mestovo, Ul. Orlová 860/9, Fudolf
Šatan, Klin 7, Iveta Belkotiaková,
Klin 527, Lucia Hvoľková, Oravská
Jasenica 5 a kupujúcou Obcou Klin
o odkúpenie pozemkov pod miestnu
komunikáciu podľa GP č.37048201179/2009 vyhotoveným Geodetic‑
kou kanceláriou – Ing. Jaroslav Gen‑
šor, Námestie A. Bernoláka 377 zo
dňa 27. 1. 2010. Predmetom odkú‑
penia sú nasledovné pozemky: CKN
č. 1196/13 – zast. plochy a nádvo‑
ria  o výmere 18 m2; CKN č. 1196/1

620 Poistné a príspevok do poisťovní ............................................ 5 911
630 Tovary a služby ....................................................................... 1 700
06.4.0 Verejné osvetlenie .............................................................. 7 000
630 Tovary a služby ....................................................................... 7 000
08.1.0 Rekreač. a šport. služ./TJ+teloc.– mzdy, odvody ............... 8 100
630 Tovary a služby .......................................................................... 700
640 Príspevok/TJ ......................................................................... 7 400
08.2.0 Kultúrne služby/Kultúrny dom ........................................ 10 647
630 Tovary a služby ..................................................................... 10 647
08.3.0 Vysielacie a vydavat. služby/Miestny rozhlas ........................ 200
630 Tovary a služby .......................................................................... 200
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby ............................................. 2400
630 Tovary a služby ........................................................................ 1100
640 Bežné transfery/Členské-ZMOS,ZMOBO ............................. 1300
09.1.2.1 Školstvo/ZŠ – Mimoš. aktivita ....................................... 24122
630 ZŠ/sMŠ ................................................................................ 24 122
10.2.0.1 Opatrovateľská služba ..................................................... 3 672
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania ................................. 2 490
620 Poistné a príspevok do poisťovní ............................................... 882
630 Stretnutie dôchodcov ................................................................ 300
Bežné výdavky spolu: ................................................................ 287 628
09.1 Školstvo RO s práv. subjekt. – ZŠ s MŠ Klin ...................... 143 086
Originálne kompetencie ........................................................... 143 086
Bežné výdavky spolu: ................................................................ 430 714
Kapitálové výdavky
717 Pec do kotolne ......................................................................... 6000
717 Rozš. kanal. dažd.kan.kanal.pod Grapou ............................. 12 406
717 Povodňová ochrana .............................................................. 45 000
717 Miestne komunikacie ........................................................... 36 800
717 Územný plán .......................................................................... 2 000
Kapitálové výdavky spolu: ........................................................ 102 206
Výdavkové finančné operácie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu ................................................ 13 000
821 004 Splátka úveru ................................................................ 13 000
Výdavkové finančné operácie................................................... 13 000
VÝDAVKY SPOLU ................................................................ 545 920
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2012 v Kline
– zast. plochy a nádvoria  o výmere
58 m2; CKN č. 1196/4 – zast. plochy
a nádvoria   o výmere 60 m2; CKN
č. 1196/6 – zast. plochy a nádvo‑
ria o výmere 44 m2; CKN č. 1196/5
– zast. plochy a nádvoria o výmere
28 m2; CKN č. 1196/8 – zast. plochy
a nádvoria o výmere 35 m2; CKN
č. 1196/9 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 35 m2; CKN č. 1196/11
– zast. plochy a nádvoria o výmere
31 m2 za cenu 1€/m2.
• Kúpnu zmluvu medzi predáva‑
júcimi Marek Hurák a Mirosla‑
va Huráková, obaja bytom Klin č.
339 a Angelína Krivániková, by‑
tom Klin č. 129 a kupujúcou Ob‑
cou Klin o odkúpenie pozemkov
pod miestnu komunikáciu podľa
GP č. 37048201-131/2012. Pred‑
metom odkúpenia sú nasledovné
pozemky: CKN č. 1298/118 – trva‑
le trávnaté plochy o výmere 53 m2
CKN č. 1298/125 – trvale trávnaté
plochy o výmere 260 m2. Uvedené
pozemky budú odkúpené za cenu
1 €/m2 v prospech obce.
• Návrh kúpnej zmluvy medzi pre‑
dávajúcimi: Ján Červeň a Kata‑
rína Červeňová, Klin 367, Anton
Červeň a Oľga Červeňová, Klin

367, Anton Červeň, Klin 367, Pa‑
vol Červeň, Klin 367 a Eva Červe‑
ňová, Klin 481 a kupujúcou Ob‑
cou Klin o odkúpenie pozemkov
pod miestnu komunikáciu pod‑
ľa GP č. 46193537-21/2011. Pred‑
metom odkúpenia sú nasledovné
pozemky: CKN č. 1298/41 – trva‑
le trávnaté plochy o výmere 57 m2.
CKN č. 1298/86 – trvale trávna‑
té plochy o výmere 64 m2; CKN  č.
1298/87 – trvale trávnaté plochy
o výmere 50 m2; CKN č. 1298/88
– trvale trávnaté plochy o výmere
3 m2; CKN č. 753/17 – trvalé tráv‑
naté plochy o výmere 1 m2; CKN
č. 753/18 – ostatné plochy o vý‑
mere 25 m2; CKN č. 753/8 – trva‑
lé trávnaté plochy o výmere 72 m2;
CKN č. 753/19 – trvalé trávnaté
porasty o výmere 5 m2. Uvedené
pozemky budú odkúpené za cenu
1€/m2 v prospech obce.
• Žiadosť
Mareka
Huráka
a manž. Miroslavi Hurákovej  by‑
tom Klin č. 339 o výstavbu RD
v kat. území obce Klin. Staveb‑
né povolenie bude vydané v zmys‑
le stavebného zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom
Pokračovanie na str. 8
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Dokončenie zo str. 7
poriadku v znení neskorších pred‑
pisov s vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady.
• Žiadosť Lukáša Pavláka, bytom
Námestovo, Ul. Cyrila a Metóda
330/4 a Eva Luticová, bytom Klin
č. o výstavbu RD na parc. C-KN č.
1299/114 vedenej ako orná pôda
o výmere 563 m2 zapísanej na LV
3218 v kat. území obce Klin.
Stavebné povolenie bude vyda‑
né v zmysle stavebného zák. č.
50/1976 Zb. o územnom pláno‑
vaní a stavebnom poriadku v zne‑
ní neskorších predpisov s vybudo‑
vaním inžinierskych sietí na vlast‑
né náklady.
• Kúpnu zmluvu medzi predáva‑
júcimi (viď návrh kúpnej zmluvy
Marek Hurák a ďalší) a kupujú‑
cou obcou Klin o odkúpenie po‑
zemkov podľa GP č. 4196224945/2011 zo dňa 18. 5. 2011, GP č.

41962249-46/2011 zo dňa 31. 3.
2011 a GP č. 41962249-47/2011
zo dňa 20. 3. 2011 pod miestnu
komunikáciu. Predmetom od‑
kúpenia sú nasledovné pozem‑
ky: CKN 1299/128,1299/129,
1299/1341300/140,
1300/105,
1300/106, 1300/139, 1234/51
a 1234/43 za cenu 1 eura v pros‑
pech obce.
• Žiadosť Zdenky Bošanovej, by‑
tom Klin č. 412 o výstavbu RD na
parc. C-KN č. 963/1 vedenej ako
záhrada o výmere 335 m2 zapí‑
sanej na LV 2155 v katastrálnom
území obce Klin.
Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle stavebného zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom pláno‑
vaní a stavebnom poriadku v zne‑
ní neskorších predpisov a územ‑
ného plánu obce s vybudova‑
ním inžinierskych sietí na vlast‑
né náklady.

Konštatuje
• Žiadosť Igora Šutaríka a Má‑
rie Šutaríkovej, bytom Klin č. 64
o výstavbu RD na parc. E-KN č.
2312/1 vedenej ako orná pôda
o výmere 3257 m2 zapísanej na LV
2642 v kat. území obce Klin. Obec
súhlasí s vydaním stavebné povo‑
lenie, ktoré bude vydané v súlade
so stavebným zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a staveb‑
nom poriadku v znení neskorších
predpisov a územného plánu obce
s vybudovaním inžinierskych sietí  
na vlastné náklady  po vypracova‑
ní geometrického plánu a vyspo‑
riadaní pozemku do vlastníctva.
• Žiadosť Petra Uradníka a manž.
Dominiky rod. Litvákovej, bytom
Zubrohlava č. 276, Eugéna Lit‑
váka bytom Klin č. 145 o výstav‑
bu RD na parcelách E-KN 2674.
Uvedené parcely nie sú v zmysle
UPN schválené pre výstavbu RD,

ale je možné schváliť výstavbu
rodinných domov  v tejto časti po
vypracovaní dodatku k ÚP.
• Žiadosť Michaely Čučkovej, by‑
tom Klin č. 345 o výstavbu RD na
parc. E-KN č. 1428 vedenej ako
orná pôda o výmere 3477 m2 zapí‑
sanej na LV 2322 v kat. území ob‑
ce Klin je v súlade s územným plá‑
nom obce Klin a nie je  v rozpore
s verejným záujmom obce. OZ sú‑
hlasí s vydaním stavebného povo‑
lenia.
• Žiadosť Štefana Laššáka, by‑
tom Klin o výstavbu RD na parc.
C-KN č. 1317/31 vedenej ako or‑
ná pôda o výmere 1870 m2 zapí‑
sanej na LV 2930. Uvedené par‑
cely nie sú v zmysle UPN schvále‑
né pre výstavbu RD, ale je možné
schváliť výstavbu rodinných do‑
mov  v tejto časti po vypracovaní
dodatku k ÚP.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin, zo
dňa 21. 9. 2012 (skrátené).

pracovať scenár slávnosti 50.
výročia ZŠ.

• Žiadosť MŠ za úpravu kotla
na vykurovanie vo výške 500 Eur.
• Úpravu rozpočtu obce na rok
2012 v príjmovej časti podľa jed‑
notlivých položiek nasledovne:
• z predaja školskej družiny
– 5 500 Eur
• Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012
o určení výšky príspevkov zákon‑
ných zástupcov detí/žiakov a do‑
spelých

nov obce, aby podávali návrhy
v termíne do 31. 3. 2013.
• Žiadosť Vladimíra Kubaláka,
bytom Štefaniková 266/17, Ná‑
mestovo o výstavbu RD na parc.  
C– KN č. 1299/124 vedenej ako
orná pôda o výmere 933 zapísa‑
nej na LV 3191 v kat. území obce
Klin. Stavebné povolenie bude vy‑
dané v zmysle stavebného zák. č.
50/1976 Zb. o územnom pláno‑
vaní a stavebnom poriadku v zne‑
ní neskorších predpisov s vybudo‑
vaním inžinierskych sietí na vlast‑
né náklady.
• Žiadosť Dalibora Branické‑
ho a manž. Jozefíny Branickej
rod. Jendrolová , bytom Tvrdošín
o výstavbu RD na parc. CKN č.
1144/14 vedenej ako TTP o výme‑
re 474 m2 zapísanej na LV č. 3211
v kat. území obce Klin. Staveb‑
né povolenie bude vydané v zmys‑
le stavebného zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a staveb‑
nom poriadku v znení neskorších
predpisov a územného plánu obce
s vybudovaním inžinierskych sietí
na vlastné náklady.
• Žiadosť Martina Šimurdu by‑
tom Klin č. 278 o výstavbu RD na
parc. C–KN č. 1300/107 vedenej
ako TTP o výmere 1450 m zapí‑
sanej na LV 721 v kat. území ob‑
ce Klin. Stavebné povolenie  bude
vydané v zmysle stavebného zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom pláno‑
vaní a stavebnom poriadku v zne‑
ní neskorších predpisov s vybudo‑
vaním inžinierskych sietí na vlast‑
né náklady.
• Žiadosť Mariána Huráka
a manž. Veroniky bytom Klin č.
348 o výstavbu RD na parc. C–
KN č. 1298/99 vedenej ako TTP

Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí prerokovalo:
• Návrhy na udelenie ocene‑
ní z príležitostí osláv 50. výročia
otvorenia ZŠ v Kline (predkladá
starosta a riaditeľka ZŠ)
• Návrh dodatku č. 1 k VZN
č.6/2012 o určení postupu,
podmienok a výške úhrady za
poskytované sociálne služby
(predkladá p. Svetláková)
• Návrh VZN č.8/2012 o pre‑
vádzkovom poriadku pohrebis‑
ka v obci Klin. (predkladá p.
Ptačinová)
• Úprava rozpočtu obce na
rok 2012 ( predkladá Kriváni‑
ková)
• Žiadosť MŠ o zakúpenie vy‑
bavenia do kuchyne v ŠJ Klin (
predkladá Katráková E.)
Návrh dodatku č. 1 k VZN č.
7/2012 o určení výšky príspev‑
kov zákonných zástupcov detí/
žiakov a dospelých. (predkladá
Svetláková)
• Informácie súvisiace s pre‑
číslovaním rodinných domov
a pomenovaním ulíc (predkla‑
dá Volfová)
• Rôzne:
a) žiadosti obyvateľov obce
b) návrhy kúpnych zmlúv
c) informácie starostu obce
C: UKLADÁ
• Riaditeľke ZŠ vypracovať
medailóny ocenených pri príle‑
žitostí 50. výročia založenia ZŠ.
• Riaditeľke ZŠ a komisii pre
vzdelávanie, kultúru a šport vy‑

Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
• Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012
o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované  
sociálne služby.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
• VZN č. 8/2012 o prevádzko‑
vom poriadku pohrebiska v ob‑
ci Klin.
• Za použitie domu smútku na
uloženie ľudských ostatkov nájom
vo výške 10 € za použitie.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
• Úpravu rozpočtu obce na rok
2012 vo výdavkovej časti podľa
jednotlivých položiek nasledovne:
• cestná doprava – údržba ciest
a komunikácií – 5 224 Eur
• z odpredaja budovy školskej
družiny– 5 500 Eur
• bežné výdavky – nakladanie
s odpadmi + 473 Eur
• odstraňovanie nelegálnych
skládok + 1 303 Eur
• povodňová ochrana obce –
príprava projektu – práce navyše
+ 1 123 Eur
• dom smútku – rozbité sklo +
251 Eur
• konverzácia geodetických dát
zamerania cintorína + 484 Eur
• štúdia obytnej zástavby Klin
– Nad krížom + 1 090 Eur
• Žiadosť MŠ o zakúpenie vyba‑
venia do kuchyne v ŠJ Klin
• zakúpenie
konvektomatu
XVC 705 vo výške faktúry

B: BERIE NA VEDOMIE
• Úpravu rozpočtu obce na
rok 2012 v príjmovej časti pod‑
ľa jednotlivých položiek nasle‑
dovne:
• dotácia na podporu vý‑
chovy k stravovacím návykom
2 872,39 Eur ÚPSVaR
• dotácia na podporu vý‑
chovy k plneniu šk. povinností
265,60 EurÚPSVaR
• vzdelávacie
preukazy
5 481.00 EurKŠÚ Žilina
• príspevok pre 5–ročné deti
na MŠ3.327,00 Eur KŠÚ Žilina
• príspevok na podporu za‑
mestnanosti 3 395,19 Eur ÚP‑
SVaR
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
• Grafický návrh vyznače‑
nia miestnych komunikácií na
pomenovanie a označenie ulíc
a návrhy názvov pomenovania
a označenia ulíc.
B: UKLADÁ
• Grafický návrh vyznačenia
miestnych komunikácií a návrhy
pomenovania jednotlivých ulíc  
zverejniť na stránke obce Klin,
na obecnej tabuli a vyzvať obča‑

Január 2013
o výmere 346 m2 zapísanej na LV
3204. V kat. území obce Klin.
Stavebné povolenie bude vy‑
dané v zmysle stavebného zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánova‑
ní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a územného
plánu obce s vybudovaním inži‑
nierskych sietí na vlastné náklady.
• Žiadosť Marcely Lubasovej,
bytom Klin č. 438 o poskytnutie
finančného príspevku súvisiace‑
ho s liečebným pobytom zdravot‑
ne postihnutej dcéry Márie Luba‑
sovej, nar. 22. 1. 2002 v Kováčo‑
vej. Finančný príspevok bol schvá‑
lený vo výške 350 Eur.
• Kúpnu zmluvu v zmysle súhla‑
su OZ č. 386/2010 zo dňa 17. 9.
2010 o odkúpenie pozemkov me‑
dzi predávajúcimi: Marta Jašico‑
vá, Klin 304, Ján Ferletiak, Tvrdo‑
šín – Medvedzie 161, Marta Volfo‑
vá, Klin 324, Anton Sestrenek, Ná‑
mestovo, Ružová 524/20, Eva No‑
váková, Klin 340, František Tilka,
Kaľamenová 9, Terézia Tomaští‑
ková, Zubrohlava, Lazová 347, Si‑
dónia Balaková, Lokca 437, Pa‑
vel Čapelja a manž. Daniela Čapel‑
jová, Klin č. 80, Mária Úradníko‑
vá, Klin č. 313 a kupujúcou Obcou
Klin o odkúpenie pozemkov z dô‑
vodu osobitného zreteľa podľa GP
č. 37048201–84/2010 zo  dňa 2. 5.
2010 pod miestnu komunikáciu.

obec informuje
Predmetom odkúpenia sú nasle‑
dovné pozemky: CKN č. 1326/13
– TTP o výmere 134 m2, CKN č.
1326/14 – TTP o výmere 132 m2,
CKN č. 1326/15 – TTP o výme‑
re 233 m2, CKN č. 1326/17 – TTP
o výmere 164 m2, CKN č. 1326/18
– TTP o výmere 165 m2, CKN č.
1326/19 – TTP o výmere 108 m2,
CKN č. 1326/20 – TTP o výmere
115 m2 za cenu 1 €/m2 v prospech
obce Klin.
Obecné zastupiteľstvo pred‑
metný návrh schválilo jednomy‑
seľne. Za uvedený návrh hlasovali
všetci 8. prítomní poslanci.
• Žiadosť Stredoslovenskej ener‑
getiky, a.s. Žilina o odkúpenie a ma‑
jetkoprávnom vysporiadaní nehnu‑
teľností parc. CKN č. 1018/23 vede‑
nej ako zastavané plochy o výmere 4
m2 v podiele 4/5 účasti pod trafosta‑
nicou v lokalite Pod Grapou v cene
10,46 Eur/m2 v zmysle návrhu kúp‑
nej zmluvy a na základe znalecké‑
ho posudku č. 34/2012 zo dňa 8. 8.
2012. Za uvedený návrh hlasovali:
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Jo‑
zef Sroka, Katarína Košútová, Ing.,
Pavol Červeň, Dušan Gonšenica,
Ján Lajda. Proti: 0, Zdržal sa hlaso‑
vania: Ľubomír Košút.
B: BERIE NA VEDOMIE
• Žiadosť
Petra
Uradníka
a manž. Dominiky rod. Litvákovej,
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Na zamyslenie: Patria odpadky do koša, alebo kôš do odpadkov? Zastávka autobusu pri garážach obecného úradu
foto: šp
bytom Zubrohlava č. 276, Eugéna
Litváka bytom Klin č. 145 o výstav‑
bu RD na parcelách E–KN 2674.
Uvedené parcely nie sú v zmysle
UPN schválené pre výstavbu RD,
ale je možné schváliť výstavbu ro‑
dinných domov v tejto časti po vy‑
pracovaní dodatku k ÚP na vlastné
náklady žiadateľov.
• Informáciu starostu obce
o prípravných prácach na záso‑
bovaní pitnou vodou a odvádza‑
ní splaškovej vody v časti obce
Klin – Grúň.

• Informáciu starostu obce
o výstavbe vodovodu na Guro‑
vej ulici.
• Informáciu starostu obce
o začatí verejného obstarávania
na projekt Povodňová ochrana,
ktorý bol predložený začiatkom
roka 2012 na Ministerstvo život‑
ného prostredia.
• Informáciu starostu ob‑
ce o príprave stretnutia dô‑
chodcov, ktoré sa ma konať dňa
18. 10. 2012.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

VZN o miestnych daniach a o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce Klin
Obecné zastupiteľstvo obce Klin na svojom zasadaní, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2012 prijalo okrem iného aj VZN o miestnych daniach
a o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Klin. Uvedené VZN si môžete pozrieť na stránke obce Klin: www.klin.sk

VIZITKA VANDALOV

foto: šp

Daňové priznanie musíte podať
do 31. januára 2013 iba vtedy, ak:
• ste v priebehu roka 2012 na‑
dobudli nehnuteľnosti kúpou, de‑
dením, darom a tie  budú k 1. janu‑
áru 2013 zapísané v katastri neh‑
nuteľností (pozemky, stavby),
• ste predali nehnuteľnosť a už
nebudú k 1. januáru 2013 zapísaní
v katastri nehnuteľností,
• alebo u nich (pozemkov) na‑
stali zmeny skutočností, ktoré ma‑
jú rozhodujúci vplyv na vyrubenie
dane,
• alebo Vám bolo vydané sta‑
vebné alebo kolaudačné rozhod‑
nutie,
• ste podpísali nájomnú zmlu‑
vu o užívaní nehnuteľnosti so SPF
(pozemky),
ste podpísali dlhodobý nájom‑
ný vzťah k nehnuteľnosti zapísa‑
ného v katastri nehnuteľností
• nastala zmena druhu pôdy
v katastri nehnuteľnosti,
• nastala zmena vo  výmere ne‑
hnuteľnosti, rozdelením parcely
a iné,

• alebo v priebehu roka 2012 ste
ohlásili výstavbu drobnej stavby.
Podať ho musíte aj vtedy, ak
ste nehnuteľnosť síce nadobudli
už v predchádzajúcich rokoch, ale
doteraz ste ešte priznanie nepo‑
dali. Ak má pozemok, byt, rodin‑
ný dom či nebytový priestor viace‑
rých spoluvlastníkov, môžu sa roz‑
hodnúť, kto podá daňové prizna‑
nie.. Dohodu spoluvlastníkov o ur‑
čení zástupcu na podanie daňové‑
ho priznania treba správcovi dane
doručiť najneskôr do 31. januára
2013. Novinkou je, že v priznaní
si už nemusíte vypočítavať sumu
dane. Obec Klin vo svojom VZN
znižuje daň zo stavieb vo vlastníc‑
tve občanov, ktorý v roku 2013 do‑
vŕšia vek 70 rokov a viac, občanov
v hmotnej núdzi ako aj občanov
prevažne alebo úplne bezvládnych
ak táto stavba slúži na ich trvalé
bývanie. Nárok na zníženie dane
si musí daňovník uplatniť priamo
v daňovom priznaní.
Pokračovanie na str. 10
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VZN o miestnych daniach a o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce Klin
Dokončenie zo str. 9
Daň z pozemkov
Predmetom dane z pozemkov od
roku 2013 je 5 nových kategórií,
ktoré vznikli z predchádzajúcich
8 kategórií. Základom dane z po‑
zemkov je hodnota pozemku (bez
porastov) určená vynásobením
výmery pozemkov (v m2) a hodno‑
ty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe
zákona.
Pre našu obec platia podľa zá‑
kona nasledovné hodnoty pozem‑
kov:
• orná pôda: 0,2234 €/ m2, • tr‑
valý trávny porast: 0,0448 €/m2,
• lesné pozemky: 0,1000 €/m2 (ak
sa nepreukáže znaleckým posud‑
kom), • záhrady, • zastavané plo‑
chy a nádvoria a • ostatné plochy:
1,85 €/m2 a stavebné pozemky:
18,58 €/m2.
Ročná sadzba pre ornú pôdu
a trvalé trávne porasty bola pri‑
jatá vo výške 030 %. Pre lesné po‑
zemky, ostatné hosp. využívané
vodné plochy, záhrady, zastavané
plochy a nádvoria a ostatné plo‑
chy bola prijatá sadzba vo výške
0,35 % a na stavebné pozemky bo‑
la sadzba prijatá vo výške 0,25 %.
Daň zo stavieb
Základom dane zo stavieb je vý‑
mera zastavanej plochy v m2. Za‑
stavanou plochou sa rozumie pô‑
dorys stavby na úrovni najroz‑
siahlejšej nadzemnej časti stavby.
Sadzba dane zo stavieb je pod‑
ľa VZN obce Klin v nasledovnom

členení podľa kategórií nasledov‑
ná:
• stavby na bývanie a drobné stav‑
by, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu 0,080 €/m2;
• stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo na sklado‑
vanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,080 €/m2;
• stavby rekreačných a záhradkár‑
skych chát a domčekov na indivi‑
duálnu rekreáciu 0,170 €/m2
• samostatne stojace garáže mimo
bytových domov 0,170 €/m2
• priemyselné stavby, stavby slú‑
žiace energetike, stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane sta‑
vieb na vlastnú administratívu
0,332 €/m2
• stavby na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť 0,332 €/m2
• ostatné stavby 0,080 €/m2
Príplatok za podlažie je sta‑
novený vo výške 0,05 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého na‑
dzemného podlažia a u priemy‑
selných stavieb a stavieb na ostat‑
né podnikanie je určená sadzba vo
výške 0,20 € za každé ďalšie pod‑
lažie.
Ak stavba slúži na viaceré úče‑
ly, na ktoré sú určené rôzne sadz‑
by dane, základ dane sa prepočíta
podľa pomeru podlahovej plochy
využívanej na jednotlivý účel vy‑
užitia k celkovej podlahovej plo‑
che stavby.

Daň z bytov
Základom dane je výmera podla‑
hovej plochy bytu alebo nebytové‑
ho priestoru v m2, do výmery ne‑
patrí plocha spoločných priesto‑
rov v dome, lodžie alebo balkóna.
Ročná sadzba dane je podľa VZN
0,170 eura za každý aj začatý m2
podlahovej plochy.

somne ohlásiť správcovi dane
počet, druh, typ a miesto pre‑
vádzkovania takéhoto prístroja
do 31. januára zdaňovacieho ob‑
dobia.

Daň za užívanie verejného
priestranstva
Daňovníkom je ten, kto užíva ve‑
rejné priestranstvo na osobitný
účel, čím sa rozumie umiestnenie
skládky materiálu, stánku, trvalé
parkovanie vozidla a pod.. Verej‑
ným priestranstvom sa rozu
mejú miestne komunikácie a po‑
zemky vo vlastníctve obce. Sadzba
dane za užívanie je stanovená vo
výške 0,35 €/m2. Daňovník je po‑
vinný ohlásiť svoj zámer na užíva‑
nie verejného priestranstva 3 dni
vopred.

Poplatok za vývoz a likvidáciu
komunálneho odpadu
Pre rok 2013 na území našej ob‑
ce je zavedený paušálny popla‑
tok pre fyzické osoby vo výške
0,033 € na osobu a deň. Poplatok
sa vyberá za každú osobu, kto‑
rá je prihlásená k trvalému ale‑
bo prechodnému pobytu v našej
obci. Poplatník je povinný zme‑
ny počas roka nahlásiť správco‑
vi poplatku. Poplatok správca
dane vyrúbi rozhodnutím. Tak‑
to vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní od nadobudnutia prá‑
voplatného výmeru. Poplatok,
ktorý nebude zaplatený v termí‑
ne splatnosti, bude uhrádzaný
formou SIPA. Správca dane zní‑
ži alebo nevyrúbi poplatok len na
základe žiadosti doplnenej do‑
kladmi o zaplatení poplatku iné‑
mu správcovi poplatku, o pobyte
v zahraničí, o práci v zahraničí,
o návšteve školy a pobyte v škol‑
ských internátoch a pod., ktorú je
potrebné doručiť do 31. 1. 2013.

Daň za nevýherné hracie
prístroje
Základom je počet nevýherných
hracích prístrojov. Sadzba dane
bola určená VZN vo výške 30 €
za jeden nevýherný hrací prí‑
stroj. Daňovník je povinný pí‑

Sankcie
Ak nepodáte daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti v riadnom
termíne alebo ani po výzve, tak
Vám môže byť vyrúbená pokuta
pre fyzickú osobu 6,63 € a práv‑
nickú osobu 66,38 € a viac.

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov. Daň za psa
pre rok 2013 je stanovená vo výške
5 €. Nadobudnutie psa ale aj úhyn,
odcudzenie alebo stratu psa treba
hlásiť správcovi dane do 30 dní.

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školských zariadení
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Klin s účinnosťou od 1. 1.2013 – prijaté uznesením OZ č. 79/A/1/2012.
Kategória škôl a školských zariadení
Dotácia na mzdy a prevádzku na
žiaka v eurách
• Materské školy 994,25 €
• Školský klub detí 241,60 €
Zariadenie školského stravovania – potencionálny stravník
(žiak ZŠ) 135,36 €
Uvedenou sumou prispieva
obec na 1 dieťa v príslušnom škol‑
skom zariadení na rok 2013.
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012
o určení výšky príspevkov od zá‑

konných zástupcov detí / žiakov
a dospelých za pobyt v mater‑
ských školách, na čiastočnú úh‑
radu nákladov a podmienok úh‑
rady v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Klin – prijaté
uznesením OZ  č. 71/A/2/2012.
• Dodatkom č. 2 sa mení: § 2 –
Príspevok za pobyt dieťaťa v Ma‑
terskej škole nasledovne: Za po‑
byt dieťaťa v MŠ prispieva zákon‑
ný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy
mesačne na jedno dieťa sumou vo

výške 10,00 Eur, ktorý sa nekráti
za vymeškané dni v mesiaci.
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012
o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia – prijaté uznesením OZ
č.73/A/1/2012.
• V zmysle prijatého VZN
a v súlade so zákonom NR SR č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečistenie ovzdušia v znení ne‑
skorších predpisov je každý pre‑
vádzkovateľ – FO (podnikateľ)
alebo PO (okrem domácností),
ktorý prevádzkuje v obci Klin

malý zdroj znečisťovania povin‑
ný každoročne najneskôr do 15.
2. písomne oznámiť obci za kaž‑
dý malý zdroj znečisťovania ovz‑
dušia veľkosť tohto zdroja, spot‑
rebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú a ďal‑
šie potrebné údaje za uplynutý
rok. Z uvedených údajov sa urču‑
je výška ročného poplatoku pre‑
vádzkovateľa malého zdroja zne‑
čisťovania.
• Za malý zdroj znečisťovania
sa v zmysle zákona č. 401/1998
Z. z. považuje: stacionárne za‑

Január 2013
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Pred nami NOVý rok 2013
Chceme ďalej rozvíjať infraštruk‑
túru obce a zvyšovať a zlepšovať
kvalitu života v našej obci aj nap‑
riek stále nedostatočným finan‑
čným zdrojom.

Skončilo vianočné obdobie,
čas kolied, vinšov, pozdravov
a rôznych prianí. Dovoľte mi,
aby som sa Vám najprv poďako‑
val za spolupatričnosť, dôveru,
vzájomné porozumenie a spo‑
luprácu pri zveľaďovaní a skráš‑
ľovaní našej obce, obohateniu
jej kultúrneho a duchovného ži‑
vota v roku 2012. Nastal nový
rok a mnohí si kladieme otáz‑
ku ako ďalej. Nový rok nie je len
údaj v kalendári, ale pre každé‑
ho z nás znamená aj začiatok
nových plánov. Dali sme si no‑
vé predsavzatia, určili sme si no‑
vé ciele a máme rôzne predstavy
o ich napĺňaní, aby sme na konci
roka mohli povedať, že rok 2013
bol úspešný.
Určite, nie všetko sme stih‑
li urobiť v predchádzajúcom ro‑
ku. O všetkých dôležitých uda‑
lostiach, dianiach, ako sa darilo
plniť úlohy a plány v roku 2012
v našej obci ste boli informovaní
prostredníctvom obecných no‑
vín, obecnej webovej stránky, re‑
gionálnej tlače alebo priamo na
obecnom úrade. Napriek hektic‑
kej dobe v ktorej žijeme, chceme
pokračovať v začatých dielach.
riadenia na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným
príkonom do 0,3 MW, na ktorých
sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdu‑
šia; skládky palív, surovín, pro‑
duktov a odpadov a stavby, zaria‑
denia a činnosti výrazne znečis‑
ťujúce ovzdušie.
Výška poplatkov je nasledovná:
a) Technologické celky obsahu‑
júce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív:
Ročný poplatok – určený pod‑
Druh použivaného paliva
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks
Mazut, nafta, olej
Drevo a prod. z dreva
Zemný plyn, propán, propán – bután

jekty pre obce bude obmedzená.
Za účelom získania finančných
prostriedkov obec podala projek‑
ty na vodovod a kanalizáciu v lo‑
kalitách Pod Grapou, Grúň a do‑
končenie dažďovej kanalizácie na
Gromadovej ulici. Obec čaká na
schválenie projektu „Povodňovej
ochrany na vodnom toku Kliňan‑
ka“, kde len po schválení chce za‑
čať práce tento rok.
V rozpočte obce sú plánované
finančné prostriedky aj na opra‑
vu prípadne výstavbu miestnych
komunikácii tam, kde budú do‑
končené kanalizačné a vodovod‑
né prípojky.
Tento rok v kultúrnom dome
plánujeme výmenu kotla na ús‑
tredne vykurovanie, z dôvodu ha‑
varijného stavu.
Taktiež budeme pokračovať
v príprave geometrických plá‑
nov, za účelom postupného vy‑
sporiadania vlastníckych vzťa‑
hov pod miestne komunikácie pre
sprístupnenie pozemkov pod IBV
v týchto lokalitách:
• Pod Grapou, od Štefana Mešku
po Antona Svetlošáka (na miest‑
nu komunikáciu pri materskej
škôlke);
• od Katráka Jozefa a Petra po
rod. Blaškovičová (Veronika Zá‑
beľová)
• od Pavla Červeňa po Anton Gura
Obec pripravuje podanie žia‑
dosti na získanie finančných pros‑
triedkov pre „Spracovanie zmien
a doplnkov č. 2 územného plá‑
nu obce Klin (ÚPN-O)“. V zmys‑
le stavebného zákona obci vyplý‑
va povinnosť aktualizovať a pre‑
hodnotiť územný plán pre úče‑

ly IBV. Podľa terajšieho Dopln‑
ku č. 1 ÚPN-O má obec schvále‑
ný záber pôdy pre IBV o výmere
43,70 ha s možnosťou výstavby
525 rodinných domov s náras‑
tom obyvateľstva o 2400 osôb
v nasledujúcich rokoch. Pre
obec by bolo najvyhodnejšie, ke‑
by sa výstavba realizovala ucele‑
ne podľa lokalít, pretože rozptý‑
lenosť výstavby enormne zvýšu‑
je náklady na infraštruktúru.
V roku 2013 obec v spoluprá‑
ci s energetickými závodmi pri‑
pravuje projekt na výstavbu tra‑
fostanice v lokalite Nad krížom
a rozvodov NN pre IBV od Jura‑
ja Basára po Mareka Klinovské‑
ho a projekt na trafostanicu pri
DAKNE Námestovo(farma doj‑
níc) pre účely podnikateľského
areálu.
Názvoslovná komisia bude
v roku 2013 pokračovať v prá‑
ci na pomenovaní o určení náz‑
vov ulíc. Do 15. 2. na interneto‑
vej stránke obce bude zverejne‑
ný grafický návrh ulíc s ich po‑
menovaním s tým, že každý ob‑
čan bude mať možnosť podať aj
svoj návrh. Návrhy ulíc musia
vychádzať z historických, miest‑
nych, po významných osobnos‑
tiach obce, zemepisných, prí‑
padne iných, ktoré nebudú odpo‑
rovať zákonu o označovaní ulíc
a slovenskému pravopisu.
Vážení občania, týmto krát‑
ky prierezom som Vám priblí‑
žil niektoré dôležité úlohy v roku
2013 pre ďalší rozvoj obce. Ve‑
rím, že s Vašim pričinením a po‑
chopením sa nám ich podarí na‑
pĺňať.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

ľa veľkosti tepelného príkonu
zdroja a druhu používaného pa‑
liva:

• od 101 kg – do 500 kg – 166,00 €
• od 501 kg – do 1000 kg –
332,00 €

ze prevádzkovania hazardných
hier na území obce Klin – prijaté
uznesením OZ č. 72/A/1/2012.

Tepelný príkon v MW – ekvivalent spotreby paliva (viď tabuľka)

a) Spracovanie – pílenie dreva :
Poplatok – určený podľa množstva (m³) spracovaného dreva
za rok:
• 5,00 € od 100 m³ spracované‑
ho dreva v technologickom za‑
riadení s odsávaním pilín
• 8,50 € od 100 m³ spracované‑
ho dreva v technologickom za‑
riadení bez odsávania pilín
4. VZN č. 10/2012 o záka‑

Prijatím VZN nie je možné
prevádzkovať hazardné hry pod‑
ľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), h)
a i) zákona o hazardných hrách,
t.j.: hazardné hry v kasíne; ha‑
zardné hry prevádzkované pros‑
tredníctvom výherných prístro‑
jov; prevádzkované prostredníc‑
tvom technických zariadení ob‑
sluhovaných priamo hráčmi ale‑
bo prevádzkované prostredníc‑
tvom telekomunikačných zaria‑
dení a videohry; charitatívne lo‑
térie.
Prevádzkovateľ
hazardnej
hry, ktorá je prevádzkovaná na
území obce je povinný skončiť jej
prevádzkovanie najneskôr dňom
1. 4. 2013.

Keďže aj v pôsobností samos‑
práv došlo ku kráteniu finančných
prostriedkov a obecné zastupiteľ‑
stvo pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2013 pristupilo zabezpečiť fi‑
nančnú stabilitu verejného sekto‑
ra konsolidáciou verejných finan‑
cií. Naša obec má nad 2000 oby‑
vateľov, preto musíme realizo‑
vať rozpočet obce tak, že medzi
ročná úspora výdavkov dosiahne
5 % zníženie mzdových nákladov
a 10 % zníženia výdavkov na to‑
vary a služby, čo v prepočte zna‑
mená asi zníženie o 25 000 eur
(len mesačné náklady na MŠ,
školskú jedáleň a školský klub sú
11 923 eur). Obecné zastupiteľ‑
stvo nezvýšilo dane z nehnuteľ‑
nusti, aby sa nezvyšovala zaťa‑
ženosť obyvateľstva. Zvýšil o len
poplatok za komunálny odpad
tak ako ukladá zákon a popla‑
tok na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a žiaka školského zariadenia.
Obecné zastupiteľstvo vo viace‑
rých položkách muselo znížiť bež‑
né výdavky rozpočtu oproti roku
2012.
Na rozvojové projekty v rám‑
ci kapitálových výdavkov rozvoja
infraštruktúry obec nemôže počí‑
tať s vyššími výdavkami. Zostáva
len možnosť z fondov EU, prípad‑
ne zo štátneho rozpočtu. Keďže sa
iba pripravuje nové programova‑
cie obdobie na roky 2014 – 2020
na fondy z EU, zatiaľ možnosť po‑
dávania žiadosti na rozvojové pro‑

b) Lakovne a prípravne malých
častí karosérií automobilov na
striekanie a lakovanie:
Ročný poplatok – určený pod‑
ľa množstva použitých nátero‑
vých látok do 1 t ročne:
• od 1 kg – do 100 kg –   33,00 €

Tepelný príkon v MW – ekvivalent spotreby palív
0,001 – 0,075
0,076 – 0,150
0,151 – 0,225
0,226 – 0,299
149,00 €
215,00 €
282,00 €
365,00 €
116,00€
182,00 €
248,00 €
298,00 €
69,00€
86,00 €
112,00 €
165,00 €
33,00€
49,00 €
66,00 €
82,00 €
9,00€
19,00 €
29,00 €
39,00 €
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Nádherný výlet do Tatier
Prvý septembrový víkend sa
dôchodcovia, zamestnanci obecného úradu a ich rodinní príslušníci zúčastnili výletu do Vysokých
Tatier a na kúpalisko Vrbov.
Pre dôchodcov bolo potešiteľ‑
né, že autobus zaplatil obecný úrad.
Zájazd sa vydaril nad očakávanie,
napriek tomu, že záujem nebol veľ‑
ký. Najskôr sa účastníci zastavili pri
Štrbskom plese. Odvážnejší sa vy‑
viezli lanovkou na Solisko. Na pos‑
lednú chvíľu sa zúčastnení rozhodli
navštíviť kňaza Mariána Kuffu, kto‑
rý pôsobí v Žakovciach. Vybudoval

Inštitút Krista Veľkňaza, kde posky‑
tuje pomoc chorým, postihnutým,
bezdomovcom, deťom z rozvráte‑
ných rodín a ústavov, sirotám, sta‑
rým, slobodným matkám a všetkým
núdznym, ktorí to potrebujú. Dô‑
chodcov veľmi oslovilo, že sa im du‑
chovný otec venoval aj napriek prá‑
ci, ktorú mal. Po krásnom duchov‑
nom zážitku nasledoval oddych te‑
la na termálnom kúpalisku vo Vrbo‑
vom. Návrat domov bol cez Poľsko.
V Zakopanom účastníci ešte stih‑
li trhy a pozrieť si krásny kostol Fa‑
timskej Panny Márie. Účastníci sú
vďační za vydarený výlet.
-mj-

Naši dôchodcovia nesedia doma
Už si asi každý zvykol, že dôchodcovia v Kline nie sú z tých,
čo sedia doma. Sú aktívni v mnohých smeroch.
Niektoré akcie sa konajú opa‑
kovane. Napríklad veľké upra‑
tovanie cintorína a fary na jar
a v jeseni. V septembri si nava‑
rili kotol guľášu a zabávali sa pri
harmonike. Aspoň raz v roku pri‑
pravia na Grape pri soche Ježiša
Krista svätú omšu. Tento rok sa
konala na sviatok Božieho Milo‑
srdenstva. Každý rok vymyslia aj
nové akcie, o ktorých je dobré na‑
písať viac.
Varenie bryndzových halušiek
V sobotu 23. júna skupinka dô‑
chodcov nastúpila do auta a vy‑
brala sa na nevšedné podujatie.

Ich cesta viedla do Terchovej na
15. Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska vo varení a jedení bryn‑
dzových halušiek. Nešli sa len po‑
zrieť, ale si obliekli zástery a zo
všetkých síl varili a jedli. Účastní‑
ci z Klina a Zubrohlavy skončili na
desiatom mieste z dvadsiatich šty‑
roch družstiev. A ako to?
Zemiaky treba ručne očistiť,
postrúhať, vymiešať cesto, ruč‑
ne nahádzať halušky a uvariť. Po
uvarení, porota halušky odváži.
Nesmie ich byť menej ako tri kilá,
inak je družstvo diskvalifikované.
Rovnako aj vtedy, ak by si niekto
porezal prsty pri strúhaní zemia‑
kov. A nakoniec treba halušky čo
najrýchlejšie zjesť.
„Ak pôjdeme na túto súťaž, ur‑
čite halušky čo najrýchlejšie sc‑

foto: ing. peter jendroľ

hladíme, aby sa dali rýchlo zjesť.“
prezradila fígeľ na lepší čas   pa‑
ni Františka Jendroľová, ktorá sa
so svojím tímom určite chystá na
lepšie umiestnenie.

Usporiadateľom tohto poduja‑
tia bola Matica slovenská a zaují‑
mavosťou bolo, že sa ho zúčastni‑
li sa aj Slováci z Poľska, Chorvát‑
ska, Čiernej hory a Srbska. - mj -

VZN č. 11/2012 Nový prevázkový poriadok
pohrebiska obce Klin
Obecné zastupiteľstvo dňa 21. 9. 2012 podľa zákona č. 131/2010 o pohrebníctve schválilo VZN č. 11/2012 nový prevádzkový poriadok pohrebiska obce Klin, ktorý nadobúda účinnosť od 1. 1. 2013.
Súčasťou prevádzkového poriad‑
ku je aj cenník poplatkov za služ‑
by s pochovávaním a nájomným za
prenajatie hrobového miesta.
Cenník služieb a poplatkov:
1. Poplatok za výkop hrobu platí
občan súkromnej osobe, ktorá tuto
službu zabezpečuje na základe žia‑
dosti pozostalých.
2. Za služby súvisiace s prevádz‑
kovaním pohrebiska na území obce
Klin určuje Obecné zastupiteľstvo
v Kline nasledovné poplatky:
a. poplatok za zapožičanie do‑
mu smútku bez ohľadu na dĺžku do‑
by, počas ktorej sú ľudské pozostat‑
ky uložené v dome smútku vo výš‑
ke 10 €;

b. poplatok za prenájom nového
hrobového miesta je nájomné spla‑
tené vopred na celú tleciu dobu 20
rokov vo výške: • jednohrob 20€,
• detský hrob 10€;
c. poplatok za prenájom pô‑
vodného hrobového miesta, kto‑
rým skončila alebo plynie tlecia do‑
ba je na dobu 20 rokov vo výške:
• jednohrob 20 €, • dvojhrob 40 €,
• trojhrob 60 €, • detský hrob 10 €;
d. poplatok za prenájom pô‑
vodného hrobového miesta, kto‑
rým skončila alebo plynie tlecia do‑
ba je na dobu 10 rokov vo výške:
• jednohrob 10 €, • dvojhrob 20 €,
• trojhrob 30 €, • detský hrob 5 €.
V súvislosti s prevádzkovým po‑

riadkom Vám chceme pripomenúť
niektoré povinností nájomcov ale aj
podnikateľských subjektov vykoná‑
vajúcich práce na pohrebisku, t.j. vý‑
stavba a uloženie pomníkov. Nájom‑
ca je osoba, na ktorej meno je uzat‑
vorená nájomná zmluva za užíva‑
nie hrobového miesta, ktorú uzav‑
rel s prevádzkovateľom, t.j. Obcou
Klin a doklad o zaplatení cintorín‑
skeho poplatku. Podnikateľské sub‑
jekty, ktoré vykonávajú kamenár‑
ske a údržbárske práce na hroboch
sú povinné predložiť písomné spl‑
nomocnenie od nájomcu hrobového
miesta a požiadať o vydanie súhlasu
na výstavbu pomníka ak tak neuro‑
bil sám nájomca. O vydanie súhla‑

su treba požiadať na Obecnom úra‑
de v Kline denne cez pracovnú dobu.
Následne po dohode s pracovníkom
povereným vykonávať túto činnosť
Vám bude vytýčený pozemok a až
následne môžu vyť práce vykona‑
né. Často sa stáva, že priebeh tých‑
to úkonov je presne naopak. Tým,
že budeme dodržiavať určité povin‑
nosti správania sa na našom cinto‑
ríne, ktoré sú v súlade s prevádzko‑
vým poriadkom.
Prevádzkovateľ výzve nájomcov
a blízke osoby zomrelých na uzavre‑
tie novej nájomnej zmluvy do 31. 3.
2013. Prevádzkový poriadok poh‑
rebiska je zverejnený na internetovej stránke obce Klin: www.klin.sk
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S dôverou do nového
roku 2013
Oslavou sviatkov Narodenia
Krista sme vstúpili do Nového
roku 2013.

Obzeráme sa dozadu, čo nám
priniesol minulý rok, bilancuje‑
me, čo sme v ňom získali a čo stra‑
tili. V niektorých mladých rodinách
sa narodilo dieťa a tak pribudol no‑
vý člen s novým menom do rodiny.
V niektorých rodinách zas naopak
vyprevadili svojho člena na posled‑
nej ceste a jeho telo uložili na miest‑
ny cintorín. Inde zas niekto uzavrel
manželstvo, alebo si rodina posta‑
vila nový dom a nasťahovala sa doň.
Boli to všetko veľké zmeny, ktoré
menia náš život a konfrontujú nás
s veľkými otázkami našej existen‑
cie. Možno minulý rok nepriniesol
až také veľké zmeny, ale priniesol
napr. zmenu v tom, že mladý človek
ukončil základnú školu, alebo zma‑
turoval, alebo dostal vysokoškolský
diplom.   I tieto zmeny boli príleži‑
tosťou pre človeka urobiť veľký krok
dopredu.
Keď teraz stojíme na prahu Nové‑
ho roku, iste sa nám vtierajú otázky
o tom, aký bude, čo nám prinesie,
aké perspektívy nás čakajú. Máme
svoje predstavy a plány, máme kon‑
krétne túžby niečo dosiahnuť, alebo
vykonať nejaké užitočné dielo. Všet‑
ky takéto túžby a očakávania sú pri‑
rodzené a majú svoje opodstatne‑
nie v našej prirodzenosti. Tak to vlo‑

žil do nej Stvoriteľ, ktorý nás povo‑
lal k spolupráci na dotváraní jeho
stvoriteľského diela. V prirodzenos‑
ti človeka nie je len troviť, ale aj tvo‑
riť. Možno sa v dnešnej dobe na to
zabúda, keď moderná spoločnosť je
akoby naprogramovaná iba na kon‑
zum. Vo všetkých reklamných spo‑
toch, akoby chcela človeku naho‑
voriť, že je tu na svete iba preto, aby
konzumoval, aby užíval. V starove‑
kej pohanskej spoločnosti hedonis‑
tická kultúra sa riadila heslom „car‑
pe diem“, čiže využi deň, lebo dnes
žiješ, preto si užívaj, kým  máš čas.
Dnešná spoločnosť – do veľkej mie‑
ry odkresťančená – ponúka človeku
to isté. Hodnotu má iba to, čo si uži‑
ješ, preto neváhaj a dopraj si. Do‑
praj si všetko, za čím túži tvoje srd‑
ce, alebo ešte lepšie povedané, za
čím horí tvoja žiadostivosť. Dopraj
si a užívaj! Dokonca sa ponúkajú aj
rôzne druhy pôžičiek, ak by vlast‑
ná peňaženka na ten momentál‑
ny konzum nestačila a nerozumný
človek uzatvára nepremyslené úve‑
ry, bez toho, aby myslel na zajtraj‑
šok, kedy bude musieť všetko do ha‑
liera aj s úrokom splatiť. Naši pred‑
kovia mali príslovie „bez práce – nie
sú koláče“. Bolo to múdre pravidlo,
pretože človeka viedlo k zodpoved‑
nosti. Koláč bol na sviatky a hody
dobrý a vhodný. Ale pre všedné dni
bol vždy potrebný chlieb. Áno, ten
každodenný, ten, ktorý sa nikde ne‑

foto: ing. peter jendroľ

prije. Koláč by sa nám prijedol, pre‑
to je len na sviatky. Preto od Boha si
vyprosujeme nie koláč, ale každo‑
denný chlieb. Falošní proroci, ktorí
odmietajú Boha, nám sľubujú raj na
tejto zemi, lebo neveria v posmrtný
život. Preto sú ochotní v prospech
tohto iluzórneho raja odmietnuť
všetko, pravda, okrem vlastných zá‑
ujmov, čo by človeku prekážalo do‑
siahnuť tento „pozemský raj“. Keď
sa tento utopický sen premietol do
mocenského totalitného režimu na‑
pr. v komunizme, alebo nacizme,
nastalo namiesto raja, peklo vybu‑
dované na nenávisti a nepriateľstve
jedných proti druhým.
Preto aký bude náš Nový rok
2013? Rád by som spomenul sta‑
rozákonnú Knihu prísloví, v ktorej
svätopisec sa modlí takto: „Nedá‑
vaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,
udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) po‑

trebujem na živobytie, aby som sa
nenasýtil (var’) a nezaprel ťa a ne‑
povedal: „Kto je Pán?“, alebo ne‑
schudobnel (vari), a (tak) nekra‑
dol a nepotupil meno svojho Bo‑
ha.“ (Prísl. 30, 8 – 9) S touto dôve‑
rou vykračujeme teda do tohto No‑
vého roka 2013, že Boh požehná
naše kroky, že nám zo svojej lásky
dá všetko potrebné k nášmu životu
a z druhej strany zas my, veriaci tej‑
to farnosti nezabudneme na Meno
nášho Boha a že budeme v osob‑
nom i spoločenskom živote rešpek‑
tovať jeho Zákon a že sa neprispô‑
sobíme tomuto svetu natoľko, že
by sme žili tak, akoby Boha nebolo.
Toto bude devíza, ktorá bude pre‑
tvárať a formovať náš život, aby sa
tak rozvíjal život v láske a vzájom‑
nej úcte v našich rodinách i v na‑
šej obci.
- Dr. Štefan Mordel
správca farnosti Klin -

ktorí sa zúčastnili na týchto po‑
dujatiach a nezabudli na to, že
dieťa sa najviac učí od svojich
rodičov a že práve rodič je pre
dieťa veľkým vzorom. Veď nie
nadarmo sa hovorí: „Aká matka, taká Katka. Aký otec, taký
syn.“ Srdečne pozývame všet‑
kých rodičov aj na ďalšie spo‑
ločné podujatia a veríme, že bu‑
dú spokojné nielen deti, ale aj
rodičia.

V druhom polroku sú naplánované tieto akcie: Január – stavanie
snehuliakov. Február – zimná sán‑
kovačka. Marec – čítanie rozprá‑
vok v nočných hodinách a pyžamo‑
vá párty v MŠ. Apríl – úprava oko‑
lia MŠ. Máj – prekvapenie pre ma‑
mičku. Jún – odovzdávanie darče‑
ka pre otecka ku Dňu otcov, spoje‑
ná s rozličnými súťažami. „Švab‑
kové hody“ Svetlo života“
Viera Katráková, foto: MŠ

Spoločne s rodičmi
Dieťa je najšťastnejšie vtedy, keď má pri sebe svojich rodičov, môže im ukázať čo už dokáže, akých má kamarátov a keď sa
spolu môžu hrať.
Naša MŠ organizuje pod ve‑
dením Mgr. Ivety Ferancovej pre

MŠ každý mesiac v tomto šk. r.
2012/13 spoločné aktivity detí
a rodičov. Rodič tak môže spolu
so svojim dieťaťom prežiť krásne
chvíle plné zábavy a smiechu, kde
sa spojí príjemné s užitočným.
Kolektív MŠ ďakuje všetkým
rodičom, ale aj starým rodičom,
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Malý komorný orchester
na Vianoce opäť v Kline
Komu sa páči sláčikový orchester, veľmi zaváhal ak sa nezúčastnil 5. 1. 2013 na koncerte
v kostole svätého Antona Paduánskeho v Kline.
Orchester, ktorý je pomenovaný
Malý komorný orchester predvie‑
dol Veľký koncert. Vyjadriť dojmy
z koncertu je ťažké. Najjednoduch‑

šie je povedať: „Slovami sa to nedá
opísať, treba si to vypočuť.“ Sme hr‑
dí, že aj z našej obce sú skvelé hu‑
dobníčky, ktoré patria k tomuto
telesu. Sú to klaviristky Klaudia
Kosmeľová a Monika Adamčíko‑
vá a huslistky Eva Kosmeľová, Má‑
ria Králiková, Rebeka Klinovská
a Patrícia Kurtulíková.
- mj -

foto: pavol tylka

Vianočné rozprávanie
V minulosti bolo rozprávanie
rozprávok, príbehov a snov po‑
čas zimných večerov najobľúbe‑
nejšou zábavou.

foto: ing. peter jendroľ

Kto by u nás nespieval
„Kto by u nás nespieval. Spieva
ten kto má radosť v srdci. Spieva
ten kto má bolesť v srdci. Spieva aj
ten kto počul spev prírody. Kto počul horský potok zurčievať, ten nemôže viac nespievať.“
Vyslovil sa dôstojný pán Štefan
Mordel pri záverečnom poďakova‑
ní hudobníkom a spevákom na Via‑
nočnom koncerte zborov z Klina.

Koncert sa konal 29. 12. 2012
vo farskom kostole v Kline. Mladí
ľudia z Mládežníckeho a Vokálne‑
ho zboru vytvorili kúzelnú vianoč‑
nú atmosféru. Koncert sa konal už
tretí raz. Zbory si pripravili via‑
nočné piesne podľa svojho reper‑
toáru a celý koncert príjemne zla‑
dili. Pripravili si aj niekoľko spo‑
ločných pesničiek. Po vystúpe‑
ní sa v pastoračnej miestnosti ko‑

Takúto čarovnú atmosfé‑
ru priblížili aj deti zo základ‑
nej školy. Pani učiteľky pomoh‑
li deťom nacvičiť program a 20.
12. 2012 sa prítmím   kultúrne‑
ho domu v Kline nieslo vianoč‑
né rozprávanie. Najskôr babič‑
ka svojej vnučke vyrozprávala,
ako to kedysi vyzeralo na jarmo‑
ku pred Vianocami, kde sa gaz‑
dinky predháňali v predávaní aj
nakupovaní. Rozprávka Janko‑
ve hračky zaujala určite nielen
deti. Pri správnej zábave nesmie
chýbať tanec. Dievčatá a chlapci
nalo pohostenie, kedy sa účinku‑
júci a diváci mohli pri občerstve‑
ní družne porozprávať. Je potešu‑

zatancovali country tanec. Via‑
noce by neboli ničím bez malé‑
ho Ježiška anjelov a pastierov.
Že aj zvieratká majú radi Viano‑
ce vykreslila scénka, ako si zvie‑
ratká ozdobili vianočný strom‑
ček. Možno práve na vyučovaní
sa niekomu prisnilo ako spestriť
vzdelávanie. A keďže dievčen‑
ské sny sa točia okolo šiat, vznik‑
la zaujímavá módna prehliad‑
ka, ktorá urobí každý predmet
príťažlivým. Zažiarili aj nadaní
hudobníci a speváci, ktorí kole‑
dami rozospievali všetkých prí‑
tomných. Vianočná besiedka sa
stala každoročnou ukážkou via‑
nočného pokoja, pohody a veľ‑
kých detských talentov.
- mj júce, že Kliňania prichádzajú na
Vianočný koncert zborov z Klina
v stále hojnejšom počte.

Sviatosť kresťanskej dospelosti v Kline
Pán biskup Štefan Sečka zavítal 16. septembra 2012 do kostola svätého Antona Paduánskeho v Kline. Očakávalo ho 148
mladých ľudí, aby prijali sviatosť
birmovania.
Chlapci a dievčatá sa v skupin‑
kách aj s duchovnými otcami pri‑
pravovali na sviatosť kresťanskej
dospelosti. Väčšina birmovan‑
cov prešla aj duchovnou obno‑
vou, ktorá v nich zanechala hlbo‑
ké zážitky. Mali možnosť vidieť ži‑
vú vieru u mladých ľudí, ktorí im
odhalili svoje radosti ale aj chyby
a pády.
Na slávnostnej svätej omši die‑
cézny biskup v homílii pripome‑
nul mladým, aby dokázali pre‑
vziať zodpovednosť za svoje činy

a svoj život pred tvárou Pána Bo‑
ha. Upozornil ich, aby sa presta‑
li vyhovárať: „ Ja  by som bol iný,
keby bol iný otec, mama, kama‑
rát, učiteľka… A koľký už prija‑
li sviatosť birmovania a nevidieť
to. Ale na nich sa netreba pozerať.
Pán Boh rešpektuje slobodu. Po‑
núka dary a každý môže dary pri‑
jať, odmietnuť, znehodnotiť, alebo
zúročiť. Je treba čítať Sväté písmo
a poznávať život Pána Ježiša, lebo
jeho život je návodom pre dobrý
kresťanský život. Ak prijmete tú‑
to sviatosť Cirkev vám dôveruje,
že budete podľa toho naozaj žiť.“
Na záver im miestny pán fa‑
rár vdp. Štefan Mordel povedal,
aby boli ako lampa, ktorú prinies‑
li s obetnými darmi. „Je ľahšie ju
zhasnúť, ako udržať aby hore‑

foto: ing. peter jendroľ

la. Aby svietila je potrebné prilie‑
vať olej a chrániť ju pred vetrom.
O svoju lampu viery sa musí sta‑
rať každý sám, prilievaním oleja
modlitby a eucharistie. A chrániť

ju pred zlými vplyvmi okolia, te‑
levízie a zlých kamarátov.“ Vyjad‑
ril vieru, že sa aj naďalej budú tí‑
to mladí ľudia živo zapájať do živo‑
ta Cirkvi.
- mj -
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Čas pokoja, radosti, ...
Predvianočné i vianočné obdobie je čas, kedy máme možnosť zastaviť sa vo svojom uponáhľanom
živote a porozmýšľať, či zmeniť
vlastné konanie. Mnohí z nás rozmýšľajú, ako a čím obdarovať svojich blízkych, urobiť im radosť čo
i len malou drobnosťou alebo milým a vľúdnym slovom. Ani naša
obec a škola neboli výnimkou. Potešili svojimi akciami a podujatiami nielen oko a ucho, ale i srdiečko
nejedného občana či žiaka.
Miesto nadobúdania múdrosti
– škola

Všetko sa to začalo Dňom sv. Mi‑
kuláša… Žiaci deviatych ročníkov sa
prezliekli do kostýmov a obdarova‑
li školákov i tých najmenších  v MŠ
balíčkom so sladkým prekvapením.
Ten, kto nebol najlepší počas ro‑
ka, ušlo sa mu uhlie a napomenutie
od nášho milosrdného čerta. Nikto
však neobišiel naprázdno…
V Deň sv. Lucie je ľudovou tradí‑
ciou tzv. vymetanie kútov, čiže vy‑
háňanie zlých duchov a zla z ľud‑
ských príbytkov. Štyri Lucky z našej
školy zahalené v bielych plachtách,
s bielymi tvárami sa ochotne a s veľ‑
kým odhodlaním ujali svojej úlohy…
povymetali všetko zlo husími br‑
kami z každého kúta školy, škôlky
i obecného úradu. V tichosti…bez
jediného slovka.

Takto dobre naladení a „očiste‑
ní“ sme sa zúčastnili Vianočnej be‑
siedky v Kultúrnom dome v Kli‑
ne 20. 12. 2012. Vystúpili tu  žiaci I.
a II. stupňa základnej školy, ukázali
nám, že v nich drieme rečnícky, he‑
recký a pohybový talent. Zároveň
nám pripomenuli, že Vianoce nie sú
len o peniazoch, darčekoch, ale naj‑
mä o láske, porozumení a vzájom‑
nom stretnutí sa…
Posolstvo Vianoc sa nieslo aj po‑
čas   Vianočných trhov v telocvični
v posledný deň vyučovania, t.j. 21.
decembra. Predávajúci ukázali svoj‑
ho obchodného ducha a hlavne svo‑
ju šikovnosť. Keby ste videli, koľko
prekrásnych vecí bolo na predaj a za
aké symbolické ceny! Naplnili sme
si i svoje brušká, občerstvili sme sa
v bufetoch pri deviatakoch. Avšak
i napriek vlastnému zisku žiaci ne‑
zabudli na hlavný cieľ a poslanie tej‑
to akcie  – schopnosť podeliť sa, vy‑
zbierala sa pekná suma na charitu –
Dobrý anjel, aby aj ostatné deti cíti‑
li, že sú Vianoce… Takto sviatočne
a empaticky naladení sme sa rozlú‑
čili so školskou bránou pred očaká‑
vanými Vianocami.
Miesto, kde žijem
Ani obec nezaostávala za školou.
Občania Klina si pripravili boha‑
tý vianočný i novoročný program.
Už na polnočnej sv. omši nás vo‑
viedli betlehemci do príbehu naro‑
denia malého Ježiška. Až nám zi‑
momriavky prechádzali telom pri
speve Tichej noci v tme, len za svet‑
la sviečok.
V sobotu, 29. 12. zboristi z Klina
spojili svoje prekrásne hlasy a po‑
tešili naše ušká. Aké nádherné bolo
počuť chrámový spev pod vedením
M. Klinovského, za ktorým určite
nezaostával ani mládežnícky spe‑
vácky zbor pod ochrannými krídla‑
mi V. Klinovského. Prítmie...žiara
sviec...anjelské hlasy…premietanie
obrázkov s vianočnou tematikou…
nádhera!… a tá symbióza oboch
zborov… – kto nezažil, nepochopí.

foto: mgr. branislav podhájsky

Z predvianočnej návštevy nášho obyvateľa Augustína Klinovského
v Domove dôchodcov a sociálnych služieb v Oravskej Lesnej
Po oslávení narodenia malého Je‑
zuliatka nastal príchod Nového ro‑
ku 2013. Oslávili sme ho, ako každo‑
ročne, pri novoročnom silvestrov‑
skom punči. Vďaka p. starostovi, p.
Jadroňovi a dobrovoľníkom prebeh‑
la táto krásna tradícia vo veľmi mi‑
lom duchu a pozitívnej atmosfére.
Zohriali sme sa vynikajúcim pun‑
čom, zaspievali sme si koledy i ľudo‑
vé piesne sprevádzané harmonikou
a gitarou a za pozorovania rôzno‑
farebných ohňostrojov zo všetkých
svetových strán, sme s úprimným
želaniami a podaním ruky privítali
Nový rok 2013. Každý z nás verí, že
bude lepší ako ten minulý.

rý budeme všetci veľmi dlho spo‑
mínať.
Ten, kto sa nepresýtil a nikdy sa
ani nepresýti tou pravou vianočnou
a novoročnou atmosférou, navštívil
na sviatok Troch kráľov Kolibu v Kli‑
ne. Manželia Zdenka a Peter Trie‑
beľovci usporiadali Vianočný kon‑
cert vo vonkajších priestoroch Ko‑
liby. Ľudia si mohli vypočuť vystú‑
penie mladších betlehemcov z Kli‑
na pod vedením J. Galgaňáka ml.,
ale i starších betlehemských „vete‑
ránov“ p. Klinovského a p. Svetlošá‑
ka, ktorí to spolu „ťahajú“ už od ro‑
ku 1997. Predstavili sa nám aj naši  
dôchodcovia so svojimi úprimnými

Slávnostnou a prekrásnou bod‑
kou vianočného obdobia v ob‑
ci bol novoročný koncert malého
komorného orchestra. Mladí hu‑
dobníci od 13 do 30 rokov z Klina,
Námestova, Vavrečky či Lokce
nám ukázali, že hudba je jedným
z najkrajších spôsobov vyjadrenia
citov a emócií vôbec. Pod vedením
dirigenta, p. K. Kurtulíka, pohla‑
dili naše srdiečka a nasýtili hladné
ušká i duše… Sprevádzal ich det‑
ský zbor z Námestova. Talentova‑
ní žiaci a študenti predniesli nie‑
len koledy, klasické, ale i soundt‑
rackové skladby za sprievodu hus‑
lí, priečnych fláut, hoboja, klaví‑
rov a violončiel. Bol to prekrásny
a nezabudnuteľný zážitok, na kto‑

vinšami a piesňami. Milým prekva‑
pením bolo aj vystúpenie Troch krá‑
ľov v podaní súčasných i bývalých
žiakov ZŠ. Prežili sme spolu krásne
nedeľňajšie popoludnie, ktoré bolo
akýmsi dôstojným zavŕšením via‑
nočných sviatkov.
A  čo dodať na záver? Snáď len
toľko, že naša škola a obec sú sved‑
kom toho, že i napriek vekovému
rozdielu možno nájsť spoločnú ces‑
tu a reč medzi mladšou a staršou ge‑
neráciou, vlastne, medzi každou ge‑
neráciou, a to nielen počas vianoč‑
ných sviatkov, kedy sme k sebe ove‑
ľa milší a priateľskejší či štedrejší, ale
i počas celého roka. Len sa treba o to
pokúsiť.
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Idem do Demokratickej
Republiky Kongo!
Reálne sa mi to začalo javiť asi
10 dní pred vycestovaním,
kedy sme začali doladzovať
letenky.
Necítila som žiadne veľké
„vzrušo“, ani cestovnú horúčku.
Už som z toho asi vyrástla, alebo
som si poriadne neuvedomovala,
do čoho sa púšťam.
Moje posledné dni pred
vycestovaním boli spojené s tým,
že ma ľudia odhovárali, aby som
nikam necestovala, alebo ma
označili za nerozumnú (krajšie
povedané:).
Pekne postupne sa ku mne do‑
stávali tie najnegatívnejšie infor‑
mácie o Kongu.   Kolegovia v prá‑
ci ako by sa dohodli.  Samozrejme,
už to pre mňa neboli novinky, že je
to krajina, druhá v svetovom reb‑
ríčku, kde sa pácha najväčšie ná‑
silie na ženách, alebo informácie
o obnovenom vojenskom konflik‑
te na východe krajiny, … Dva dni
pred vycestovaním sa tiež objavila
informácia o nebezpečne sa šíria‑
cej ebole. Išlo o voľne dostupné in‑
formácie z internetu. Nič z toho ur‑
čite neznelo lákavo, a musím pri‑
znať, že ma to trošku aj spochybni‑
lo. Kvôli tomu som napísala aj  roz‑
lúčkový dopis:) Teraz je to pre mňa
už iba úsmevná spomienka a snáď
pekná pamiatka, ktorá s časom bu‑
de naberať na vzácnosti.
A prečo cesta do Konga?
Cez môjho externého talianske‑
ho kolegu som sa tak nejako ná‑
hodne dozvedela o možnosti pri‑
dať sa k pánu farárovi Don Danie‑
lovi na jeho misijnej ceste do Kon‑
ga, ktorú obsolvuje aj niekoľko‑
krát za rok. Niekedy sám, inoke‑
dy s menším alebo väčším sprie‑
vodom.   A tak začalo plánovanie
mojej zatiaľ najdrahšej „dovolen‑
ky”… Nakoniec sme vycestova‑
li iba traja, Don Daniel, Michele
a ja. Don Daniel pochádza priamo
z Konga. Študoval teológiu v Rí‑
me a posledných 5 rokov pôsobí
ako kňaz v Taliansku v Civitalu‑
parella. Michele pochádza zo Si‑
cílie, a Dona Daniela spoznal asi
podobným spôsobom ako ja. Oba‑
ja majú svoju vlastnú mimovládnu
neziskovú organizáciu, so spoloč‑
nými projektami zameranými na
podporu a pomoc ľuďom v Kon‑
gu. A tak aj tentokrát opät vyra‑
zili do Konga, aby „vybavili svo‑
je pracovné povinnosti” súvisia‑
ce s ich rozbehnutými projekta‑
mi.  No a ja som tam bola na tejto
ich ceste vlastne iba taký prílepok
a pozorovateľ. Niekedy som s nie‑
čím malým pomohla, inokedy som
si len užívala stretnutia a komuni‑
káciu s deťmi na ulici. Týchto prí‑

Neboj sa, zajtra bude horšie
Moja návšteva Konga

Výchovný prejav Dona Daniela
a Micheleho počas voľného dňa
s deťmi v škole Buen Samaritano
v Miabii
ležitostí bolo všade dostatok. Bolo
zábavné si uvedomiť ako deti opa‑
kovali moje vlastné gestá naprík‑
lad, keď som sa zatvárila začudo‑
vane alebo bezmocne pri prekoná‑
vaní našich komunikačných bari‑
ér. Teda deti to pojali s veľkou spo‑
lupatričnosťou a bolo to milé.
Teda
viac-menej
ktokoľ‑
vek chce, sa   môže slobodne pri‑
dať a sprevádzať Dona Daniela
a Micheleho na ich misijnej ces‑
te do Konga. Teraz, už s odstu‑
pom času, mi tieto pozvania prí‑
du ako dosť odvážne. Prvora‑
dé riziko je, že človek nikdy ne‑
vie ako bude konkrétna osoba re‑
agovať v extrémnych podmien‑
kach.  Nárazové emocionálne šo‑
ky by asi prekvapili každého.
Myslím, že za týmito pozvania‑
mi je Don Danielova snaha a dob‑

rý úmysel, že táto skúsenosť vidieť
chudobu a biedu tretieho sveta,
môže jednotlivca viesť k nejaké‑
mu novému uvedomeniu a pozna‑
niu a popri tom každý jeden jed‑
notlivec môže pridať ruku k dielu
svojím vlastným spôsobom. Ja eš‑
te stále tak nejako vstrebávam tú‑
to skúsenosť. Ale pravda je, že pr‑
vá vec, čo ma napadla asi hneď na
2. alebo 3. deň pobytu, bola pode‑
liť sa o tom všetkom s vami, s mo‑
jimi rodákmi.
Nie je to úplne jednoduché. Ra‑
da by som podala čo najobjektív‑
nejší názor o situácii v krajine, ale
určite sa mi bude do toho primie‑
šavať kopec mojich subjektívnym
pohľadov a názorov. Videla som,
aj počula veľa neuveriteľných vecí,
častokrát z toho všetkého prekva‑
pená tými najrozličnejšími emó‑
ciami. Ale nechcem to všetko po‑
dať tým istým spôsobom, akým sa
vysielajú večerné správy, ktoré sa
častokrát zameriavajú hlavne na
negatívne udalosti v snahe “uspo‑
kojiť” našu túžbu po senzáciach.
Aj smrť, chudoba, bieda a hlad sú
určitým spôsobom senzácie, kto‑
ré nás môžu na pár minút uviesť
do nostalgie, ale po chvíľke na to
zabudneme a  život ide ďalej. Teda
v tomto kontexte to nemá zmysel.
Bolo bežné vidieť chudobu,
biedu, chaos, špinu, životné pod‑
mienky nedôstojné človeka vša‑
de okolo.  V mestách je to viac šo‑
kojúce v zmysle väčšieho cha‑
osu, špiny a obrovskej   masy ľu‑
dí na každom kroku. Spomínam
si na svoje prvé pocity  po pristá‑
tí v hlavnom meste Kinshasa. Pre‑
budenie do reality na inom kon‑
tinente bolo úplne bez slov.  Prvé

dojmy na letisku a to, čo som po‑
zorovala sediac v predu v aute bo‑
lo ako pozerať nejaký film, kde
som bola súčasťou deja a zároveň
bojujem sama so sebou, že či to, čo
vidím, je  naozaj skutočné: žiadne
pravidlá na ceste, chaos, malé deti
nesúce na chrbte mladšieho súro‑
denca, „primitívne“ trhoviská na
každom kroku, hluk…
Na druhej strane vidiecka časť,
hlinené domčeky so slamenými
strechami pôsobia   na prvý po‑
hľad až romanticky. Ale keď si člo‑
vek uvedomí tie poľutovaniahod‑
né podmienky, v ktorých ľudia ži‑
jú a spôsob akým ľudia musia bo‑
jovať o to, aby uživili svoje rodiny,
tak je to až rozumom neprijateľné.
V porovnaní s našou spoločnos‑
ťou riešia  úplne diametrálne roz‑
dielne problémy. Ale aj napriek to‑
mu ľudia pôsobili celkom vyrov‑
nane. Alebo pasívne? Neviem…
Moja spomienka na vidiek v Kon‑
gu  je o  chudobe a zároveň pokoji
na jednom mieste.
Prvé dni som sa ani neodváži‑
la fotiť. Prišlo mi to neúctivé  a ako
niečo čo chcem predat „svojmu
svetu”. Po určitom čase som si už
na tomajšiu realitu aj zvykla, ale
aj tak som sa ani do  konca poby‑
tu   neodvážila „zväčniť“ to najs‑
mutnejsie a najhroznejšie, čo som
tam pozorovala. Možno by to bo‑
lo aj nebezpečné. Na konci po‑
bytu ma v hlavnom meste po pr‑
vých 2 fotografiách zastavil poli‑
cajt a upozornil ma na to, že ne‑
môžem fotiť, pokiaľ nie som novi‑
nárka a nemám na fotenie povole‑
nie. Don Daniel to nejako vyžeh‑
lil a o tie svoje 2 fotografie som ne‑
prišla. Celé mi to prišlo, ako keby

Január 2013
chceli realitu skrývať pred okoli‑
tým svetom.
V momentoch „prekvapenia”
ma Michele utešoval frázou: „Ne‑
boj, zajtra bude horšie!” A prá‑
ve tento sarkastický humor mi vo
chvíľach pochybností a malomy‑
seľnosti pomáhal. Veľa krát ma na‑
padlo, že aký má zmysel to, že sa
tu hŕstka ľudí hrá na záchrancov.
A pritom ide iba o kvapku v mori.
Snažila som sa rozumovo pripo‑
mínať si, že ako veriaci veríme, že
Boh sa stará aj skrze nás všetkých,
a aj tie malé skutky sú tou našou
spoločnou silou. Sme povolaní
k tomu pomáhať druhým a bude‑
me súdení práve z lásky. Teraz to
už ale vôbec nie je o misiách v Af‑
rike. Nedávno som čítala knihu
o matke Tereze. Práve ona nabá‑
dala ľudí a poukazovala na to, že
každý z nás žije na tom správnom
mieste, na tej správnej ulici, v tej
správnej štvrti k tomu, aby vedel
poslúžiť druhým. Bez ohľadu na
naše sľachetné úmysly, pokiaľ ide
o dávanie peňazí, naši blížni po‑
trebujú niečo viac a lepšieho. Skôr
dávať niečo viac zo seba a svojho
času, ako zo svojho majetku. Tak‑
že k takýmto misiám pozýva Mat‑
ka Tereza.
Ale teraz niečo konkrétne
o misijnej činnosti Dona
Daniela a Micheleho.
Jeden z ich najväčších spoločných
projektov je výstavba školy v rod‑
nej dedine Dona Daniela, ktorá sa
volá Miabi. Dedinka, čo má okolo
70 000 obyvateľov.   Škola „Buon
Samaritano” bola otvorená v Sep‑
tembri 2010, navštevuje ju asi 300
žiakov. Práve v dobe, keď som tam
bola, sa začalo s prístavbou spolo‑
čenskej miestnosti. Prístavba by
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Jedna z mnohých fotiek na ulici s deťmi. Vždy sa ich zhŕkla pekná kopa. A potom, keď som im spätne ukázala fotku na obrazovke fotoaparátu, tak boli prekvapení a nespoznávali samých seba (doma nemajú zrkadlá). V strede
je Štefánia Volfová
mala byť ukončená v marci toh‑
to roku. Obaja, Don Daniel aj Mi‑
chele, vnímajú vzdelávanie ako je‑
den z hlavných pilierov budúcej
zmeny a tento projekt je určite ich
srdcová záležitosť. Vláda určite
nemá záujem o podporu školstva
a znižovanie počtu negramotné‑
ho obyvateľstva. Dostupné štú‑
die hovoria o 42 % negramotného
obyvateĺstva, 15 % má stredoškol‑
ské a iba 1 % vysokoškolské vzde‑
lanie. Úroveň školstva je ale urči‑
te neporovnateľná s našimi európ‑
skymi štandardami.
Ďaľší súvisiaci projekt je adop‑
cia na diaľku. Určite ste o tom už

mnohí  počuli,  a možno ste aj sú‑
časťou podobných projektov. Ide
o  podporu na školné konkrétnych
detí . Daľsia časť z peňazí išla na
ročné školné 4 najlepším študen‑
tom z dvoch univerzít v Muji Mayi.
Navštívili sme niekoľko sirotin‑
cov, ktorým venovali časť penazí
na režijné náklady. Štastné to de‑
ti, ktoré majú zaručenú pravidel‑
nú stravu 1 krát za deň, v tých lep‑
ších prípadoch niekedy aj 2 krát za
deň.
Pre deti v sirotinci „Maman
Kapi“ v Mwene-Ditu, kde je okolo
100 detí bol zakúpený malý poze‑
mok, ktorý môžu použiť na pesto‑

A takto to vyzerá na ulici. Masa ľudí, špina, trhoviská na každom kroku, kukuričná múka na zemi

vanie obilnín, alebo chovanie ne‑
jakých domácich zvierat. Práve
v tomto sirotinci pomenovali jed‑
no dievčatko po mne. Po tom čo
bola nájdená na ulici, žila 8 mesia‑
cov v tomto sirotinci, ale dovtedy
bez mena. Bol to zvláštny pocit.
Popri všetkých aktivitách, kto‑
ré sme spolu s Don Danielom
a Michele absolvovali sa mi páčil
inviduálny prístup Dona Daniela,
v jeho osobnom boji proti korup‑
cii, ktorá je v Kongu na každom
kroku. V Kongu totiž platí: žiadne
pravidlá ani práva. Napríklad takí
policajti, ktorí nie sú platení vlá‑
dou tak ako by sa malo a častokrát
im mzda mešká aj pár mesiacov,
alebo v najhoršom prípade nedo‑
razí vôbec alebo iba časť z nej, si
určujú vlastné pravidlá a zákony
napríklad pri prechode konkrét‑
nymi územiami. Za štandardné
letiskové služby, ktoré podľa mňa
vôbec neboli štandardné, ľudia vž‑
dy očakávali niečo do vačku. To is‑
té bolo pri akýchkoľvek vybavo‑
vačkách ohľadne nákupu staveb‑
ného materiálu, alebo plánovaní
činnosti ohľadne novej prístavby
školy. A tak Don Daniel s trpezli‑
vosťou vysvetľoval a argumento‑
val… Obdivujem ho zato, že to ne‑
vzdával.
Ako správni belosi sme boli
všade takpovediac atrakciou. Keď
sme kráčali po ulici alebo prechá‑
dzali autom bolo úplne bežné, že
za nami vykrikovali „Aha Belo‑
si!”, po čilubsky “Mutoka!” Určite
kopec detí prvý krát v živote videlo
belocha. Bolo to očividné, plachý
úsmev, za ktorým sa skrýval na
Pokračovanie na str. 18
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Neboj sa, zajtra bude horšie
Moja návšteva Konga
Dokončenie zo str. 17
začiatku aj strach. Biela pokožka
je u nich vždy znakom bohatstva.
V porovnaní s nimi určite bohatí
sme, to nepochybne! Nebolo jed‑
noduché dať niekomu na ulici pe‑
niaze. Pokiaľ sa to nedokáže usku‑
točniť diskrétnym spôsobom, tak
by sa mohla strhnúť bitka alebo vl‑
na nepokojov. A práve preto som
sa k tomu ani nikdy na ulici neod‑
vážila, a pritom to bol hrozný po‑
cit, keď sa niekedy zbehla okolo
nás  skupina ľudi  a prosili o penia‑
ze, a vedela som, že to musíme ig‑
norovať.
Častokrát som bola súčasťou
rozhovorov o situácii v krajine, čo
by sa mohlo a malo zmeniť. Roz‑
hovory o Afrike, vojne, tradíciách,
histórii, budúcnosti krajiny s Don
Danielom a s Michele. Bolo to ako
byť súčasťou nejakého dôležité‑
ho spiknutia, ale vo finále to kon‑
čilo vždy veľkými otáznikmi. Koľ‑
ko času ešte treba, aby  ľudia mali
pokryté tie najzákladnejšie život‑
né potreby, mať jedlo, oblečenie
a strechu nad hlavou? Kedy skon‑
čí skorumpovaný vládny režim
a vo vláde bude niekto, kto bude
mať pravý záujem o rozvoj v kra‑
jine a o blaho svojho ľudu? Kedy
bude vybudovaný nejaký základ‑
ný zdravotný systém, ktorý bude
zaručovať aspoň tú najzákladnej‑
šiu starostlivosť v celej krajine?
Kedy sa začne rozvíjať cestná in‑
fraštruktúra, ktorá je strategicky
dôležitá na zaručenie dostupnosti
liekov a ktorá je aj nutne  potrebná
pre priemyselný rozvoj v krajine?
Napríklad malária, jedna z naj‑
častejších chorôb, kvôli ktorým
zomierajú hlavne malé deti, môže
byť ľahko liečiteľná iba za 3 doláre.
Ale kvôli zlým cestám sú lieky buď
nedostupné, alebo sa cena zdvoj‑
násobí, a už ani v tej pôvodnej ce‑
ne si kúpu liekov ľudia nemôžu do‑

Deti počas výučby v škole „Buon Samaritano“. Modro‑ biele uniformy sa používajú vo všetkých školách. Na prvý pohľad
to vyzerá pekne, ale uniformy sú často obtrhané, alebo občas chýba jedna časť oblečenia. A bosé nohy to je skoro štandard
voliť. V priemere každých 30 se‑
kúnd zomiera jedno dieťa na ma‑
láriu. Podľa štatistiky pri pôrode
zomiera každá 7. žena. Priemerný
vek v Kongu je 46 rokov. Cesty sú
naozaj v zlom stave, 30 kilomet‑
rová vzdialenosť džípom môže tr‑
vať aj hodinu aj pol. Nefungujú
tam žiadne úrady, banky. Zmene‑
né peniaze sme nosili vždy so se‑
bou. Michele a don Daniel s tými
ich batôžkami vyzerali ako banko‑
vý lupiči:).
Príde mi veľmi nespravodlivé,
že táto zelená krajina s takmer po‑
lovicou všetkých lesných poras‑
tov Afriky, oplývajúca značným
množstvom nerastných surovín,
diamantov, medi, zlata, kobal‑
tu nedáva patričný úžitok z toh‑
to obrovského bohatstva svoj‑
mu vlastnému obyvateľstvu. Celá
história kolonizácie tejto krajiny
sa vyznačovala veľkou  brutalitou
v snahe vyťažit peniaze z prírod‑
nych zdrojov. Napríklad v 70. ro‑

Ak máte záujem finančne podporiť rozbehnuté projekty
Dona Daniela a Micheleho, môžte tak urobiť prevodom
na účet, ktorý nájdete aj pod dole uvedenými webovými
stránkami.
www.ilbounsamaritano.com/
IBAN: IT-43-U/08968/77570/000000215000, Banca
di Credito Cooperativo Sangro Teatina
www.isorrisidelmondi.it/
IBAN:IT2810538578930000000181292, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata anca Popolare di Puglia e
Basilicata
Ak mi dôverujete, môžete peniaze odovzdať aj priamo
u nás doma, ja ich potom môžem osobne odovzdať obom
zúčastneným. Všetko je dobrovoľné a vopred všetkým
úprimne ďakujeme!

koch 19. storočia, kedy bola kraji‑
na v osobnom vlastníctve belgic‑
kého kráľa Leopolda II, nazýva‑
ná ako Slobodný štát Kongo, bolo
lokálne obyvateľstvo terorizova‑
né kvôli ťažbe nerastných surovín
a počet obyvateľstva sa zreduko‑
val na polovicu. Väčšina z týchto
nerastných surovín leží na výcho‑
de krajiny. Tento región je však dl‑
hodobo nestabilný a práve tam
bola v nedávnej minulosti sústre‑
dená občianska vojna medzi štát‑
nymi silami a príslušníkmi proti‑
vládnej povstaleckej skupiny. Iš‑
lo tiež o etnicky motivované spo‑
ry a táto občianska vojna s viace‑
rými kolami si od roku 1996 vy‑
žiadala 5,4 miliónov obetí. Ne‑
pokoje v súčasnosti stále trvajú.
O podnecovanie tohto konfliktu
sa snaží aj susedná Rwanda, ktorá
chce prebrať kontrolu nad bohatý‑
mi zásobami minerálov na tomto
území. Po roku 1994, kedy stároč‑
ný spor 2 kmeňov Hutuov a Tutsi‑
ov o územie a politický vplyv na
územi Rwandy vyvrcholil v ge‑
nocídu, kedy Hutskí extrémis‑
ti zabili 800 000 Tutsiov a umier‑
nených Hutov sa tento spor pre‑
niesol aj do východného regiónu
Konga v blízkosti hraníc s Rwan‑
dou. Ten sa stal útočištom Hutu‑
ov, ktorí nemohli zostať vo svojej
krajine, pretože riskujú zatknutie
alebo podozrenie na účasti geno‑
cídy. A tak spory pokračujú odve‑
tami raz z jednej, raz z druhej stra‑
ny na pohraničnom územi Konga,
plus sa k tomu primiešavajú lokál‑
ne spory odporcov režimu. Smut‑
ná história, v ktorej bohatstvo re‑
giónu Kiwu hrá svoju dôležitú

úlohu. Je darom a zároveň aj jeho
prekliatím.
Všeobecne si myslím, že huma‑
nitárna pomoc do Afrických kra‑
jín nie je trvalým, ale iba relatív‑
nym riešením. Áno, táto pomoc
je stále nevyhnutná, ale nemala
by trvať večne. Musí sa začať niečo
budovať – cesty, železnice, elek‑
trárne, čokoľvek, čo bude ovplyv‑
ňovať ekonomický rozvoj kraji‑
ny. Verím, že sa to raz rozbehne
a okolitý svet k tomu dopomôže
tým správnym spôsobom. Ľuďom
sa však nedá pomáhať bez toho,
aby oni sami neboli súčasťou tejto
pomoci. Školy sa rozpadnú, šat‑
stvo sa zničí, jedlo sa minie… Pre‑
trvať dlhšie má šancu práve to, čo
sa zmení v postojoch ľudí.
Po návrate do Európy mi troš‑
ku trvalo vrátiť sa do našej rea‑
lity. Prekvapovali ma už aj svet‑
lá pri pristávaní lietadla, poulič‑
né osvetlenie, elektrika, teplá vo‑
da, splachovací záchod, všetko mi
prišlo veľmi čisté. Po 3 týždňoch
strávených v Kongu som odchá‑
dzala s pocitom, že si musím vá‑
žiť to, čo mám a byť za to vďačná,
aj napriek malým alebo väčším
problémom. Niekto iný, tam nie‑
kde, musí bojovať o prežitie.
No a na záver ešte pár milých spomienok. Afrika je veľmi farebný svet, Kongo je zelená krajina, úsmevy malých detí
sú nádherné, svätojánske mušky pri stmievaní vedeli zakryť
všetku špinu okolo a dopriať
pocit krásy, ktorý mi tam často chýbal.
- Štefánia Volfová -
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Postup a pravidlá
ako darovať krv
Niečo o krvi
Ľudská krv je nenahraditeľná.
Každá zložka krvi má svoju oso‑
bitnú úlohu: červené krvinky pre‑
nášajú kyslík z pľúc do celého te‑
la, krvná plazma obsahuje bielko‑
viny a z nich najvýznamnejšie sú
protilátky, neodmysliteľné pre ob‑
ranyschopnosť organizmu. Biele
krvinky chránia človeka pred in‑
fekciou a ochoreniami, krvné doš‑
tičky zasa pomáhajú pri zastavení
krvácania.
Kto môže byť darcom krvi?
Každý zdravý človek vo veku od 18
do 60 rokov (pri opakovanom da‑
rovaní do 65 rokov), ktorý má viac
ako 50 kg.
Kto nemôže darovať krv?
• kto prekonal infekčnú žltačku
typu B a C a bol v styku s chorými
na toto ochorenie za posledný rok
(v prípade infekčnej žltačky typu
A, napríklad v detskom veku, mô‑
že byť darcom krvi človek až po ur‑
čitom časovom odstupe);
• kto prekonal iné vážne infekčné
choroby (informovať sa treba na
ne u lekára transfuziologického
oddelenia);
• kto bol posledný mesiac chorý
kto dlhodobo užíva lieky (s výnim‑
kou hormonálnej antikoncepcie);
• kto bol v poslednom polroku
operovaný, tetovaný, liečený aku‑
punktúrou;
• kto si dal urobiť „piercing“ – t. j.
prepichnúť uši, nos, peru, obočie
alebo kožu na iných častiach te‑

la kto dostal transfúziu krvi ale‑
bo plazmy ;
• kto je nosičom víru HIV spôso‑
bujúceho AIDS;
• kto mal v poslednom roku HIV
– pozitívneho sexuálneho part‑
nera a patrí k skupinám riziko‑
vým na prenos HIV (ako naprík‑
lad vnútrožiloví narkomani, pros‑
titúti a prostitútky, homosexuál‑
ne sa správajúci muži, jednotliv‑
ci používajúci neobvyklé sexuál‑
ne praktiky, sexuálni partneri pa‑
cientov dostávajúcich transfúziu
krvi a plazmy;
• kto podstúpil operáciu mozgo‑
vých obalov, transplantáciu ro‑
hovky;
• kto sa liečil pomocou hormó‑
nov hypofýzy a u koho sa v rodi‑
ne vyskytla familiárna forma toh‑
to ochorenia;
• v súvislosti s Creutzfeldt – Jaco‑
bovou chorobou (CJCH) sa Naria‑
dením Ministerstva zdravotníctva
SR z júla 2005;
• z darcovstva krvi vylučujú oso‑
by, ktoré žili v rokoch 1980 –
1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľ‑
kej Británii a v Írsku. Toto opatre‑
nie je preventívne, pretože prenos
CJCH transfúziou krvi nebol do‑
kázaný;
• z darcovstva krvi sa vylučujú že‑
ny počas menštruácie a počas ťar‑
chavosti (žena môže darovať krv
až 1 rok po pôrode, ak nedojčí)
Ako často možno darovať krv?
Muži môžu darovať krv maximál‑
ne 4x do roka, ženy maximálne 3x
do roka.

Obec Klin a MS SČK v Kline
Vás pozývajú na

obecné páračky
8. februára 2013
v Kultúrnom dome v Kline
začiatok o 18.00 hodine

MS SČK v Kline v spolupráci s Národnou
transfúznou službou v Martine
organizuje
11. marca 2013
od 8.00 hod.
Valentínsku kvapku krvi
v priestoroch KOLIBA Klin
Pozývame všetkých darcov
a aj tých,
ktorí chcú
krv darovať prvýkrát
Pre jedného len kvapka,
pre druhého život…
Ako prebieha odber krvi?
Na odber krvi má darca prísť od‑
dýchnutý, nemal by sa nachádzať
v časovom strese. Pred darova‑
ním by mal prijímať dostatok te‑
kutín (vodu, ovocné šťavy, mine‑
rálku, čaj alebo kávu). Nemal by
prísť hladný (treba sa však vyhnúť
potravinám s obsahom tuku, faj‑
čeniu a pitiu alkoholických nápo‑
jov). Pred odberom krvi sa dar‑
ca musí zaregistrovať, vyplniť do‑
tazník s otázkami, podľa ktorých

už môže posúdiť, či je vhodný ako
darca krvi a zároveň ako budúci
darca krvi vyplniť evidenčnú kar‑
tu Červeného kríža. Musí sa pod‑
robiť vyšetreniu hladiny krvného
farbiva alebo vyšetreniu krvného
obrazu, teploty, tlaku krvi a vy‑
šetreniu lekárom. Dôraz sa kladie
aj na zhodnotenie dotazníka a do‑
plnenie potrebných údajov zís‑
kaných pri rozhovore s lekárom.
Darca sa musí pri registrácii pre‑
ukázať občianskym preukazom,
či pasom, legitimáciou poisten‑
ca zdravotnej poisťovne a viacná‑
sobný darca preukazom darcu kr‑
vi.Po vyšetrení sa darca presunie
do odberového boxu, kde daruje
krv za asistencie zdravotného per‑
sonálu. Pri každom odbere krvi
sa odoberie obyčajne 450 ml krvi.
Odber trvá 5 – 10 minút. Celý pro‑
ces odberu krvi, ako aj občerstve‑
nia po ňom trvá max. 2 hodiny.
Je darovanie bezpečné ?
Zdravotnícky materiál pri odbe‑
re krvi je jednorazový, vždy nový
– akýkoľvek prenos infekcie je vy‑
lúčený. Množstvo odobratej kr‑
vi (400 – 450 ml) je pre darcu ne‑
škodné. Objem krvnej straty sa
doplní do 24 hodín, strata červe‑
ných krviniek za 2 týždne, strata
železa za 2 mesiace. Lekárske a la‑
boratórne vyšetrenie, ktoré absol‑
vujem v súvislosti s odberom krvi,
mi poskytne dôležité informácie
o mojom zdravotnom stave.
Zdroj: redcross.sk
Marta Peňáková
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Vzdanie úcty životu
Každá obec sa teší, ak jej
obyvateľov pribúda. Klin patrí k tým, ktoré mladnú. Naša
obec mala k 1. decembru minulého roka 2252 obyvateľov,
čo je o 71 viac než k 1. janu-

Tento rok bol v prírastku oby‑
vateľov rekordný. Od decembra
2011 do decembra 2012 pribud‑
lo v Kline 52 novorodencov, kým
po iné roky to bolo v priemere 40
detí.

nových občiankov oficiálne pri‑
vítali medzi nami.

áru minulého roka. Za zmienku stojí, že za posledných desať rokov pribudlo v Kline viac
ako 270 ľudí.

Šťastní rodičia, ktorým v ro‑
dine pribudlo bábätko minu‑
lý rok boli, ako každoročne, po‑
zvaní do kultúrneho domu, aby

„V živote človeka sú významné
chvíle, na ktoré si často spomína,
ku ktorým sa rád vracia. Jednou
z najkrajších chvíľ v našom živote a živote rodičov je narodenie
dieťaťa“, takto privítal deti, kto‑
ré prišli na svet v roku 2012 s ich
rodičmi starosta obce Š. Peňák
na už tradičnom stretnutí zva‑
nom „Vzdanie úcty životu“.
Mimo iného vyjadril radosť

nad tým, že naša obec starne po‑
malšie než mladne a že je dobré,
že sa mladí aj v tejto dobe neboja
priviesť deti na svet.
Obecný úrad pripravil prí‑
tomným milý kultúrny program
v ktorom vystúpili Timea Feran‑
cová, Klaudia a Eva Kosmeľo‑
vá, občerstvenie  a rodičia prijali
od obce  malú finančnú hotovosť
s blahoželaním a hlavne strávili
pekné popoludnie.
-red-

Koliba sa stará aj
o kultúru obce
Obyvatelia našej obce si už
zvykli, že o kultúru v Kline sa
stará aj jeho drevená Koliba.
Koliba ladená do folklórneho
razenia víta svojich návštevníkov v útulnom prostredí či už
vo vnútri alebo na terase. Pri
Kolibe stojí aj malý amfiteáter
a práve ten bol v minulom roku dejiskom niekoľkých kultúrnych akcií.

Návšteva z Ekvádoru
Don Anton Odrobiňák navštívil našu farnosť 13. 11.
2012. Po svätej omši rozpovedal o svojej misionárskej práci
v ďalekom Ekvádore.
Medzi šuarmi pôsobí od ro‑
ku 2005. Bolo zaujímavé počú‑
vať o ľuďoch a krajine pre nás tak
exotickej. Svoj výklad spestril fo‑
tografickou prezentáciou a ta‑
mojšími   výrobkami. Niektoré
spôsoby domorodcov sú pre nás
ťažko prijateľné. Najzvláštnejšie
sa zdalo rozprávanie, že miestny

ľudia pri úmrtí príbuzného   hľa‑
dajú vinníka, ktorý smrť spôso‑
bil, aby ho mohli potrestať. A to
aj v situáciách, kedy by bežný člo‑
vek z Európy vedel, že tento člo‑
vek zomrel na nejakú chorobu.
Na prvý pohľad možno takúto
prácu považovať za veľké dobro‑
družstvo, čo aj je. Je to však aj veľ‑
ká námaha a časté zverovanie sa
do rúk Božích. Na konci sa otec
Anton, rodák z Bobrova, pristro‑
jil do domorodého odevu, prizdo‑
bil hrkálkami a predviedol tanec
domorodých obyvateľov.
-mj-

Zima sa na Orave tradič‑
ne spája so zabíjačkami prasiat.
Jednu takú pravú domácu uspo‑
riadala aj Koliba. V sobotu 4. feb‑
ruára sa skoro ráno ozýval jej
okolím prasací piskot a kviča‑
nie. O pár hodín už rozvoniava‑
li jaternice, klobásky a pravá za‑
bíjačková kapustnica. Na svo‑
je si prišli všetci milovníci brav‑
čového mäsa a aktívneho pohy‑
bu spojeného so zabíjaním ošípa‑
nej. Koliba oslavovala svoje dru‑
hé narodeniny 2. júna. Na oslavu
boli pozvaní všetci. Rozdávali sa
hodnotné ceny a všetko zavŕšila
ročnicová diskotéka. Okolie Ko‑
liby ponúka dostatočný priestor
na športové využitie. Túto mož‑
nosť využil Box Club Triebeľa ôs‑
meho júla zorganizoval boxerský
míting. Na podujatí sa predstavi‑

li domáci borci proti súperom so
špičkových slovenských klubov.
Všetci sa mohli presvedčiť, že aj
v našej obci máme talenty na ten‑
to šport a oplatí sa ich podporiť.
Kliňanská heligónka má za se‑
bou len druhý ročník, no aj tak
sa dostáva do povedomia heli‑
gonkárskej verejnosti na Sloven‑
sku. Nebolo tomu inak ani   12.
augusta, keď Koliba a jej amfite‑
áter hostili heligonkárov z celé‑
ho Slovenska. Tí sa spolu posta‑
rali o nezabudnuteľné predstave‑
nie plné malebných tónov a krás‑
nych ľudových piesni.
V nedeľu 6. októbra patril am‑
fiteáter stálej slovenskej, ľudovej
zábavy skupine Drišľak. Výcho‑
doslováci nezostali nič dlžní svo‑
jej povesti showmanov a poba‑
vili aj široké publikum. Zazneli
ich najznámejšie hity, vtipy a veľ‑
ká dávka improvizácie. Záver ro‑
ka v Kolibe patril silvestrovským
oslavám. Pri dobrej hudbe sa ziš‑
li ľudia z celej obce a pri silves‑
trovskom ohňostroji sa rozlúči‑
li so starým rokom a privítali ten
nový. Naša Koliba nám ponúkla
niekoľko zaujímavých akcií po‑
čas celého roka, inak to nebude
ani tento, máme sa na čo tešiť.
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Ako sa v minulosti zabávalo
Čas maškarných, plesov, bálov
a zábav. V minulosti sa mladí
veľmi radi bavili. A ako to
vyzeralo? Zaspomínala si pani
Anna Červeňová.
Zábavy bývali skoro každú so‑
botu v Orlovni. Najskôr sme doma
pohrabali seno. Potom sme ešte
po dve chodievali upratovať kostol
každú druhú sobotu. Dve z vyšné‑
ho konca, dve z nižného. Kým sme
prišli do kostola, nazbierali sme
kvietky, potom sme upratali v kos‑
tole, dali kvety a bežali na muzi‑
ku. Kým sme prišli, bola aj polnoc.
V Orlovni sa zišli chlapci v jednom
kúte, dievčatá v skupinke v dru‑
hom kúte. Okolo steny boli lavič‑
ky, na ktorých sedávali staršie že‑
ny, ktoré radi klebetili. Hneď oho‑
vorili: „Ten by mohol s tou. Tá bo‑
la s tým toľko raz von.“ Ešte aj pri‑
dali, čo aj pravda nebola. Nemali
sme radi tieto klebetnice. Najrad‑
šej sme tancovali s tými, čo dob‑
re tancovali. To bola pocta, ak pri‑
šiel po teba Tono Lašák alebo Jaro
Gavroň. To boli najlepší tanečníci.
Nepozerali sme, že ten sa mi pá‑
či, s tým by som chcela chodiť. Ale
boli sme hrdé, keď dobrý tanečník
prišiel. Ak však prichádzal taneč‑
ník, ktorý nevedel dobre tancovať,
tak sme „utekali z kilometra“.
V Kline bola dobrá dychov‑
ka, ktorá sa každú sobotu zišla,
aby skúšali. A keď začali hrať, už
sa aj tancovalo. Nie raz hrali ce‑
lý večer zadarmo. Prichádzali aj
chlapci z iných dedín. Ak začal
nejaký cudzí tancovať s dievča‑
ťom, ktoré sa páčilo Kliňanom,
hneď ho vybili. Boli aj niektorí
bratia, ktorí sa radi bili. A pre‑
to sme nie raz rozbraňovali. Na
zábave sa netancovalo s jed‑
ným tanečníkom, ale každé ko‑
lo s iným. Tancovalo sa z nálady.
Nebol potrebný alkohol. Ak ne‑
jaké dievča nechcelo s chlapcom

tancovať a on ju chcel preto ve‑
rejne ponížiť, priniesol jej košík,
alebo metlu.
Tancovalo sa aj inde. V nedeľu
sa chlapci a dievčatá išli po „ve‑
černi“ prejsť, dohodli sa  a už sa
tancovalo. Vždy sa našiel neja‑
ký harmonikár, ktorých bolo ve‑
ľa. Tancovalo sa vo väčších hum‑
nách, záhradách, na dvoroch.
Vždy sa tancovalo po páračkách.
Prišli slobodní chlapci a dievča‑
tá. Podkušovali, podkušovali,
vrabca hodili do peria. Ubera‑
li, uberali a už bolo hotové a po‑
tom sa už tancovalo. Ak sa ne‑
tancovalo, tak sme si len tak sad‑
li, prišli aj chlapci z hole, čo ovce
alebo jalovice pásli a už sa zasa
spievalo, do kedy sa nám chcelo.
Ak si niekto postavil nový dom,
alebo pristavil izbu a urobil
„foršty“, tak sa muselo potanco‑
vať, aby to bol veselý dom. To nie
ako teraz – dajú parkety a niko‑
ho nepustia. My sme prišli celá
banda a už sa tancovalo. Až po‑

Uskutočnil sa totiž 6. 1. 2013.
Vystriedalo sa viac účinkujúcich.
Mládenci z dediny sa priviezli na
voze a predviedli „betlehémstvo“.
Zavinšovať prišli aj traja králi.
Najstarší betlehemci v Kline tiež
prispeli svojimi spevmi. Moderá‑
torka pani Eva Katráková im pop‑
riala, aby im to ešte dlho takto
pekne spievalo.

Pravú plesovú zábavu a atmosféru pripravili „červenokrižiaci“ už dvanástykrát.
Nechýbala výzdoba pries‑
torov, výborná hudba do tan‑
ca aj do spevu, kultúrny prog‑
ram, chutné jedlo, bohatá tom‑
bola, krásne dámy, sprevádzané
elegantnými pánmi. V rytmoch

tanca sa dali unášať starší, mla‑
dí, mladší a aj najmladší, ktorí so
záujmom počúvajú a trochu sa aj
usmievajú, keď ich mamy a bab‑
ky spomínajú, ako sa zabávali
kedysi.
Ako to prežívali naše babky si zaspomínala v nasledujúcom rozprávaní p. Anna Červeňová.

Zábava v minulosti bola veru iná

Spolkový dom – Orlovňa z roku 1927
tom sa mohli nasťahovať. Cho‑
dievalo sa aj do okolitých dedín.
Tancovalo sa na ihriskách, vo vr‑
binách. Vždy sa tancovalo len do
tmy „kým Pán Boh svietil“ a po‑
tom sa už išlo domov lebo elek‑
triky – svetla tam nebolo.

Vianočný koncert v Kolibe
Vianočné obdobie je najbohatšie na kultúrne akcie. V Kolibe sa konal koncert, ktorý pokojne možno nazvať Trojkráľovým.

MS SČK pripravil výbornú zábavu

Svojou troškou prispel aj sú‑
bor Babička. Dôchodcovia za‑
spievali koledy aj ľudové pesnič‑
ky. Organizátor celej akcie pán
Peter Triebeľ nezabudol ani na
svoje lásky, samozrejme až po
manželke, heligónky. Pozval he‑
ligonkárov   Martina Triebeľa,
Martina Bugaja a Jakuba Buga‑
ja, ktorí koledami a vianočnými
pesničkami prispeli k povzne‑
seniu vianočnej atmosféry. Na‑
koniec sa spojili všetci hudobní‑
ci a speváci a zaspievali pieseň
Tichá noc. - Dušan Gonšenica -

Každý rok býval cez Fašiang aj
maškarný. Tam sme radi chodili.
Ak sa niekto dobre zamaskoval, že
ho nikto nespoznal, tak dobre pri‑
zerali, aby neušiel skôr ako sa od‑
halí. Bolo to inak ako dnes. Keď sa
začalo hrať, hneď sa aj krútilo.

Hoci už prešlo niekoľko rôčkov,
je vidieť, že pani Anna Červeňová
sa rada zabaví aj dnes.
Ďakujeme za spomienky
a prajeme veľa zdravia, aby sme
sa ešte dlho mohli tešiť z jej veselej spoločnosti.

22    Echo KLINa č. 1

Január 2013

záujmy / športové aktuality

Medzinárodná
výstava
drobných zvierat
V dňoch 29. – 30. 9. 2012 sa
v našej dedine v priestoroch
Koliby konala výstava drobných zvierat z celej Oravy, okolitých krajov a štátov.
Táto výstava sa konala po dl‑
hej dobe a výstavný výbor ju na‑

zval Memoriál Karola Úradní‑
ka, ktorý bol spoluzakladateľ
organizovaného chovateľstva
v Kline. Celá výstava bola veno‑
vaná jeho pamiatke na znovu‑
oživenie chovateľského ducha
v Kline. Uvedené spoločenské
stretnutie chovateľov prispelo

Vianočný turnaj
Dňa 29. 12. 2012 Stolnotenisový klub v našej obci v spolupráci so starostom obce zorganizoval Vianočný turnaj v stolnom tenise.
Muži neregistrovaní
1. Semifinále: F. Krpčvônik – M.
Peňák 3:1.
2. Semifinále: J. Košút – M. Šte‑
punek 3:2. O 3. miesto: M. Peňák
– M. Štepunek 3:2.
Finále: J. Košút – F. Krpčvônik 3:0.

Pred odovzdaním cien
k výmene skúsenosti a zážitkov
spojené s chovom hydiny, ho‑
lubov a králikov. Organizáto‑
ri pripravili bohatú tombolu so
skutočne hodnotnými cenami
pre víťazov jednotlivých druhov
so želaním ďalších úspechov
na Celoštátnej výstave v Nitre.
O uvedenú atraktívnu chovateľ‑

foto: ing. peter jendroľ

skú výstavu sa pričinil výstav‑
ný výbor v nasledovnom zlože‑
ní. Riaditeľom výstavy bol Mar‑
tin Úradník, zástupca riaditeľa
MVDr. Blažej Bystriansky, po‑
kladník Eugen Litvák, členovia
výboru Dušan Štetka a Vladi‑
mír Večerek.
Výstavný výbor

Muži neregistrovaní
1. Vladimír Štepunek
2. Michal Jadroň
3. Matej Štepunek
4. František Krpčvônik
B. skupina
1. Štefan Peňák
2. Martin Peňák
3. Ján Košút

Muži registrovaní
1. Miloš Bahleda
2. Juraj Meško
3. Rudolf Volf
4. Martin Nešťák
5. Milan Štepunek

1.
–
0:3
3:0
3:0

2.
3:0
–
3:0
3:0

1.
–
3:0
3:0

3.
0:3
0:3
–
3:0
2.
0:3
–
3:0

4.
0:3
0:3
0:3
–

Poradie
3.
4.
2.
1.

3.
0:3
0:3
–

Poradie
3.
2.
1.

Finálová skupina – registrovaní muži
1.
2.
3.
4.
–
2:3
2:3
3:0
3:2
–
3:2
1:3
3:2
2:3
–
3:0
0:3
3:1
0:3
–
3:1
2:3
3:2
3:0

5.
1:3
3:2
2:3
0:3
–

Poradie
4.
1.
3.
5.
2.

Žiaci 5 – 9
1. Markus Kubala
2. Filip Bahleda
3. Denis Volf

1.
–
0:3
0:3

2.
3:0
–
0:3

3.
3:0
3:0
–

Poradie
1.
2.
3.

Žiačky do 15 r.
1. Beáta Blaškovičová
2. Patrícia Kovalčíková
3. Andrea Štepunková

1.
–
0:3
1:2

2.
3:0
–
3:0

3.
2:1
0:3
–

Poradie
1.
3.
2.

8. Liga Muži 2012/2013 – celkové výsledky

Výstava drobnochovateľov

foto: ing. peter jendroľ

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
Oravská Lesná D
Novoť B
Mutné C
Babín A
Sihelné A
Novoť C
Klin A
Zakamenné A

Výhry
7
5
4
4
3
2
1
0

Remíza
0
1
2
1
0
0
0
0

Prehry
0
1
1
2
4
5
6
7

Skoré
105.21
90:36
81:45
70:56
59:67
45:81
32:94
22:104

Prehry
21
18
17
16
13
11
9
7
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Futbal – jesenná časť
Muži 1. trieda – výsledky
Medzibrodie – Klin 4:0, Klin (ďa‑
lej len skratka K) – Or. Polho‑
ra 1:3, Nižná – K 2:2, K – Lok‑
ca 6:1, Zuberec – K 3:0, K – Sihel‑
né 1:2, Žaškov – K 6:0, Or. Pod‑
zámok – K 6:0, Or. Podzámok –
K 0:1, K – Rabča 3:0, Dlhá – K 1:1,
K – Breza 4:2, Zubrohlava – K 0:0,
K – Novoť 5:1, K – Medzibrodie 1:1.
Muži 1. trieda
1. Zubrohlava 13 8 4 1
2. Novoť
13 7 3 3
3. Žaškov
13 7 3 3
4. Or. Podzám. 13 6 2 5
5. Nižná
13 5 5 3
6. Or. Polhora 13 6 1 6
7. Medzibrodie 13 6 1 6
8. Zuberec
13 6 0 7
9. Breza
13 6 0 7
10.		 Rabča
13 5 2 6
11.		Klin 	
13 4 4 5
12.		 Dlhá
13 4 4 5
13.		 Sihelné
13 4 1 8
14.		 Lokca
13 2 0 11

18:10 28
43:23 24
32:15 24
29:19 20
24:15 20
18:20 19
21:24 19
21:23 18
20:27 18
23:30 17
20:25 16
14:22 16
16:20 13
11:37 6

Najlepší strelci: Mikuláš Kosmeľ 5,
Benedikt Prísažný 2, Ľuboš Stahoň
2, Miloš Úradník 2, Michal Svetlo‑
šák 2, Lukáš Svetlošák 2, Michal
Habľák 1, Martin Pisarčík 1, Pavol
Ganobčík 1, Michal Mišek 1.

Dorast 1. trieda – výsledky
Babín – Klin 1:1, K – Or. Les‑
ná 1:1, Nižná – K 4:3, K – Lok‑
ca 3:1, Breza – K 3:2, K – Bob‑
rov 5:2, Habovka – K 2:4, Babín
– K 2:0, K – Zázrivá 4:0, Chlebni‑
ce – K 3:0, K – Vavrečka 3:4, Zub‑
rohlava – K 2:4, K – Novoť 2:1,
K – Babín 5:2.
Dorast 1. trieda
1. Vavrečka
13 10 2 1
2. Chlebnice 13 10 1 2
3. Breza
14 9 1 4
4. Liesek
13 8 3 2
5. Nižná
14 8 3 3
6. Novoť
13 8 3 2
7.	Klin
13 6 2 5
8. Zázrivá
13 4 3 6

46:9 32
46:12 31
36:26 28
37:13 27
50:30 27
40:23 27
37:31 20
22:33 15

9. Or. Lesná
10. Habovka
11. Lokca
12. Babín
13.		 Zubrohlava
14. Bobrov

13
14
13
14
13
13

4
3
3
2
2
1

2 7
2 9
1 9
3 9
1 10
3 9

20:20
21:45
17:34
18:43
11:45
18:55

14
11
10
9
7
6

Najlepší strelci: Pavol Jen‑
droľ 10, Daniel Laššák 10, Mi‑
kuláš Mikunda 10, Adam Úrad‑
ník 2, Patrik Révaj 1, Dominik
Svetlák 1, Daniel Košút 1, An‑
ton úradník 1, Radovan Galčík 1.
Žiaci III. liga, skupina B
Klin – Or. Lesná 7:0, Or. Polho‑
ra – K 0:3, K – Istené 3:0, Breza –
K 0:0, K – Lisková 6:0, Bobrov –
K 5:0, K – O. Podzámok 7:2, K – L.

Hrádok 1:1, Z Poruba – K 2:0, K –
Liesek 2:0, Rabča – K 2:3, K – Su‑
čany 3:0, Blatnica – K 1:2.
Žiaci III. liga, skupina B
1. Ol. Bobrov 13 11 1 1 56:10 34
2.	Tatran Klin 13 9 2 2 37:13 29
3. L. Mikuláš 13 9 1 3 72:12 28
4. OŠK Istebné 13 8 1 4 41:18 25
5. Sokol Liesek 13 8 0 5 32:19 24
6. Oravan Rabča13 7 1 5 36:28 22
7. Dr. Blatnica 13 6 0 7 23:28 18
8. OŠK Lisková 13 5 2 6 23:29 17
9. TJ Or. Lesná 13 5 1 7 26:25 16
10.		 Záv. Poruba 13 4 4 5 17:28 16
11.		 O. Podzámok 13 5 0 8 16:39 15
12.		 OŠK Breza 13 2 4 7 20:34 10
13.		 Tatran Sučany13 3 0 10 22:63 9
14.		 Or. Polhora 13 0 1 12 6:81 1

Na Orave sú boxerské talenty
Srdcia bojovníkov – boxerský míting, ktorý organizoval dňa
15. 12. 2012 kliňanský boxerský
klub Triebeľ v spolupráci s UBCS.
V úvode akcie sa trochu netradične predstavili zástupcovia iných
bojových športov. Karate klub
Trstená a Aikido Tvrdošín dojo
Shinzo predviedli to najlepšie zo
svojho repertoára a príjemne naladili divákov na boxerské súboje.
Organizátori pripravili desať zápasov v olympijskom boxe, od žiakov až po seniorov.
Borcom z BC Triebeľ sa v posled‑
nom čase darí a málokedy odchá‑
dzajú z ringu porazení. Z kliňanské‑
ho kulturáku si chceli vytvoriť ne‑
dobytnú pevnosť. Zámer začal plniť
hneď v prvom zápase miláčik pub‑
lika – Jessica Triebeľová. Nabude‑
ná posledným víťazstvom nastúpi‑
la proti neskúsenej Silvii Levickej zo
SP Prešov. Hoci bola mladá Prešov‑
čanka nepríjemnou súperkou, Jes‑
sica potvrdila svoje kvality a skúse‑
nosti pretavila do jednoznačného
výsledku 3:0.
Michal Madleňák mal za sebou
nevydarenú premiéru. Na domácej
pôde sa však cítil veľmi dobre a Ľu‑
dovíta Ivana z BC Dubnica zdo‑
lal jednoznačne 3:0. Aj Patrik Pav‑

lík v treťom zápase večera odpreva‑
dil z ringu súpera zo SP Prešov s nu‑
lou na konte. Lukáš Puškár bol viac
než zdatným súperom, ale Patrik sa
dobre bránil a perfektne útočil.
Piaty zápas aj s krvou
Skúsený Pavol Šebesta nemal svoj
deň. Proti Marekovi Košútovi z Box‑
sportu  Žilina ukázal niekoľko vyda‑
rených úderov, ale súper ho ďalej ne‑
pustil. Najvyrovnanejší súboj večera
nakoniec skončil remízou. Azda naj‑
silnejšiu bitku videli diváci v piatom
zápase. Domáci Jozef Iglarčík na‑
stúpil proti Denisovi Milovi z Box‑
sportu Žilina. V zápase sa viac úto‑
čilo ako bránilo, a tak nebola núdza
ani o krv na tvárach súperov. Do‑
máceho boxera dvakrát ošetrovali,
aj napriek tomu však dotiahol zápas
do víťazného konca – 3:0.
Najmladšími boxermi boli do‑
máci Alex Triebeľ a Vlado Pražienka
z BC Dubnica. Alex celý zápas domi‑
noval, súpera pustil len k niekoľkým
úderom. Rozhodcovia jednoznač‑
ne určili za víťaza mladého Kliňana
v pomere 3:0.
Najťažšími borcami, ktorí sa
predstavili na mítingu, boli Silves‑
ter Pichler z Klina a Erik Breznický
z BC Dubnica. Pichler narazil na sú‑
pera s medzinárodnými skúsenos‑

ťami, čo sa prejavilo aj v ringu. Dub‑
ničan celý čas kontroloval dianie
a udržiaval si náskok, ktorý mu na‑
pokon priniesol výhru 3:0. Po tom,
ako si Jessica Triebeľová poradila
s Prešovčankou Silviou Levickou, si
v druhom zápase zavesila za opasok
aj skalp Stely Levickej, rovnako 3:0.
Boxerská lahôdka na záver
Hosťom večera bol 14-ročný bron‑
zový medailista z tohtoročných Maj‑
strovstiev Európy žiakov, Marián
Džupka z BC Global – Východ Vra‑
nov. Do ringu sa postavil proti maj‑
strovi Slovenska, Martina Pakani‑
ka z Boxsportu Žilina. Špičky mlá‑
dežníckeho boxu na Slovensku uká‑
zali širokú škálu úderov a obran‑
ných techník. Džupka potvrdil, že
v hmotnostnej kategórii 66 kg nemá

na Slovensku konkurenciu a zvíťazil
jednoznačne 3:0.
„Zápasy mali veľmi dobrú úro‑
veň,“ povedal po akcii hlavný uspo‑
riadateľ Peter Triebeľ. „Potvrdilo sa,
že na Orave máme talenty. Moji zve‑
renci sú toho dôkazom. Potešil ma
výkon Madleňáka, ktorý sa len „oťu‑
káva“ v ringu. Skvelí boli aj ostat‑
ní, dali do toho všetko. Organizácia
dopadla výborne. Ľudia odchádzali
spokojní, a preto to aj robíme. Chce‑
me dať príležitosť mladým a ukázať
niečo, čo na Orave chýba. Už teraz
mám plnú hlavu myšlienok na ďal‑
ší míting.“
Domáci BC Triebeľ si so šiestimi
víťazstvami, jednou remízou a jed‑
nou prehrou čoraz viac stavia pev‑
né základy na boxerskej mape Slo‑
- BC Triebeľ venska.

24    Echo KLINa č. 1

Január 2013
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Lyžiarsky prechod
Kliňanským chotárom
Dátum: 26. 1. 2013
Prezentácia: 9.00 – 10.00 pri obecnom úrade
Štartovné 2 €, deti a študenti zdarma
Trasa: Obecný úrad → Socha Krista → Vahanov – kríž
→ Brestovka (križovatka ciest) → Obecný úrad
Predpokladaná dĺžka: 12 km
Guláš pripravujú poľovníci, občerstvenie Jozef Sroka
Informácie: 0915 818 262, 043/558 43 21

Privítanie Nového roku 2013

MS SČK v KLINE
Vás pozýva
na
Výročné
zhromaždenie
členov
20. februára 2013
(t.j. v stredu)
o 17.00 hod.
v Kultúrnom dome
v Kline

†
foto: andrea štepunková

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
74-ročný Jozef Jašica,
60-ročný Ferdinand Pisarčík,
57-ročný František Bahleda,
93-ročný Jozef Pisarčík,
56-ročný Ferdinand Gonšenica

Na svet sme
privítali

foto: andrea štepunková

foto: andrea štepunková

Marek Vargončík, Michaela Sy‑
náková, Dominika Šatanová,
Filip Jendroľ, Diana Klimčíko‑
vá, Kristián Tylka, Ladislav Ko‑
vács, Juraj Revaj, Marta Trnčá‑
ková, Miroslav Gura, Mário Fe‑
nik, Adam Majcher, Miroslav
Jadrňák, Dominik Košťál, Sá‑
ra Toporová, Lea Helebrandto‑
vá, Aneta Keskeľáková, Lea Fe‑
niková, Alex Loffay, Karol To‑
rondzak, Bruno Úradník, Má‑
rio Volf, Sebastian Jagelka, Mi‑
loš Motyka, Andrej Šuratík, Ši‑
mon Janoviak, Viktor Chajdiak
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