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komunálne voľby 2018
Nastal čas komunálnych volieb, ktoré uzatvoria predchádzajúce roky práce starostu v živote samosprávy obce. Vždy keď sa končí určitá etapa života – osobného, pracovného či spoločenského, uvedomíme si ako ten čas letí.
Dozrel čas a rozhodol som sa ďalej nekandidovať na starostu obce. Nešlo mi nikdy o spoločenskú
prestíž ani som si na funkcií starostu nezakladal, moju prácu som
bral ako službu občanom a pre rozvoj obce. Prednosť vždy mali obecné záujmy pred osobnými. Nešlo len
o pracovné dni, ale aj sobota a nedeľa bola neraz podriadená obecným záujmom. Mal som vždy zmysel a pochopenie pre spoločenské
dianie, aj vtedy, keď som nepracoval v obci na úrade. Už od začiatku vzniku samosprávy v roku 1990
som bol poslancom obecného zastupiteľstva a aktívne som sa zapájal do rôznych aktivít v obci. Venoval som sa 14 rokov deťom ako tréner a vedúci Školského športového
strediska, 5 rokov predseda Urbáru
a doteraz člen výboru. Tiež som bol
aktívnym členom MS SČK a zúčastňoval sa rôznych aktivitách spolku.
Vždy som bol a aj som ochotný
počúvať, komunikovať, prijímať
návrhy a o nich diskutovať, ale aj
tvoriť z vlastnej iniciatívy. Samozrejme, že každá skúsenosť, či už
pozitívna alebo negatívna, bola
pre mňa prínosom. 20 rokov práce
v samospráve, 8 rokov ako prednosta a 12 rokov ako starosta je
dostatočne dlhá doba, aby som vedel posúdiť jej zložitosť a pochopiť
čo znamená služba občanom každý deň, každú hodinu.

Prijať kandidatúru na starostu obce treba brať so všetkou zodpovednosťou. Nie každý chce vykonávať takúto prácu. Prácu starostu posudzujú a hodnotia občania podľa toho čo nové – viditeľné
sa v obci za uplynulé obdobie objavilo a či to pre nich znamená samotný prospech, ale často si neuvedomia , že nežijú v obci len oni
a že všetko sa naraz urobiť nedá.
Rozhodovať so zodpovednosťou
znamená, zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob, ako zabezpečiť všetko to čo si
občania prajú a čo obec skutočne
potrebuje.
Preto sa chcem poďakovať predovšetkým tým, ktorí so mnou
spolupracovali a boli mi nápomocní pri riešení problémov, príprave projektov v obci, za ich pochopenie pri riešení vecí verejných. Ďakujem všetkým pracovníkom obecného úradu a všetkým
poslancom obecných zastupiteľstiev vo funkčných obdobiach,
s ktorými som riadil chod obce
pri správe vecí verejných. Ďakujem všetkým spolkom a združeniam pri organizovaní kultúrnych
a spoločenských akcií, rôznych
aktivít v prospech obce. Ďakujem deťom a mládeži, ktorí reprezentovali obec na rôznych podujatiach a stretnutiach. Ďakujem
kňazom a farskému spoločenstvu

za ich vynaloženú námahu a úsilie
o duchovný život v obci, aby ľudia
nestrácali vieru, nádej, lásku. Ďakujem školským pedagógom, ktorí s obetavosťou a trpezlivosťou
napĺňali svoje poslanie pri výchove

a vzdelávaní detí a žiakov. Ďakujem občanom v dôchodkovom
veku, že nachádzali dostatok síl
a pochopenia pre zmeny, ktoré
doliehajú na našu spoločnosť.
Pokračovanie na str. 2

2    Echo KLINa č. 3

30. 10. 2018

obec informuje

komunálne voľby 2018
Vo volebnom období 2014 – 2018
boli zrealizované nasledovné
projekty:

Výstavba chodníka na ul. Školská
Dokončenie zo s. 1
Ďakujem podnikateľom a živnostníkom, ktorí sa podieľali na výstavbe a rozvoji obce. Ďakujem
tým občanom, ktorí si našli čas
a obetovali sa nezištne v prospech
obce, za spolupatričnosť, dôveru, vzájomné porozumenie a spoluprácu pri zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce, obohateniu jej
kultúrneho a duchovného života.
Ďakujem partnerským združeniam v našom regióne, cezhraničným poľským partnerom z Gminy
Jelešnia, Gminy Lipnica Wielka
a Obci Zděchov z Českej republiky za spoluprácu, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri rozvoji našej obce v jednotlivých volebných obdobiach.
Naša dedina je krásna. Je krásna nielen polohou a jej okolím,
ale hlavne dobrými, skromnými a pracovitými ľuďmi. Veď našu obec čoraz viac navštevujú turisti z celého Slovenska i zahraničia. Našu obec v posledných rokoch navštívili osobnosti duchovného života p. kardinál Tomko,
biskupi. Privítali sme zástupcov
politického života prezidenta SR,
predsedu NR SR, predsedu vlády
SR, niekoľkých poslancov NR SR,
poslanca európskeho parlamentu
a iných významných hostí.
Musíme si uvedomiť, že láska k človeku, k domovu, ku svojej obci, dobré medziľudské vzťahy sú podstata a zmysel spokojného života. Robme všetko preto,
aby sme sa nedali strhnúť svetom
okolo nás natoľko, aby sme zabúdali na ľudí okolo nás, susedov,
blízkych, priateľov.
Na konci volebného a funkčného obdobia je vhodné podať odpočet o uplynulom období a poďakovať sa ľudom, ktorí v tomto voľbami ohraničenom čase pomáhali
veciam verejným.

2015 – Asfaltovanie ciest- ul.
Za mostami, Vybudovanie Informačného systému obce s osadením smerových tabúľ a pomenovaním ulíc, Výstavba kanalizácie a vodovodu Pod Grapou, Osadenie merača rýchlosti na hlavnej ceste pri Bobákovi K., Vybudovanie priepustu mostového telesa pri Sojkovi .. na Kunovú ulicu, Položenie kábla pre Orange na prejazde od hlavnej cesty
po ul. Slnečná, Vybudovanie verejného osvetlenia na prejazde
od ul. Hlavná po ul. Slnečná, na
ul. Chotárna (úsek od Ul. Hlavná
po Slovíka, na ul. Kunová) Úprava Klinského potoka pri Klinovskom F., Realizácia cezhraničného projektu s Gminou Jelešnia

Vybudovanie cesty na ul. Západná smerom od Zdena Laššáka
po Pavla Tylku.

cia mostného objektu na ceste pri
Sestrenkovi, Vybudovanie Rozvodov NN od ul. Školská po Tomovčíka.
2017 – Vybudovanie bezbariérového vstupu KD a rekonštrukcia
vestibulu KD, Realizácia projektu
Zvýšenie energetickej budovy dolnej MŠ, Stavebné úpravy priestorov dolnej MŠ, Rekonštrukcia
kotolne v dolnej MŠ, Vybudovanie bariér na vedľajšom Ihrisku
TJ a kioskov (striedačiek), Realizácia projektu Zberný dvor Klin,
Zabezpečenie osláv 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Klin.
2018 – Realizácia cezhraničného projektu s Gminou Jelešnia
Turistika bez hraníc s vybudovaním cyklocesty na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin, Odstránenie havarijného stavu na ceste ul. K Boru, Realizácia cezhraničného projektu v kultúrnej oblasti s Gminou
Jelešnia s názvom Kultúrne dedičstvo pohraničia, Asfaltovanie
ciest na ul. Školská a Roveň, Vybudovanie prívodu vody z II. tlakového pásma od ul. Za mostami po ul. Školská, Výmena Garážových brán v garážach Administratívnej budovy bývalej prevádzky, Dokončenie zemných
prác a úprava prístupovej cesty
k stavebným pozemkom na ul.
Západná.

s vybudovaním altánku a oddychovej zóny pri ZŠ.
2016 – Vybudovanie Altánku Pod
Grapou pri ceste ku Soche Krista,
Asfaltovanie ciest – ul. Chotárna
(úsek od Ul. Hlavná po Slovíka..)
ul. Pod Grapou, prejazd od ul.
Hlavná na ul. Slnečná, ul. Hlboká, stavebné práce na ceste – ul.
Ťaskovka a ul. Roveň, Vybudovanie Doskočiska v športovom areáli ZŠ s oplotením areálu, Vybudovanie Kamerového systému v obci Klin, Vybudovanie Kanalizácie
a vodovodu na ul. Roveň a kanalizácie na ul. Pod Grapou pri
Meškovi Š., Vodovod ul. Chotárna nad Basárom Jurajom, Oprava MŠ horná – splaškovej kanalizácie od budovy hornej MŠ, Vybudovanie verejného osvetlenia
a rozhlasu na ul. Roveň a ul. Pod
Grapou, Odstránenie havarijného stavu brehu potoka pri Palovčíkoch (Brišová M.), Rekonštruk-

Prívod vody z ul. Za mostami na ul.
Školská po ul. Záruby

Vybudovanie pripojenia vodovodu
z II. tlakového pásma z ul. Za
mostami na ul. Školská
„Rekonštrukcia zastávky na zvýšenie bezpečnosti chodcov v križovatke pri bývalej prevádzke“
v rámci akčného plánu MAS Biela Orava z Regionálneho operačného programu zameranú na dopravnú bezpečnosť. Obec podala žiadosť na získanie finančných
prostriedkov na projekt „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice
v obci Klin.“ Na dokončenie vodovodu bola podaná žiadosť na environfond na projekt „Klin, Grúň –
rozšírenie vodovodnej siete“
S pozdravom

Štefan Peňák,
starosta obce Klin

Výmena garážových vrát v administratívnej budove bývalej prevádzky
Pripravené projekty na ďalšie
obdobie – Na projekt „Cyklotrasa v obci Klin“ na opravu cesty III.
triedy s vybudovaním chodníka
a dažďovej kanalizácie bolo vydané územné rozhodnutie. Projekt
„Zvýšenie bezpečnosti dopravy
na ceste I. triedy medzi obcami
Klin – Zubrohlava“ je v prípravnej fáze na vydanie územného
rozhodnutia. Je vyhotovená projektová dokumentácia na stavbu

Stavebné práce na ul. Roveň pred
asfaltovaním
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MVDr. Ing. Blažej BystrianskY,
kandidát na starostu obce
Nadišiel volebný rok pre miestne samosprávy, kedy sa musia občania rozhodnúť o ďalšom
smerovaní obce. Obec je neustále sa rozvíjajúca komunita miestnej spoločnosti, ktorá
musí neustále hľadať tie najlepšie prostriedky na jej napredovanie.
Práca starostu je náročná nielen z časového hľadiska, ale aj z hľadiska
všestrannosti pracovných
povinností. Nejde len
o prácu jednotlivca. Ide
o spoluprácu a nasadenie
tímu zamestnancov a samozrejme aj Vás občanov,
medzi ktorými je množstvo
spoločensko-aktívnych,
cieľavedomých
a kvalifikovaných ľudí,
ktorí sa môžete spolupodieľať na zdravom rozvoji
našej obce. Hlavným mo
jim zámerom na nasledovne volebné obdobie je dobudovanie infraštruktúry,
podpora cestovného ruchu, kultúrno-spoločenského života v obci a v neposlednom rade podpora
športu u detí a mládeže.
Okrem inej výstavby
v rámci infraštruktúry je
potrebné zabezpečiť bezpečnú premávku, ktorá si vyžaduje dokončenie pripravovaného projektu kruhovej križovatky na začiatku obce, ležiacom na hlavnom ťahu Námestovo – Oravská Polhora. Zamyslieť sa bude treba aj nad namontovaním
retardérov v kritických
úsekoch cesty prelínajúcej Klin.
Obec Klin sa stáva zaujímavou lokalitou z hľadiska cestovného ruchu.
Myslím si, že je potrebné
orientovať sa na združenia cestovného ruchu ako
je napr. Klaster ORAVA
o.o.c.r., ktorého úlohou
je, okrem iných, aj rozvoj
a marketing danej lokality. S takýmto združením
spolupracujú dlhodobo
významné turistické lokality a obce ako sú Zázrivá, Zuberec, Habovka,
Or. Polhora, Dolný Kubín,

kultúrny a spoločenský
život, ktorý je dlhodobo
prepojený s miestnymi
spolkami a klubmi. Svojou činnosťou sa podieľajú
na celoročnom spoločenskom a kultúrnom vyžití
občanov. Ich činnosť je
treba určite podporovať,
či už materiálne, technicky, ale hlavne finančne.
Práve touto činnosťou sa
odovzdávajú tradície z generácie na generáciu.
V neposlednom rade
je treba klásť dôraz aj
na podporu všestranného športu hlavne u detí
a mládeže.

Námestovo, Trstená a iné.
Hlavným ťahúňom v obci
je v súčasnosti socha Ježiša Krista. Naším cieľom je
vybudovať nové zaujímavé
miesta. Napr. v kliňanskom
chotári sa nachádzajú jedinečné a významné prírodné zdroje – kliňanské
rašeliniská, so svojim jedinečným biotopom. Aj
toto je zaujímavosť, ktorá môže do našej lokality
pritiahnuť
návštevníkov,
a tým do obce priniesť peniaze. Mnohé súčasné projekty, hlavne ministerstva
životného prostredia, sú
zamerané na tieto jedinečné miesta, ich prezentácie

a propagácie. Mojím zámerom je, aby návštevník,
ktorý v dnešných dňoch
strávi v našej obci jednu
až dve hodinky, sa zmenil
na minimálne jeden až dva
dni. Tým môžeme dosiahnuť vybudovanie nových
ubytovacích a stravovacích
zariadení či iných doplnkových služieb, čo znamená
vytvorenie nových pracovných miest. Áno, som si vedomý, že tento cieľ neviem
v krátkej dobe naplniť ale
spoločnými silami to za pár
rokov môžeme dosiahnuť.
V obci mal ale aj
v dnešnej dobe má význam

Do fungovania obce by
som chcel zapojiť aj širokú
verejnosť, dať Vám občanom možnosť podieľať sa
na chode obce. Je už bežné v niektorých samosprávach vyčlenenie finančnej
čiastky, o ktorej rozhodnú
priamo miestni občania
z podaných podnetov.
Obecný úrad, súčasťou
ktorého je byrokratický
aparát, má byť nápomocný pri riešení administratívnych záležitosti voči
vyšším orgánom štátnej
správy.
Obec má za sebou kus
histórie, na ktorú nemôžeme zabúdať. Zároveň
má pred sebou aj budúcnosť, ktorá patrí naším
pokoleniam. Preto je mojou snahou rozvíjať obec
aj v súlade s trvalo udržateľným rozvojom, ochranou životného prostredia, zachovania kultúrnej
a spoločenskej identity
a iné.
Naša obec pôjde takým
smerom, ako si my všetci
vyberieme.
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martin lajda, Bc.
kandidát na starostu obce

Obec Klin – lepšie miesto pre život!
Prihováram sa Vám spoluobčania ako obyvateľ
našej obce, manžel a otec uchádzajúc sa o Vašu
priazeň a podporu pri voľbe človeka, ktorý nás
bude zastupovať pri zveľaďovaní našej obce
a starostlivosti o spokojnosť občanov. Áno, Vaša
spokojnosť, tá by mala byť prvoradým cieľom
správneho starostu. Nebudem presadzovať
svoje osobné záujmy a svoje pracovné aktivity
na 100 % nasmerujem na výkon funkcie starostu
– to Vám môžem garantovať celkom odhodlane!
Svoju pozornosť chcem nasmerovať tiež
na aktívnu podporu a spoluprácu s miestnymi
organizáciami v obci – Farský úrad, ZŠ s MŠ
Klin, Jednota dôchodcov, Červený kríž Klin,
ZO CHP Holubov, TJ Tatran Klin, Dobrovoľní
hasiči, Box club, Stolnotenisový klub, Zväz
chovateľov, Urbár Klin, OZ Orlovňa Klin, PZ
Kyčera, HK Klin, heligonkári...
Chcem našu obec prezentovať tak, aby sa
hodnoty, pre ktoré sa v Kline oplatí žiť, či obec
navštíviť, ešte zvýraznili.
Vaše námety na zlepšenie života v obci vždy
uvítam. Každý z Vás je tímovým partnerom
Vek: 43 rokov
– každý občan ako aj každý konštruktívne
Stav: ženatý, 2 deti
zmýšľajúci člen obecného zastupiteľstva.
Vzdelanie: VŠ I. stupeň – manažment
Lepšiu informovanosť občanov o aktivitách
Súčasné zamestnanie: zamestnanec
obce považujem za kľúčový mechanizmus,
v súkromnej zahraničnej firme
Mimopracovné aktivity: poľovníctvo, príroda, ktorý umožní aktívnu účasť občanov
na riadení obce. Vytvoríme tak v rámci obce
osveta mládeže
spoločne životný priestor adekvátny pre lepší
život v 21. storočí – s dôrazom na podporu
mladých rodín.
SPOLOČNE!
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Objednávateľ: Ján Mikunda, Vyšný koniec 553/31, 02941Klin
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Karol Revaj,

kandidát na starostu obce

Karol Revaj, 42 rokov
nezávislý kandidát s podporou strany SNS
a klubu KDH v obci

„Úspech je zmesou tvrdej
práce a veľkých snov.“
Vážení spoluobčania,
som jedným z kandidátov vo voľbách na post starostu
a uchádzam sa o Vaše hlasy a dôveru v nasledujúcom volebnom období.
Dovoľte mi preto, aby som sa Vám pár slovami prihovoril.
V našej obci som vyrastal a žijem tu už 42 rokov. Mám tu
svoju rodinu, priateľov aj známych. Občania ma poznajú,
poznajú moje názory a postoje k problémom súčasnej doby.
Verím, že ma posudzujú na základe mojich činov, ochoty pomôcť a poradiť, zásady nebáť sa vysloviť vlastný názor a v neposlednom rade aj organizátorských schopností.
Práca v štátnej službe, činnosť v predstavenstve RSD Oravské
Beskydy, ale najmä osemročné pôsobenie v Obecnom zastupi-

teľstve ako Vami zvolený poslanec, mi umožnili pochopiť systém fungovania a riadenia obce.
Pri stretnutiach s Vami na rôznych podujatiach ako občan
aj poslanec OZ, som si vždy ochotne vypočul Vaše názory,
spolu sme diskutovali o problémoch, ktoré Vás trápia.
Aj ako starosta som pripravený 24 hodín denne prijímať
Vaše podnety a požiadavky, som otvorený novým nápadom
a zlepšeniam v prospech kvalitnejšieho života v našej obci.
Vzájomná komunikácia Obecného zastupiteľstva a občanov
obce, spolupráca a tvorivý dialóg je nevyhnutnou súčasťou
správneho chodu obce.
Uvedomujem si, že práca starostu nie je možná bez podpory, pomoci a spolupráce ďalších ľudí, je pritom dôležité
vychádzať z overených postupov produktívnej skupiny našich
obyvateľov, využiť tvorivý potenciál dnešnej mladej generácie
a nezabudnúť pritom na skúsenosti a múdre rady našich najstarších obyvateľov.
Mojim zámerom je spolupracovať a opierať sa o schopných
a nadaných ľudí z radu našich spoluobčanov, členov združení
a spolkov, či podnikateľov, skĺbiť ich a vytvoriť správne fungujúci celok v prospech Vás, našej obce a jej obyvateľov.
Ako starosta by som chcel pokračovať cestou obnovy,
rozvoja a zveľadovania našej obce, využiť pritom jej bohatú
minulosť a históriu a spojiť ju s potrebami a požiadavkami
súčasnej doby.
Práca starostu je zameraná na službu občanovi, preto mojim cieľom je:
• zabezpečovať kvalitný chod obce a obecného úradu
• zastupovať obec a obhajovať záujmy jej občanov
• zlepšiť podmienky pre bývanie a služby rekonštrukciou
a budovaním miestnych komunikácií a prístupových ciest, rekonštrukciou a budovaním vodovodu, kanalizácie, rozvodov
elektrického vedenia a ďalších sietí
• realizovať
úpravu, obnovu a budovanie verejných
priestranstiev
• efektívne nakladať s majetkom a financiami obce
• podporovať rozvoj školstva, aktivít pre deti a mládež,
športových aktivít
• podporovať a skvalitniť spoluprácu so združeniami
a spolkami fungujúcimi v našej obci
• zachovávať tradície organizovaním kultúrnych a spoločenských akcií
• prispieť k ochrane životného prostredia separáciou odpadu a odstraňovaním čiernych skládok
• vytvoriť vhodné podmienky pre zlepšenie podnikateľskej
činnosti v našej obci za účelom vytvárania nových pracovných miest
• rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s poľskou obcou Jelesnia
Mojím prvoradým cieľom však bude najmä hľadanie a získavanie zdrojov na realizáciu uvedených zámerov, a to nielen
vo forme príspevkov od štátu, ale najmä z fondov EÚ cez dostupné projekty a výzvy.
Na realizáciu požiadaviek a sľubov však nestačí iba chcieť.
Som si vedomý, že pri rozhodovaní a uskutočňovaní plánov
a zámerov sa môžem stretnúť s množstvom prekážok – nedostatok finančných prostriedkov, vlastnícke spory, nesúlad
medzi poslancami …
A preto nesľubujem, ale budem konať čestne a zodpovedne
v prospech našej obce a Vás, jej obyvateľov.
Bude mi cťou, ak mi prejavíte svoju dôveru.

Karol Revaj

30. 10. 2018
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV pre voľby do
Obecného zastupiteľstva v Kline
Obec Klin uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov,
zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
Kandidáti:
Voľby do orgánov
1. Viliam Bahleda, 48 r., stolár,
Slovenská národná strana
samosprávy
2. Juraj Balek, Mgr., 30 r., kvalitár,
Kresťanskodemokratické hnutie
obcí 2018
3. Martin Bolibruch, 35 r., šofér,
Slovenská národná strana
4. Dušan Gonšenica, 38 r., čašník,
Slovenská národná strana
5. Peter Jendroľ, Ing., 48 r., živnostník,
Kresťanskodemokratické hnutie
6. Andrea Kekeľáková Laššáková, Bc., 34 r.,
inžinierka kvality, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Ľubomír Košút, 63 r., dôchodca,
SOBOTA
Slovenská národná strana
8. Štefan Laššák, 37 r., stolár,
Kresťanskodemokratické hnutie
10. november 2018
9. Viliam Laššák, 27 r., živnostník,
Slovenská národná strana
v čase od
10. Peter Luka, Ing., 37., ekonóm,
Kresťanskodemokratické hnutie
7.00 hodiny ráno
11. Vlastimil Majcher, 27 r., elektrikár,
Slovenská národná strana
12. Dávid Mišek, 30 r., elektrotechnik,
do 22.00 hodiny večer
Kresťanskodemokratické hnutie
13. Jozef Sroka, 69 r., živnostník,
Slovenská národná strana
14. Ľudovít Svetlošák, 51 r., nástrojár, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Dominik Tomaštík, 20 r., informatik, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Milan Úradník, 51 r., živnostník, Slovenská národná strana
17. Pavol Večerek, 44 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Iveta Večerková, 42 r., vedúca pošty, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
V Kline
Dátum: 21. 9. 2018
Mgr. Alžbeta Klinovská predseda MVK, pečiatka obce
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva obce
Klin zo 21. 9. 2018 – skrátené
K bodu č. 3 – Návrh prílohy č. 1
k VZN č. 27/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ, na žiaka ŠK detí a potencionálneho stravníka ŠJ so sídlom na území obce Klin a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Klin.
UZNESENIE č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE:
1. Prílohu č. 1 k VZN č. 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,
na žiaka ŠK detí a potencionálneho stravníka ŠJ so sídlom na území obce Klin a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Klin.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Dušan Gonšenica,
Viliam Bahleda, t. j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia
UZNESENIE č. 191
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Rozpočtové opatrenie č. 7 zo
dňa 31. 7. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Dušan Gonšenica,
Viliam Bahleda, t. j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA:0, PROTI:0.
B: SCHVAĽUJE:
1. Rozpočtové opatrenie č. 8
zo dňa 31. 7. 2018, ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Dušan Gonšenica,
Viliam Bahleda, t.j. 6 z prítom-

ných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 5 – Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30. 6. 2018
UZNESENIE č. 192
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE:
1. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu
k 30. 6. 2018.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Dušan Gonšenica,
Viliam Bahleda, t. j. 6 z prítomných 6 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA: 0, PROTI: 0.
K bodu č. 6 – Správa nezávislého audítora za rok 2017 – audit účtovnej závierky rok 2017
UZNESENIE č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu nezávislého audítora
za rok 2017 – audit účtovnej závierky rok 2017.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t. j. 7 z prítomných 7 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI:0.
K bodu č. 7 – Žiadosti občanov
UZNESENIE č. 194
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Žiadosť Občianskemu združeniu Orlovňa Klin o poskytnutí
priestoru na archívnu miestnosť
pre „Pamätnú izbu obce Klin“
v budove kultúrneho domu.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽAL
SA:0, PROTI:0.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť p. Petra Kekeľaka
za účelom vydania súhlasného
stanoviska s tým, že si vybaví dodatok k územnému plánu v obci

Klin na vlastné náklady. Obec neplánuje rozšírenie územného plánu.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t. j. 7 z prítomných 7 poslancov
OZ, ZDRŽAL SA: 0, PROTI:0.
K bodu č. 8 – Rôzne
UZNESENIE č. 195
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
A: SCHVAĽUJE
1. Kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu ulica Slnečná – úsek
od p. Karola Revaja po Želmíru
Bahledovú.
Predávajúci:
1.) Karol Revaj …, a …Adriana
Revajová …, obaja bytom … Klin
…
2.) Dávid Olašák …, a … Ivana
Olašáková …, obaja bytom … Klin
…
3.) Matúš Habľák …, bytom …
Klin…
4.) Karol Revaj …, a … Matilda
Revajová …, obaja bytom … Klin
…
5.) Emília Jendroľová …, bytom
… Klin …
6.) Marek Jendrol …, bytom …
Námestovo, ….
7.) Miriam Jendroľová …, bytom
… Námestovo, …
8.) Ján Lipjak …, bytom …
Rychvald u Karviné, …
9.) Jozef Lipjak …, bytom … Radvanice, …
10.) Karol Lipjak rod.Lipjak…,
bytom … Rychvald u Karviné, …
11.) Milota Chlebovčíková …, bytom … Ostrava – Prívoz, …
12.) Gabriela Libigerová …, bytom … Rychvald u Karviné, …
13.) Mária Pečálková …, bytom
… Rychvald u Karviné, …
14.) Helena Stehlíková …, bytom
… Havířov – Suchá, …
15.) František Lipjak …, bytom …
Rychvald …
16.) Jozef Prísažný …, bytom …
Klin …
17.) Elena Kekeľáková …, bytom
… Námestovo, …
18.) Želmíra Bahledová …, bytom
… Klin … (ďalej len ako predávajúci).
Kupujúca:
Obec Klin IČO: 00 314 544, ul.
Hlavná č.199/107, 029 41 Klin, SR
v zastúpení starostom obce Štefanom Peňákom, rod. Peňák, bytom
Klin č. 157, štátna príslušnosť SR
(ďalej len ako kupujúca).

Parcely:
CKN parc.č.1057/58 – trvalé trávne porasty o výmere 59 m2,
CKN parc.č.1086/6 – záhrada
o výmere 5 m2,
CKN parc. č. 1091/2 – orná pôda
o výmere 57 m2 ,
CKN parc. č. 1091/2 – orná pôda
o výmere 37 m2,
CKN parc. č. 1092/3 – orná pôda
o výmere 143 m2,
CKN parc. č. 1100/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
CKN parc. č. 1057/56 – trvalé
trávne porasty o výmere 7 m2,
CKN parc.č.1057/57 – trvalé trávne porasty o výmere 43 m2,
CKN parc. č. 1084/7 – orná pôda
o výmere 2 m2,
CKN parc. č. 1084/7 – orná pôda
o výmere 8 m2,
CKN parc. č. 1084/8 – orná pôda
o výmere 42 m2,
CKN parc. č. 1084/8 – orná pôda
o výmere 13 m2,
CKN parc. č. 1084/8 – orná pôda
o výmere 11 m2,
CKN parc. č. 1083/2 – orná pôda
o výmere 102 m2, v podiele 9/10
účasti
CKN parc. č. 1083/2 – orná pôda
o výmere 4 m2, v podiele 9/10
účasti.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0.
2. Vydanie monografie „Klin,
obec a jej obyvatelia“ v počte
2  000 ks.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák,
Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t. j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ, ZDRŽAL SA:0, PROTI:0
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
B: BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o neupotrebiteľnosti dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku Obce Klin podľa predloženého návrhu.
Dňa: 21. 9. 2018
Návrhová komisia:
Peter Štepunek,
Karol Revaj
Štefan Peňák,
starosta obce Klin

30. 10. 2018
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18. 8. 2018 Účastníci prechodu Klin – Jeleśnia

klin a jeleŚnia spojené chodníkom
priateľstva

18. 8. 2018 Prezentácia účastníkov prechodu Klin – Jeleśnia

18. 8. 2018 Účastníci na prechode z Klina do Jeleśnie

Projekt Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśnie do Klina zahŕňal viaceré spoločné aktivity. Okrem iného Turisticko-cyklistická výprava z Klina do Jeleśne a Turistický prechod Jeleśnia – Klin.
Turisticko-cyklistická výprava Klin – Jeleśnia sa konala 18. 8.
2018 a začínala pri Obecnom úrade v Kline. Cyklisti prešli obcou
cez Ťaskovku na Vahanov a odtiaľ
do Oravského Veselého. Zdatnejší
cykloturisti pokračovali na bicykloch na Piľsko a odtiaľ do Jeleśnie. Ostatní z Oravského Veselého
pokračovali pešo na Piľsko a dolu
poľskou stranou do Jeleśnie. Podľa hodnotenia Petra Jendroľa ml.,
ktorý s Martinom Bečárom absolvovali celú trasu na bicykloch,
„je trasa na Vahanov cez Ťaskovku
najnáročnejšia, ako sa dá na bicykli na Vahanov vyjsť. Ťažký bol ešte
úsek z poľskej strany Piľska ku Hale
Miziowej a jeden úsek dolu od chaty
po ceste s veľkými kameňmi. Cesta

vedie cez krásnu prírodu. Zdatnejší
cyklisti ju zvládnu aj celú."
Turistický prechod Jeleśnia
– Klin sa konala 15. 9. Trasa začínala v Sopotni Wielkiej. Pokračovalo sa na Pilsko, dolu do Oravského Veselého a odtiaľ autobusom do Klina.
Aj pri tomto prechode boli borci. Matúš Kormančík a Dominik
Baculák prebehli celú trasu – až
do Klina – za 3,5 hodiny! (30 km)!
Ráno pritom pršalo, že vôbec nebolo jasné, či sa z bezpečnostných
dôvodov na Piľsko pôjde.
Pri oboch výpravách Klin aj Jeleśnia pripravili „poczestunek“.
Prítomným sa výlet páčil a hneď
sa dohadovali na založení tradície.
-mj-

15. 9. 2018 Účastníci prechodu z Jelešnie do Klina na Pilsku
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Projekt „Turistika bez hraníc“ mojimi očami

25. 9. 2018 Martina Jurčáková pri
hodnotení projektu
Projekt Turistika bez hraníc bol
pripravovaný niekoľko mesiacov, jeho príprava bola nesmierne náročná a intenzívna.
Mohli by sme ju prepočítať
na množstvo precestovaných kilometrov, ktoré boli na ceste Klin
– Jeleśnia, Žilina, Krakow tam
a späť. Patrí medzi najnáročnej-

šie operačné programy. Do OP
Cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko sa
môžu zapojiť obce, ktoré majú cezhraničných partnerov z oprávneného územia poľskej republiky, v prípade Klina je to gmina Jelešňa. Hlavným cieľom projektu
je propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva obidvoch obcí.
Klin sa ako jedna z mála obcí môže pýšiť prírodným bohatstvom,
ktorým nedisponujú ani mnohé
veľké mestá a obce. Konkrétne ide
o Kliňanské rašelinisko a chránené územie Ťaskovka. Preto sa nám
zdalo logické upriamiť pozornosť
na túto skutočnosť. Popri tomto
prírodnom úkaze sme vytvorili aj
oddychovú infraštruktúru – rozhľadňu s lavičkami. A najmä spojnicu turistického chodníka a jeho
predĺženie po oboch stranách hranice z Jeleśnie cez hrebeň Pilska
do Klina. Ďalším pridruženým
cieľom bolo vytvoriť cyklocestu, ktorá je v blízkosti rašeliniska
a má slúžiť hlavne domorodému
obyvateľstvu a turistom, ktorí
k nemu zavítajú. Zvláštnym spô-

sobom projekt oživilo vytvorenie
mobilnej aplikácie MOBITOUR,
ktorú si môžete stiahnuť na obecnej stránke, jej cieľom je navigácia
po sieti turistických chodníkoch
po oboch stranách poľsko-slovenského pohraničia.
Okrem hmotných a viditeľných
vecí je potrebné spomenúť iné ciele tohto projektu, ktoré žiaľ nie je
možné zmerať či vidieť. No ich príprava a realizácia je niekedy náročnejšia ako investičná časť. Pripravili sme aj mäkké aktivity, ktoré pozostávali z týchto častí:
1. Jazyková škola
2. Vytvorenie E-produktu
– mobilná aplikácia MOBITOUR
3. Cykloprechod Klin – Jeleśnia
4. Ekologické podujatie.
Náš život sa skladá z množstva
spomienok, ktoré sa nám uložia
do našich sŕdc na celý čas. Tento
projekt bol súčasťou môjho pracovného, no často aj osobného života viac ako tri roky. Je na kaž-

dom z nás čo si z neho odnesie,
no hodnoty o ktoré sa opiera tento projekt a ktoré máme po oboch
stranách hranice, je potrebné oceniť, chrániť ich. A toto naučiť aj
naše deti, aby sa zachovali pre iné
generácie. Dovolím si tvrdiť, že
celý pracovný tím na čele so starostom, pracovníčkami obecného úradu a aj poslancami obecného zastupiteľstva, podával niekedy aj nadľudský výkon. A mnohokrát sme pracovali aj mimo pracovného času. No výsledky a vzájomné kontakty i väzby ostanú
na celý život. Ďakujem za ústretovosť a podporu kolegom z kmeňovej firmy Grantum s.r.o. a to konkrétne: Michal Gondžár, Dušan
Kamenár. Ďalej celému pracovnému tímu z gminy Jeleśnia a externej firme, Piotrovi Oslakovi. Celému kolektívu pracovníčok Obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, v závere starostovi obce Klin Štefanovi Peňákovi
za prejavenú dôveru a trpezlivosť.
Bolo mi cťou s Vami pracovať.
Martina Jurčáková

Na otvorení turisticko-cyklistickej trasy
aj „nižnianski turisti“
Tak ako mnoho iných, aj Klub
slovenských turistov (KST)
v Nižnej dostal pozvánku na 18.
augusta 2018 zúčastniť sa otvorenia turisticko-cyklistického
chodníka z Klina do Sopotnie
Wielkej cez Pilsko. Tento chodník bol vybudovaný v rámci
projektu „Turistika bez hraníc“.
Časť krásneho chotára obce
Klin v tvare „šťastnej podkovy“
poznáme vďaka zimným lyžiarskym prechodom. V letnom období však nie, tak rozhodovanie ísť
alebo nie bolo ľahké, verdikt: IDEME. A dobre sme urobili. 10-člennej skupine turistov z KST Nižná bolo dopriate za pekného počasia prežiť krásny deň v „slovensko-poľskej“ prírode.
Už pri príchode do Klina v ranných hodinách na prezentáciu
v kultúrnom dome sme vedeli, že
bude fajn. Okrem spomienkových
predmetov sme dostali aj mapku
trasy, vďaka ktorej sme sa dobre
orientovali v (pre nás) neznámej
prírode a šťastlivo bez blúdenia
dorazili do Sopotni Wielkej. Samozrejme veľkou pomôckou bolo
aj výborné značenie po celej trase
žltými tyčami a turistickými smerovníkmi.

Na začiatku sme sa všetci,
„cykloturisti aj pešiaci“, zhromaždili pred kultúrnym domom
a vypočuli sme si príhovor nielen starostu obce, ale aj ostatných zainteresovaných osôb, ktorí sa na realizácii projektu podieľali. O 8,30 hod. sme spoločne vyštartovali smer Vahanov (niektorí najprv k rašelinisku), Oravské Veselé, Piľsko, Sopotnia Wielka. Niektorí šli pešo alebo na bicykli len k chate Pilsko, kde bola občerstvovačka, iní sa odhodlali zdolať celú trasu na bicykloch. My, naša 8 členná skupinka (7 z KST Nižná + Peťo Jendroľ z Klina), sme zvolili absolvovanie celej trasy kombináciou bicykla a pešej turistiky. Najprv bicyklom z Klina do Oravského Veselého k chate Pilsko a odtiaľ pešo turistickým chodníkom na Pilsko a následne do Sopotni Wielkej. Bolo super, že organizátori
zabezpečili odvoz našich bicyklov
do Klina, kde sme si ich po návrate večer prevzali. My sme boli skupina, ktorá sa neodvážila ísť
celú trasu na bicykloch, nevedeli sme si predstaviť tlačiť bicykel na Pilsko po turistickej značke a potom aj adrenalínový zjazd
do Sopotni. Jasné, boli aj takí,

ktorí to zvládli. Nám stačilo tlačenie bicyklov ku krížu na Vahanove. Tu sme sa stretli aj s pešiakmi. Spolu s pánom farárom z Klina sme sa poďakovali „Márii“
za krásny deň zaspievaním piesne
„Znej pieseň Márii“, počastovali
sme sa z vlastných zásob, spoločná fotka a pokračovali podľa plánu lesnou cestou do Oravského Veselého, kde nás čakal najmä dobrý
guláš. Dôkazom dobrej spolupráce medzi obcami a tiež spolupráce na projekte bol aj príchod pána starostu Ing. Maslaňáka, ktorý nás prišiel ku chate Pilsko pozdraviť. Oddýchli sme si, s dôverou sme odovzdali organizátorom svoje bicykle na prevoz späť
do Klina, a vybrali sme sa na zelenú turistickú značku smer Pilsko. Najmä na začiatku bol chodník dosť strmý, vtedy sme si uvedomili ako je dobre, že ideme pešo a nie s bicyklami. Z rázcestia
Dudová bol už chodník miernejší
a keď sme sa dostali nad les ku kosodrevine, aj krajší a zaujímavejší vďaka flóre a výhľadom. Na vrchole sme sa občerstvili okrem svojich zásob aj lesnými plodmi, najmä brusnicami, ktorých tam bolo neúrekom. Ešte spoločné foto
a ideme na poľskú stranu. V chate

Miziowej nám dobre padlo pivko,
ktoré nás povzbudilo do cca 8 km,
ktoré sme mali ešte zdolať postupne zelenou, neskôr čiernou a v závere žltou turistickou značkou až
do cieľa našej túry v hasičskej stanici obce Sopotnia Wielka. Bola už
19-ta hodina, preto nás (poslednú skupinu) už netrpezlivo čakali poľskí organizátori. Uhostili nás ako to „poliaci“ vedia (jedla-pitia dosť, spokojný každý hosť).
A na záver nečakaná zmrzlina nemala chybu. K tomu pár spoločných piesní s poľskými priateľmi.
Spokojní, že sme celú trasu pohodovým tempom absolvovali bez
ujmy na zdraví, sadáme do organizátormi zabezpečeného autobusu smer Klin. Ešte aj v autobuse vládla výborná nálada, spev
a smiech vďaka krásne prežitému
dňu v prírode. A to všetko vďaka
starostovi obce Klin, ktorý nám
o tejto akcii dal vedieť. Len škoda, že nám iné akcie a povinnosti nedovolili zúčastniť sa tejto cyklo-turistickej akcie opačným smerom 15. septembra 2018, ktorú organizovala Gmina Jelešnia, ktorej
sa zúčastnili aj turistickí nadšenci z Klina.
Viera Adamusová, Klub
slovenských turistov Nižná
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Ing. Zuzana Kertysová počas prednášky o Klinskom rašelinisku

dícia obhospodarovania krajiny
a prístupu obyvateľov ku svojmu
okoliu je v obci stále živá. Svedčí
o tom pozitívny prístup obce a jej
obyvateľov k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, ktoré je v blízkom okolí stále dobre viditeľné.
Vzácne lokality z dôb po ústupe
ľadovca z nášho územia, akými
sú Klinské rašelinisko, či drobné
rašelinisko Ťaskovka, sú hlboko
vryté do životov miestnych obyvateľov. Je obdivuhodné, že majú

Ekologické podujatie
Obec Klin spolu so svojimi projektovými partnermi zorganizovala dňa 25. 9. 2018 „Ekologické podujatie“ v rámci projektu
„Turistika bez hraníc.“
Uvedený projekt bol podaný
na základe výzvy z programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko
v rámci prioritnej osi zameranej
na Ochranu a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Podujatie bolo
venované širokej verejnosti, žiakom, či zástupcom obcí a odborníkom, ktorým bola predstavená
téma prírodného a kultúrneho
dedičstva Oravy. Na podujatí boli formou odborných prednášok
predstavené viaceré témy.
Začiatok bol venovaný predstaveniu jednej z aktivít projektu,
a to vybudovaniu chýbajúcich
úsekov turisticko-cyklistických
trás v obciach Jelešnia (PL) a Klin
(SK). Slovenská strana prispela
do projektu vybudovaním cyklo
trasy na starej Kliňanskej ceste
od Michaľovského potoka s opravou mosta po križovatku s cestou
III. triedy pri bývalej prevádzke
a cyklotrasy s odbočkou pri Bugajovi po existujúcej poľnej ceste
smerom ku Klinskému rašelinisku. Cieľom vybudovania cyklotrasy bolo vytvoriť podmienky
pre pohyb cyklistov a rodín s deťmi pri spoznávaní okolitej prírody. Ďalšou časťou bolo navrhnutie

a zrealizovanie cykloturistického
značenia a turistického značenia,
ktoré prepojilo obec Klin s obcou Jelešnia. To vedie z obce Klin
smerom na Vahanov, Starý Háj
do Oravského Veselého ku chate
Pilsko. Na trase bolo osadených
viacero informačných tabúľ, smerovníkov. Na ekologickom podujatí bolo zároveň predstavené
vytvorenie mobilnej aplikácie pre
turistov na turistickom chodníku
od Jelešnie do Klina spolu s webovou podstránkou a diskusným
fórom. Mobilná aplikácia turistovi umožní používať aplikáciu MOBI-TOUR, nezávisle od pripojenia
na internet sa objaví predtým
nainštalovaná mapa. Bude na nej
ukázaná presná poloha turistu
a turistických atrakcií a trasa
chodníka. Aplikácia bude prístupná na operačných systémoch: Android a iOS.
V dopoludňajších hodinách
pokračovalo ekologické podujatie
prednáškami venovanými prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
Oravy. Prvá prednáška Ing. Zuzany Kertysovej zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
predstavila a vyzdvihla krásy prírody a krajiny v okolí Klina. Tra-

RNDr. Dušan Karaska pri prezentácii ekologických hodnôt a roľníctva horských území
chuť naďalej sa s týmito krásami
stotožňovať a kvalitne ich predstavovať širokému okoliu. Jedným
z prostriedkov ako sa pochváliť,
poukázať na význam a ochranu
týchto citlivých a vzácnych biotopov, je práve aj realizácia projektu TURISTIKA BEZ HRANÍC,
ktorá má dokonca cezhraničný
charakter. Klin je svojou polohou
predurčený na modernú dedinu, pomaly splývajúcu s mestom
Námestovo. No je obdivuhodné
akým spôsobom si zachováva
svoje prírode blízke obhospodarovanie krajiny. Veľmi ťažko by
sme v blízkosti Námestova hľadali
pestré plochy políčok, maloplošné
obhospodarovanie, či drobné remízky, ktoré sú pre zdravú krajinu
tak potrebné. Stačí sa v akomkoľvek ročnom období postaviť
k soche Krista na vrchole Grapy
a rozhliadnuť sa do okolia. Pes-
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trá mozaika farieb polí, kríkov, či
osídlenia, evokuje zdravú krajinu
s ešte stále citlivým prístupom
ku svojmu dedičstvu. Na pestrú
a zdravú krajinu je samozrejme
viazaných množstvo aj vzácnych
druhov živočíchov.
Práve na túto tému hovoril riaditeľ Správy Chránenej krajinnej
oblasti Horná Orava RNDr. Dušan Karaska. V jeho prezentácii
sa mohli prítomní dozvedieť ako
vplýva prístup ku krajine a jej
biote na rôznorodosť a stabilitu
vtáčích druhov. V obsiahlej a veľmi prínosnej prednáške boli predstavené viaceré významné druhy
vtáctva, ktoré sa z našej tradičnej
krajiny pomaly vytrácajú. Boli
predstavené možnosti ochrany
jednotlivých druhov, ale aj úspechy v zachovaní ich populácie
v rámci Oravskej krajiny.
Celé podujatie bolo veľmi profesionálne tlmočené do Poľského
jazyka, čo umocnilo pravdu, že
príroda nemá hranice.
Na záver podujatia bolo poďakované za spoluprácu pri realizácii tohto projektu a spoločným
obedom bola zavŕšená niekoľkomesačná snaha o sprístupnenie
krás Oravy obyvateľom nielen
dvoch štátov.
Ing. Zuzana
Kertysová, CHKO Horná Orava

Poďakovanie starostu obce za spoluprácu wojtovi gminy Jełešnia pani
Anne Wasilewskej
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Tradície zbojníctva
PRZYBOROW / KLIN. V sobotu 13. októbra 2018 sa v Gmine Jeleśnia, dedina Przyborow, konalo spoločné podujatie. V rámci projektu
Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina sme sa stretli na tématickom podujatí o tradíciách
zbojníctva.
Spoločný príchod účastníkov z Klina na autobuse znamenal dobrú prípravu na prichystané úlohy.
Ešte sme sa len rozhliadali na pripravené miesto na futbalovom ihrisku a už nás naši partneri pohostili svojím národným
jedlom – bigos. Bola to taká naša veľmi hustá kapustová polievka s mäsom a hubami. Privítali nás pani wojtová Anna Wasilewska a zbojník oblečený v goralskom kroji, ktorý moderoval celý program. K dispozícii bol aj tlmočník pochádzajúci zo Slovenska žijúci v Poľsku. Program začal futbalovým zápasom mladších žiakov. Naši mladí zbojníci pod vedením trenéra Jána Košúta sa nedali zahanbiť a vyhrali 7:2. Neplánovane a bez prípravy vystúpil náš FS Babička. Nepo-

trebovali ani svoje obľúbené kroje, aby zaujali svojim obľúbeným
repertoárom. Potom nasledovali
vedomostné súťaže, ktoré preverili znalosti o zbojníctve. Dva päťčlenné družstvá uhádli všetky goralské pojmy, ktoré popisovali život zbojníkov. Pokojnú prestávku
na občerstvenie potom prerušil
bujarí príchod zbojníkov. Ani sme
sa nenazdali a štyria z divákov stali poviazaní na pódiu. Vodca zbojníkov sa prezentoval znalosťou
našich spoločných zbojníckych
tradícií, ako Juraj Jánošík zbojníčil aj na poľskej strane hraníc. Nasledovali úlohy, kde len šikovnosť
väzňa rozhodla o jeho slobode.
Preverili aj spolupatričnosť našej
skupiny, keď sme našu zajatkyňu
vykúpili tým, čo sme mali k dispozícii – peniazmi a zbojníckou frndžalicou. Posledná súťaž mala ná-

Tradície zbojníctva Przyborow – Poľsko
zov: „Čo zbojník do úst vkladal“.
Tu sme si preverili aj svoje maliarske schopnosti, keď podľa nákresu ostatní zo skupiny hádali, či
zbojníci dané jedlo mohli jesť alebo nie. Aj tu sa všetkým podarilo
uhádnuť všetky otázky. Všetci súťažiaci dostali za svoj výkon pekné vecné ceny. Súčasne s preverovaním vedomostí dospelých prebiehala po skončení futbalového
zápasu aj súťaž mladých zbojníkov. Hornatý horský terén vedľa

futbalového areálu preveril vedomosti aj fyzickú zdatnosť štyroch
družstiev. Za túto časovo náročnú úlohu dostali všetci pekné ruksaky. Na záver ešte vystúpila nám
už známa goralská kapela Sokoly
s prenikavým dievčenským dvojhlasom.
Ďakujeme
usporiadateľom
za poučné podujatie a naším
účastníkom z Klina za výbornú reprezentáciu.
Peter Jendroľ

Výstava drobných zvierat v Kline
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov našej obce
zorganizovala v dňoch 31. 8 – 2. 9. 2018 7. ročník Memoriálu Karola
Úradníka vo výstave zvierat.
Výstava sa konala v priestoroch
areálu Koliby Klin. Pre záujemcov
o výstavu boli pripravené expozície hydiny, králikov, holubov,
hospodárskych zvierat a exotického vtáctva. Vystavených bolo 15
plemien hrabavej hydiny, 10 plemien vodnej hydiny, 15 plemien
holubov, 18 plemien králikov a 12
druhov exotického vtáctva. Celkovo sa výstavy zúčastnilo 54 vystavovateľov z Oravy a Liptova a bolo
vystavených 124 kusov hydiny, 98
kusov holubov, 108 kusov králikov, 30 kusov exotov. Jednotliví
vystavovatelia sa mohli pochváliť
nejedným krásnym exemplárom,

ktoré obdivoval nejeden návštevník. Počas výstavy si záujemcovia
mohli svoje najkrajšie zvieratko
aj kúpiť. Na záver výstavy delegovaní posudzovatelia a hodnotiaca
komisia ocenili najkrajšie vystavené zviera a najlepší si prevzali
od výstavného výboru poháre.
Martinovi Úradníkovi udelil výstavný výbor špeciálne ocenenie
za dlhoročnú obetavú prácu a pri
príležitosti jeho životného jubilea.
O dobrú atmosféru výstavy, spokojnosť návštevníkov a vystavovateľov sa pričinil najmä výstavný
výbor v zložení: Martin Úradník
– riaditeľ, MVDr. Ing. Blažej Bys-

triansky – zástupca riaditeľa, Eugen Litvák – pokladník. Členovia
výboru sa postarali o chutné občerstvenie pozvaných hostí a návštevníkov výborným guľášom.
Samozrejme poďakovanie patrí

aj všetkým sponzorom a vedúcim
expozícií tohto chovateľského
podujatia. Všetkým chovateľom
prajeme veľa úspechov aj na ďalších výstavách.
MVDr. Ing. Blažej Bystriansky

30. 10. 2018
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Albín Svetlošák, 90 rokov

Milí naši jubilanti

Prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa
úsmevu, elánu a radosti zo života. Nech je pre Vás
jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.
Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení
láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

Mária Jadroňová, 85 rokov

Veronika Zureková 85 rokov

Mária Klinovská, 85 rokov

Mária Brišová, 90 rokov
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Milí naši jubilanti » Anna Migľová, 90 rokov – pri gratulácii

Milí naši jubilanti » Alžbeta Kraváková, 85 rokov – pri gratulácii

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

3. 10. 2018 Posedenie s dôchodcami

Dôchodcovia do koča aj do voza
Aktivity Jednoty dôchodcov v Kline sú príkladné. Vedia sa stretnúť a zabaviť, ale aj urobiť brigádu, či pripraviť občerstvenie na veľa akcií
v dedine.
Mladí sa vyhovoria, že nemajú
čas a dôchodcovia už nemajú ani
malé deti ani inú robotu. Nie je to
pravda. Každý, kto chce pomôcť,
si čas a spôsob nájde. Akosi sme si
zvykli na tie výborné šišky a koláče,
ktorými nás s úsmevom ponúkajú.
Vážme si to a buďme vďační, lebo

málokto vie odhadnúť, kedy musí
babička vstať, aby zamiesila a napiekla krabicu šišiek, alebo buchiet.
Spoločný guláš
Jednota dôchodcov v Kline zorganizovala posedenie pri guláši.
26. júla sa stretli na ihrisku zabá-

Dôchodcovia pri upratovaní cintorína pred dušičkami

vali sa, rozprávali a spievali. Uvariť guláš nie je pre nich priorita.
Dôležité je, že majú možnosť sa
stretnúť. Tieto chvíle sú pre nich
veľmi vzácne.
Brigáda na cintoríne
Cintorín je miesto, ktoré nepatrí
nikomu a zároveň patrí všetkým.
Dôchodcovia zodpovedne pristupujú k tomuto posvätnému mies-

7. 10. 2018 Kliňanský kotlík

tu a dvakrát ročne sa postarajú,
aby bolo pekné a upravené. Veď
našim zosnulým sa snažíme upraviť hrob, ale nie vždy si všimneme
aj okolie. A pracovitým seniorom
leží na srdci toto miesto. Preto sa
stretli 18. 10. a dali do poriadku
celý priestor cintorína. V „dušičkovom období“ prichádza na cintorín veľa rodákov a cintorín je vizitkou nás všetkých!

30. 10. 2018
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Svätá omša na Vahanove

Bohoslužba na Vahanove
V nedeľu 16. 9. sa konala na Vahanove svätá omša na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Jednota dôchodcov pomohla pri príprave bohoslužby, čítaní a obetných daroch. Postarala sa aj o chutné agapé.

Kliňanský kotlík
Kliňanský kotlík mal najväčšiu doterajšiu účasť. Dňa 7. 10. 2018 11 súťažných družstiev pracovalo na recepte na najlepší guláš. Dôchodcovia svojim gulášom porotu presvedčili, že ich fazuľou vylepšený guláš je naozaj výborný a získal tretie miesto. Druhé miesto obsadila partia Kliňanský
oplotok a víťazný pohár si odniesli
starši hasiči z Klina.
Zbojníctvo Przyborow
Folklórny súbor Babička reprezentoval našu obec na tematickom podujatí Tradície zbojníctva
v Przyborowe gmina Jeleśnia.
Kliňanskí dôchodcovia sú v Jeleśni známi a obľúbení, vystupovali už na viacerých sprievodných
akciách projektov:
• Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície
pohraničia,
• Turistika bez hraníc – rozvoj
poľsko-slovenského turistického
chodníka z Jeleśnie do Klina.
-mj-

22. 7. 2018 Dni Jeleśnie, Poľsko
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Šarkaniáda
Pozvanie duchovných správcov
farnosti odštartovalo príma akciu pre rodiny s deťmi.
Dňa 14. 10. sa na Kuňom
vrchu konala Šarkaniáda. Deti s kupenými, ale aj vlastnoruč-

ne vyrobenými šarkanmi sa snažili, aby ten ich vyletel najvyššie.
Počasie bolo na toto obdobie neobvykle krásne, len vietor bol
na takúto akciu slabý. Ale vytrvalci, ktorí boli dosť rýchli, dokázali drakov udržať vo výške. Do-

ma vyrobená mačička sa na všetkých pozerala z výšky. O ešte príjemnejšie strávený čas sa postarali členky Jednoty dôchodcov
v Kline. Napiekli chutné koláče,
štrúdle a šišky, uvarili osviežujúci čaj. Orlovňa Klin s Miestnym

spolkom Červeného Kríža pripravili súťaže – skákanie vo vreci
a špeciálne behy vo dvojici. Rodičia sa mohli stretnúť a porozprávať, deti zabaviť a všetci si užívali
príjemnú teplú nedeľu.
-mj-

Pán kaplán nezabudol
Dňa 8. 7. 2018 sa farnosť Klin rozlúčila s duchovným otcom Pavlom Krokusom, ktorý tu pôsobil päť rokov. Pred odchodom sme ho poprosili ešte o jeden rozhovor. Pán kaplán rád súhlasil. Uvedomoval si, že keď emócie a starostlivosti zo sťahovania a všetkého nového usadnú,
bude čas a aj dôvod na doznievanie. Ďakujeme Vdp. Pavlovi Krokusovi, teraz už kaplánovi vo farnosti Nová Ľubovňa, že si našiel čas napísať bývalým farníkom.

Aká bola vaša cesta ku
kňazstvu?
• Pán si nás každého osobitným
spôsobom pozýva k sebe.. Jedného ku kňazstvu či zasvätenému
životu, iného k manželstvu a ďalšieho k životu ostať slobodným
a tak s dôverou slúžiť Bohu, blížnym a Cirkvi… Preto na túto otázku sa mi natíska odpoveď slovami sv. apoštola Pavla, ktoré píše
v liste Galaťanom (Gal 1,15) „Ale
keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal…“ Je preto veľmi ťažké odpovedať, prečo práve mňa si
Boh vybral za „nástroj“, cez ktorý má prúdiť a vyvierať Božie milosrdenstvo. Hovorí sa, že Pán
Boh kúri s takým drevom, aké
má. Boh si totiž vyberá a povoláva
do kňazstva mladých mužov z na-

šich rodín, ktoré tiež nie sú ideálne a vzorové. Vidí v nich vaše deti
ako zmes toho najlepšieho, čo máte vy rodičia a čo ste im odovzdali do vienka cez genetickú výbavu.
Ale vidí v nich aj vaše zaťaženosti,
ktoré vašim deťom nechtiac proti vašej vôli tiež cez genetiku odovzdávate. A napriek tomu sa Boh
zastaví a vyberá do svojej služby aj z vašich rodín nových rozsievačov Božieho Slova. Tak taká
bola aj moja cesta ku kňazstvu....
NEPOCHOPITEĽNÁ, ale predsa
Božia !!!
Čo sa vám v Kline páčilo?
• Najjednoduchšie by bolo na to
odpovedať, že „všetko“...To by
som, ale bol optimistom… Samozrejme každá farnosť má svoje pozitíva a negatíva…To je ale dobré,
lebo sa stále má v niečom posúvať
vpred... Zdokonaľovať... A aj farnosť Klin má predpoklady napredovať a rozvíjať potenciál, ktorý
je predovšetkým v deťoch a mladých ľuďoch, ktorí žijú v tejto farnosti... Osobitne som sa veľmi tešil pri rorátnych svätých omšiach
v čase adventu, kedy prichádzal
hojný počet detí na tieto adventné aktivity...
Čo by bolo dobré u Kliňanov
zmeniť?
• „Ako chcete, aby ľudia robili

vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6,31)
Ak chceme niečo zmeniť, je potrebné vždy začať sám od seba…
Čo by ste chceli Kliňanom
odkázať.
• Nie je možné slovami obsiahnúť
a vypovedať VĎAKU za všetky
chvíle strávené vo Vašej prítomnosti počas môjho pôsobenia, ani
nie je tak jednoduché prijať mo-

je ospravedlnenie za všetky moje
chyby a zlyhania… Ale pevne verím, že dobrotivý Boh, ktorý nás
povolal k životu a dáva nám zakúšať plnosť milosti, nás raz všetkých dovedie k večnej radostnej
a spoločnej hostine v Nebeskom
kráľovstve… Vďaka za všetko...
Na všetkých myslím v modlitbách
a taktiež aj Vás prosím o modlitbu
za mňa…
-red-

Poďakovanie za úrodu
Ani silný dážď, ktorý dokázal „prekričať“ mikrofón, neodradil obyvateľov obce Klin a hostí, aby sa zúčastnili poďakovania za úrodu.
Ďakovná liturgia sa konala 2. 9. na Grape. Poľovníci sa aktívne zapájali do bohoslužby a spolu s obetnými darmi priniesli mladého srnca. Bratia Lajdovci obohatili slávnosť fanfárami na lesných rohoch.
Po omši boli všetci prítomní pozvaní na výborný guláš.
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Rekonštruovaná dolná MŠ –spredu

Naša škôlka
Účelom vzdelávania je premeniť zrkadlá na priehľadné okná
(Sydney D. Harris)
…preto my učitelia vzdelávajme deti tak, aby nevideli pred sebou iba
samých seba, ale aj všetko to, čo sa okolo nich deje, vedeli rozlíšiť dobré
od zlého, dokázali pomáhať druhým a rozdávali lásku plnými priehrštiami.
Konečne sme sa dočkali „nového šatu“ dolnej budovy našej materskej školy. Pred rokom nám pán
starosta a pani riaditeľka ZŠ s MŠ
Klin oznámili schválenie projektu
pod názvom Zvýšenie energetickej
efektívnosti materskej školy. Cieľom realizácie projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy v obci Klin, ktorý
bol spolufinancovaný Európskou
úniou. Všetci sme sa tešili, ale zároveň aj obávali toho, ako to všetko
zvládneme. Bolo treba presťahovať
dve triedy. Jednu do hornej budovy a druhú do budovy obecného

Pocitový chodník

Turistická vychádzka k soche Ježiša

úradu, čo sa z pochopiteľných dôvodov nepáčilo mnohým rodičom.
Ale iného východiska nebolo. Rok
rýchlo prešiel a dňa 30. 8. 2018 sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie
a vysvätenie dolnej budovy materskej školy, kde sa nachádzajú dve
triedy. Najväčšiu radosť z novej
budovy majú naše deti, pretože je
útulná, rozvoniava novotou, hýri
pestrými farbami a novými hračkami. S nadšením a elánom sme
sa pustili do aktivít a činností v novom školskom roku. V obidvoch
budovách našej MŠ máme päť tried
s počtom detí 93. Slniečkovú triedu (3 – 4r. deti), Mačiatkovú triedu
(3 – 4r. deti), Lienkovú triedu (4 –
5r. deti), Žabkovú triedu(5 – 6r. deti) a Včielkovú triedu (5 – 6r. deti).
Od začiatku školského roka prešiel
mesiac a deti už majú v materskej
škole za sebou náročné obdobie
adaptácie a tešia sa z každej novej
činnosti, aktivity a hry. Slzičky sú
vysušené, úsmevy odkrývajú biele
zúbky a mozočky pracujú na plné
obrátky. Máme za sebou už nejednu aktivitu, ako napríklad Turistickú vychádzku k soche Ježiša Krista
na vrch Grapa, Zber jesennej úrody z políčok a skleníka, Zber papie-

Pečenie ovocného koláča

Zber jesennej úrody
ra, výroba šarkana na Šarkaniádu
do OC Klinec, vystúpenie detí ku
dňu Úcta k starším, dokončenie
projektu Pocitový chodník, pečenie ovocných koláčov, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti počas
vychádzok po našej obci…

Úcta k starším

Verím, že naše deti a aj vy rodičia budete spokojní s výsledkami
vašich detí, a že budeme navzájom spolupracovať pri ich výchove
a vzdelávaní.
Bc. Katráková Viera
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V ZŠ Klin sa už začal nový školský rok
na hodinách dejepisu, náboženstva či geografie.

S prváčikmi
Otvorenie
Nový školský rok 2018/19 sa začal v pondelok 3. septembra 2018
svätou omšou v kostole a následným slávnostným privítaním žiakov pani riaditeľkou, pánom starostom obce a triednymi učiteľmi.
42 prváčikov prekročilo prvýkrát
prah našej ZŠ s miernymi obavami, ktoré sa po chvíľke zmenili
na zvedavosť a veselú náladu. Nové priestory privítali aj deti v dolnej MŠ, čím sa vyriešili doterajšie
priestorové problémy.
Prvý deň v škole sme si navzájom vyrozprávali zážitky z prázdnin, pripomenuli si pravidlá školského poriadku a od utorka sme sa
s nadšením pustili do vzdelávania
a opakovania vedomostí.
Dúfame, že aj tento rok bude
úspešný a postará sa o komplexný
rozvoj žiackych kompetencií.

Oravský hrad
Naši piataci tento rok absolvovali
tradičnú prehliadku nášho skvostu – Oravského hradu – v rámci dejepisnej exkurzie. Pozostávala zo 754 schodov a takmer 25
miestností. Prezreli sme si obrazy majiteľov hradu, dobový nábytok a zbrane, prierez archeologických nálezov na Orave v období praveku, stredovekú mučiareň,
ale aj modernú filmotéku, ktorá obsahovala zaujímavosti o filmoch, ktoré boli natočené na tomto hrade. Naša exkurzia pokračovala do Tvrdošína, kde sme navštívili gotický kostolík z 15.storočia, ktorý je zapísaný v svetovom zozname UNESCO. Zaujal
nás drevený oltár a aj to, že svätá
omša sa tam koná len raz do roka – na Sviatok všetkých svätých,
ktorým je kostol zasvätený. Novozískané vedomosti žiaci uplatnia

Noc výskumníkov
Túto zaujímavú akciu navštívili naši šiestaci v OC MAX Poprad. Bohatý vedecko-populárny program pre žiakov pripravili vedci Astronomického ústavu
SAV v spolupráci s univerzitami,
výskumným ústavom a vedeckými inštitúciami. Vyskúšať v praxi
si mohli rôzne fyzikálne a technické javy. Potom smerovali do Múzea jaskyniarstva v LM, kde sa
oboznámili so vznikom vesmíru, horninami a minerálmi, ale aj
ozvučenou faunou. Mohli tam vi-

Gotický kostolík

Oravský hrad

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD ZÁKAMENNÉ, ŠKOLSKÝ ÚRAD
Demografický vývoj žiakov v ZŠ
Č. ZŠ
1. Babín
2. Beňadovo
3. Bobrov
4. Breza
5. Hruštín
6. Klin
7. Krušetnica
8. Lokca
9. Lomná
10. Mútne
11. Novoť
12. O. Jasenica
13. O. Polhora 481
14. O. Polhora 130
15. O. Veselé
16. Rabča
17. Rabčice
18. Ťapešovo
19. Vasiľov
20. Vavrečka
21. Zákamenné
22. Zubrohlava
Spolu
Ročný rozdiel
Rozdiel so šk.r.
04/05

04/05
210
50
207
286
460
340
221
445
58
492
566

05/06
211
49
191
291
446
335
215
457
59
487
577

06/07
206
56
177
289
436
340
204
461
62
475
552

07/08
201
54
177
280
414
347
197
434
62
467
557

08/09
191
59
172
302
388
337
192
421
64
449
541

09/10
186
67
163
298
372
317
185
411
61
438
524

10/11
182
62
164
296
367
320
193
399
62
435
501

11/12
190
68
154
289
356
322
199
368
63
421
495

12/13
188
59
161
295
349
322
199
359
59
414
480

13/14
177
55
162
306
346
326
192
343
66
408
474

176
527
500
763
328
34
43

163
527
504
762
334
30
42

160
515
493
731
330
27
38

160
483
476
715
319
30
41

162
440
475
670
303
25
39

157
426
475
661
289
27
39

159
403
454
642
296
32
35

151
399
443
622
296
32
36

148
400
423
638
287
35
37

139
393
410
632
279
41

958
289
6953

924
290
6894
- 59

894
294
6740
- 154

854
279
6547
- 193

817
273
6320
- 227

777
276
6149
-171

744
270
6016
-133

744
276
5924
-92

727
262
5842
-82

714
266
5729
-113

-59

-213

- 406

-633

-806

-937

-1029 -1111

14/15
179
52
164
283
328
317
191
335
63
400
472
211
136
375
391
634
272
31
41
76
712
264
5927
-125

15/16
172
50
166
270
329
306
203
324
54
384
468
225
135
381
388
640
269
33
44
77
695
265
5878
-49

16/17
163
132
173
200
316
308
181
337
59
377
471
219
133
370
382
650
261
35
37
82
681
266
5833
-45

17/18
158
127
190
186
318
310
181
331
59
381
487
222
143
366
363
657
245
36
42
84
699
285
5870
+ 37

18/19
151
124
201
183
309
325
187
341
58
371
495
208
137
352
348
659
251
37
34
90
699
292
5852
-18

-1224 -1026 -1075 -1120 -1083 -1101
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Deň jazykov – Chorvátsko

dieť pravekého mamuta a taktiež
vliezť do medvedieho brlohu. Získali cenné vedomosti o dejinách
jaskyniarstva a súčasných sprístupnených jaskyniach na Slovensku.

niesli žiaci z 3. B a 5. triedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
zberu papiera a ukázali, že im záleží na našich lesoch, prírode a budúcnosti. A nezabudnite, že na jar
v zbere pokračujeme!!!

Deň jazykov a športu
Aj v našej škole sme si pripomenuli EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
A ŠPORTU a zorganizovali sme
zaujímavé jazykovo-športové dopoludnie.
„OI, DOBAR DAN či BÚCSÚ“ sa ozývalo priestormi
školy, pretože chorvátčina,
maďarčina, gréčtina, portugalčina a fínčina tvorili hlavnú slovnú zásobu jednotlivých ročníkov. Žiaci si pripravili vlajku a znak dotyčnej krajiny, priblížili základné fakty
i zaujímavosti a naučili svojich
spolužiakov pozdravy, číslovky a „čarovné slovíčka“ v danom cudzom jazyku. Po teoretickej prednáške prišiel rad
na šport. Žiaci si aktívne rozhýbali svoje svaly a zasúťažili si vo futbale, stolnom tenise, bedmintone, florbale či
bowlingu. Oboznámili sa aj
s dejinami a pravidlami týchto športových disciplín. Celá
škola dýchala priateľskou atmosférou a všetci boli spokojní s vydarenou školskou akciou, ktorá nahradila klasické
vyučovanie.

ŠKD
Aj v tomto školskom roku pracujú v našej škole 2 oddelenia ŠKD,
ktoré vedú 2 kvalifikované vychovávateľky. Okrem písania domácich úloh sa venujú aj rôznym
športovým či umeleckým aktivitám. Využívajú priestory telocvične, ihriska, relaxačnej zóny či
multimediálnej učebne. Rešpektujú sa tu potreby a záujmy detí.
Deti rozvíjajú svoju zručnosť, tvorivosť, talent a vedomosti. Spoločenské a kolektívne hry sú tiež
každodennou súčasťou pobytu
v ŠKD. ŠKD plní aj preventívnu
funkciu, a tak predchádza negatívnym javom, ktorými je ohrozená školopovinná mládež. Poskytuje rozličné možnosti, ako tráviť
voľný čas, učí deti spolupatričnosti, tolerancii, rozvíja komunikačné a sociálne zručnosti či hygienické návyky.

Zber papiera
Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba
v poslednom období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, vďaka jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu, veľmi rýchlo
stúpa. Do jesenného zberu papiera sa s veľkou chuťou zapojili všetci žiaci ZŠ. Dve odpoludnia nosili plné „káričky“ papiera, a tak
sa nám spolu podarilo nazbierať
7 647kg. Zachránili sme tým približne 120 stromov. Najviac pri-
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Ekologické podujatie
Vybraní žiaci 7. – 9. ročníkov
za zúčastnili ekologického podujatia, ktoré organizovala obec Klin
v rámci projektu Turistika bez
hraníc. Hlavným cieľom projektu bolo priblížiť prírodné a kultúrne bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia a prilákať do týchto regiónov viac turistov. Žiaci sa
tam prostredníctvom prezentácií
dozvedeli zaujímavé informácie
o vývoji a význame tohto projektu. Ďalšia časť prednášky bola venovaná Klinskému rašelinisku, jeho jedinečnej faune a flóre, ale aj
jeho slovenskému či celosvetovému významu. Žiaci získali o danej
téme propagačný materiál, mapy
a boli poučení o možnosti stiahnuť si aplikáciu cyklotrasy, ktorá
spája dedinku Klin s obcou JelešPokračovanie na str. 19

Európsky deň jazykov

Ekologické podujatie

Múzeum jaskyniarstva

foto: ing. peter jendroľ
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Jabĺčkový – deň

Zdravé obilniny

V ZŠ Klin sa už začal nový školský rok
Dokončenie zo s. 19
ňa v Poľsku. Potom nasledovalo
oceňovanie a ďakovanie tým, ktorí sa zaslúžili o realizáciu projektu a podujatie bolo ukončené recepciou spojenou s chutným občerstvením.
Deň zdravej výživy
Dňa 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor
životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie
a jednotlivých živín potrebných
pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Piatkové dopoludnie
sme sa v našej ZŠ venovali zdravému životnému štýlu. Žiaci 1.
stupňa absolvovali aktivity počas Jabĺčkového dňa a pochutnali si na jabĺčkových špecialitách.
Na 2. stupni prebiehali prezen-

Aktivity v ŠKD

tácie žiackych plagátov o ovocí,
zelenine, strukovinách, mliečnych výrobkoch, ale aj nezdravých potravinách a chorobách,
ktoré súvisia s nezdravým životným štýlom. Potom si žiaci vytvárali kreatívne obrazy a výrobky z tekvíc, cestovín či strukovín. Vedúca školskej jedálne pripravila pre všetkých zdravé pochúťky, ktoré nám pripomenuli,
aké dôležité miesto v našom jedálničku majú ovocie, zelenina
a iné zdravé potraviny.
Krúžky
Svoj voľný čas môžu žiaci našej
ZŠ tráviť v záujmových útvaroch,
kde si môžu rozvíjať svoju tvorivosť, jazykové znalosti a športový talent. V tomto školskom roku
u nás pôsobia viaceré rôznorodé
krúžky:
Angličtina pre prvákov, Angličtina hrou, Pohybové hry, Spo-

ločenské hry, Výtvarná tvorivosť,
Šikovné ruky, Športový krúžok,
Poznávací krúžok, Strojopis, Stolný tenis, Hudobný krúžok, Putovanie prírodou.
Naše krúžky predstavujú pomoc zo strany učiteľov v inšpirácii, ako efektívne tráviť voľný
čas v kruhu rovesníkov a pri tom

sa cielene zabaviť či len tak si zašportovať. Sú efektívnou náhradou nudného popoludnia, kde žiaci svojou aktivitou a tvorivosťou
prispievajú k rozvoju svojej osobnosti.
Text a fotky spracovala
PaedDr. Ľudmila Matisová

Malí i veľkí hasiči
nezaháľajú
Je tomu viac než rok ako Dobrovoľný hasičský zbor Klin
organizoval putovnú družobnú súťaž v našej obci.
Napriek ukončeniu aktívnej
hasičskej športovej sezóny v roku 2017 už v januári 2018 začali
naši hasiči s prípravou na tú ďalšiu. Hasičstvo nie len o úspešnom presune vody na „pľac“, ale
je potrebné sa aj technicky vzdelávať. A tak v rámci projektu zo
spoločnosti Yanfeng „I care“ naši starší hasiči ale aj malí hasiči
Plamene cestovali za vzdelaním
do Martina, do jedného z najväčších hasičských múzeí v okolí. Síce bola riadna zima a celá
expozícia sa nachádza v bývalých vojenských skladoch SIM
(Sklady Intendančného Materiálu), na zvedavosti a chuti sa niečo naučiť, to našim výletníkom
neubralo. Počas prehliadky múzea prešli hasiči cez expozície
pozostávajúce z konských a ručných striekačiek, expozície motorových striekačiek, oddelenia
výzbroje a výstroje a dvoch expozícií hasičských automobilov.
Otázky sprievodcovi kládli nie
len starší hasiči ale i deti. Z návštevy múzea si odniesli kopec
vedomostí aj dámy, ktoré oslovi-

li najmä zbierky medzinárodných
uniforiem.
Zima pomaly naberala na sile a tréningy sa sporadicky konali v telocvični Základnej školy, kde
sa deti pripravovali na disciplínu CTIF – prekážkový beh spojený s praktickou skúškou, ale sa aj
často zabávali rôznymi kolektívnymi hrami. Na prelome jari s letom sa presunuli tréningy mužov
a detí vonku na futbalové ihrisko. Muži sa pripravovali na okresné kolo, ktoré sa tento rok konalo v obci Zákamenné. Na odľahčenie atmosféry pred súťažami
sa deti spolu s vedením DHZ Klin
a v spolupráci s horárom Dušanom z miestneho urbáru, počas
prvého mája vybrali na ďalšiu akciu, ktorej cieľom bolo získanie vedomostí o lese, živote v ňom a ako
si ho chrániť. Súčasťou tejto aktivity bolo zasadenie stromčekov,
ktoré sa snáď v priebehu ďalších
rokov stane tradičnou každoročnou aktivitou celého spolku. Muži sa potešili v máji taktiež z prírastku do vozového parku a v Žiline si prebrali protipovodňový vozík, ktorý umožní a zlepší prácu
v teréne počas záplav, prívalových
dažďov a pri iných havarijných situáciách.
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re a ukázali, že bojovný a športový duch im nechýba. Ako aktívny
tím dostali možnosť zúčastniť sa
hasičského tábora vo Valči, kde si
vyskúšali aj iné techniky hasičského útoku.

Celý máj a začiatok júna sa už
deti pripravovali na okresné kolo
najznámejšej súťaže medzi mladými hasičmi Plameň, ktorá sa
tento rok konala v Rabči. Obec
Klin v tejto súťaži reprezentovali dve družstvá, Staršie dievčatá a Mixované družstvo. Plamene
svoju premiéru zvládli veľmi dob-

S horárom Dušanom

Sadenie stromčekov

V priebehu leta sa Plamene
zúčastnili ešte troch súťaží. Súťaže v Oravskej Porube, v Lokci
a športovú sezónu ukončili súťažou v Sihelnom, kde ako tím získali prvé miesto, za čo im patrí veľká vďaka a sme radi, že im to vyšlo, lebo si to veľmi zaslúžili.
Muži Hasiči sa tento rok venovali najmä taktickým cvičeniam,
ktoré mali rôzne zamerania. Metodicko-taktické školenia umož-

Plamene na návšteve múzea
ňujú dobrovoľným hasičom zlepšiť ich kooperáciu v teréne a taktiež byť flexibilný v prípade, že ich
pomoc je vyžiadaná aj z iných obcí pri väčších zásahoch, a to nie
len v boji s ohňom. Prvým tohtoročným cvičením, ktorého sa naši hasiči zúčastnili, bolo taktické
cvičenie „voda proti vode“, ktoré
sa konalo na nábreží v Námestove. DHZ Klin aktívne prispel k výcviku v boji s prírodným živlom.
V rámci požiarneho výcviku hasenia požiaru v lesnom poraste
sa konalo jedno z viacerých medzinárodných taktických cvičení v Námestove na Magurke. Následne v októbri sa konalo v našej susednej obci Zubrohlava taktiež medzinárodné cvičenie hase-

nia požiaru v lese, kde sa zúčastnili naši hasiči a zas raz ukázali, že
hasičstvo je kolektívna služba nie
len verejnosti.
V októbri si členovia DHZ spolu s ostatnými spolkami a nadšencami varenia zmerali sily na Kliňanskom kotlíku v Kolibe, kde
nastúpili ako dve družstvá Hasiči
Staršia Elita a Plamene s matkami. Hasiči muži si s najlepším gulášom tento rok odniesli zaslúžene
prvé miesto.
V októbri sa DHZ Klin rozlúčil
na poslednej ceste s naším dlhoročným členom Ivanom Mišekom,
ktorému aj takto vzdávame vďaku
za prínos pre náš zbor.
AKL
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Oravci na Košickom maratóne mieru

Je skoré nedeľné ráno, vzduch je chladný, ale slniečko príjemne hreje. Vo vzduch je cítiť
napätie, očakávanie, radosť,
strach a nedočkavosť z toho,
čo má prísť. Presne o 9:00 ráno zaznie výstrel a masy ľudí sa
pohnú vpred smerom k štartovej čiare. Práve sa začal 95. ročník Medzinárodného maratónu
mieru v Košiciach.
Naša cesta do Košíc začína
deň predtým. V sobotu. Celý víkend hlásia pekné počasie a teplotu okolo 20 stupňov. Skrátka
ideálne počasie na beh. O jednej
hodine poobede ma vyzdvihuje
auto pred domom. Známe tváre,
ale aj noví ľudia. Nastupujem
do dodávky k bratom Revajovcom
– Jurajovi a Jozefovi. V aute už
taktiež čaká Dominik Baculák
a neskôr sa k nám pridá ďalší
Kliňan, Martin Sitarčík. Posledná zástavka pred odchodom je
v Námestove, kde sme vyzdvihli
Antona Špitála a môžeme vyraziť
na cestu do Košíc.
Už v aute vládne dobrá nálada. Každý sa teší na zajtrajší maratón. Ja ako úplný nováčik sa
vypytujem na všetky detaily, čo
ma čaká. Síce behávam už dva roky, ale košický beh je pre mňa úplná novinka, na ktorú som sa tešil
a pripravoval celý rok. Po ceste

a krásnych výhľadoch na slovenskú krajinu sme večer docestovali
do Košíc. V Auparku, kde je oficiálna registrácia, sa zbierajú masy
ľudí. Každý si vyzdvihne štartové
číslo, malý darček od organizátorov a podpíše súhlas s podmienkami behu. Po registrácii čakáme
na Maxovcov z Rabče, ktorí taktiež s nami budú nocovať na rovnakej ubytovni.
Naše ubytovanie sa nachádzalo mimo Košíc, takže sme tam dorazili už za tmy. Rýchlo si vybaliť
veci, niečo zajesť a spať. V noci
ešte dorazí Zdenko Graňák z Námestova s ďalšími dvoma bežcami. Ráno je budíček hneď o šiestej.
Ľahké raňajky, rýchlo sa prezliecť
a nastúpiť do auta. Košické ráno
je chladné, ale slnečné. „Nebolo
by zlé urobiť si fotku na pamiatku“ navrhuje Dominik. Všetci
vystrojení a pripravení na beh
zapózujeme. Z parkoviska sa hromadia masy ľudí. Je ich viac ako
som predpokladal. Celková účasť
je viac ako 12 000 bežcov. Keďže
to bola naša prvá skúsenosť s takýmto dlhým behom, zvolili sme
možnosť pol maratónu. Zvyšok
mužstva už mali skúsenosť s celým maratónom, no tento rok sa
taktiež rozhodli pre pol maratón.
Ako sami poznamenali „tento rok
si ho len tak chceli užiť“.
Na cieli sme rozdelení

do skupín podľa dopredu zahlásených časov. Čím pomalší čas, tým
bol človek ďalej od štartovacej čiary. V mase ľudí bádam ďalšie známe tváre z Oravy, medzi nimi aj
Juraja z Námestova, ktorý organizoval Námestovský beh. „Je to
v celku slušná tlačenica“ hodnotí
starší pán. O 9:00 ráno zaznieva
štartovný výstrel. Masa ľudí je
obrovská. Výstrel síce zaznel, ale
dav sa nehýbe. Trvá to až celé tri
minúty, kým sa kvôli množstvu
bežcov dostanem k štartovnej čiare. Prvé tri kilometre nie je ani
možnosť sa nikam posunúť. Je to
ako stena pred tebou a za tebou.
Pripomína to pohľad z hora počas Bobrovskej púte – neskutočný
dav ľudí, pri ktorom nevidno začiatok a koniec.
Atmosféra po meste je úžasná.
Trať lemujú povzbudzujúce davy
ľudí, ktorí nás potleskom a jasaním posúvajú vpred. Každé dva
kilometre je stanica s občerstvením. Prvú prebehnem s nezáujmom, no pri tých ostatných som
sa už radšej zastavil. Trať lemuje
takmer celé Košice –mesto, hlavne časť okolo Dómu je nádherná
– celkovo Košice vyžarujú priateľským dojmom, nielen kvôli fantastickým fanúšikom, ale aj tým,
ako mesto vyzerá. Po hodine behu
slniečko začína pripekať. Teplomer ukazuje okolo 20 stupňov,
čo je pre mňa, ale aj pre mnohých bežcov teplo. Moje zastávky
na občerstvovacích staniciach sú
čoraz častejšie. Avšak nielen pre
mňa. Mnoho ostatných bežcov
taktiež hasia smäd a aspoň nachvíľku spomalia.
Kontrolujem si hodinky – už
viac ako hodinu a pol bežím
a mám za sebou 16 kilometrov.
Už som prešiel limit, ktorý som
najviac zabehol počas tréningov.
V duchu si hovorím, že toto zabehnem aj po štvornožky. Pri
19 km prichádza prvá kríza a kŕče do stehien – nevadí. Ľudia popri trati ma okamžite poháňajú

Po maratóne
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ďalej ako náhle spomalím alebo
začnem ísť krokom. Pohľady ľudí
a odhodlanie to zabehnúť pod dve
hodiny ma ženú ďalej. V diaľke
vidno už Košický Dóm, už je to
len kúsok, keďže pri Dóme sme
štartovali. Už je to viac ako dve
hodiny čo bežím. Organizátori
ma odkláňajú do bočného cieľa –
hlavný je vyhradený pre bežcov,
ktorý dobiehajú 42 km maratón.
Už vidno cieľovú rovinu a dobieham niečo pod dve hodiny a päť
minút. V cieli ma už čakajú chalani, s ktorými som prišiel, a povzbudzujú ma. Síce som ich nevidel len dve hodiny, ale prišlo mi to
ako celá večnosť. Krátko po mne
dobiehajú prví bežci z Etiópie,
ktorí absolvovali celý maratón.
Postupne sa naša malá skupinka opäť pozbierala. V podzemnom parkovisku sme si vyzdvihli
oblečenie na prezlečenie a smerujeme k plavárni, kde sú dostupné
sprchy. Po tom, čo sme zo seba
úspešne urobili ľudské bytosti,
smerujeme opäť do mesta. Na
chvíľku si posedieť, oddýchnuť
a hlavne povzbudiť ostatných bežcov. V dave zbadáme aj ďalšieho
spolu bežca z Oravy, ktorého som
stretol na 6 kilometri. On na rozdiel od nás bežal celý maratón.
Povzbudzujeme ho, aby posledné
metre úspešne dobojoval. V meste
ostávame až do konca. Poslední
bežci a hlavne najstarší bežec –
pán starší ako 80 rokov – dobieha po šiestich hodinách. Po tom
sa maratón oficiálne končí.
Nastupujeme do auta a smerujeme naspäť domov, všetci sme
unavení, ale spokojní a šťastní.
Cesta ubieha v poriadku, prekvapivo rýchlejšie ako tam, možno
to bolo tým, že niektorí z nás nevedeli, čo ich čaká alebo sme boli
v očakávaní a napätí. Z Medzinárodného maratónu mieru si odnášame medailu zavesenú okolo
krku, krásne spomienky a trošku
hrdosti z toho, že sme prekonali
samých seba a zvládli to. O rok
opäť dovidenia Košice.
Mgr. Juraj Balek
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Klinský krosový beh

Účastníci behu pri rozcvičke pred štartom
V nedeľu 26. augusta 2018 sa v Kline uskutočnil 0. ročník Klinského krosového behu.
V daždivom počasí sa na štart
pretekov postavilo spolu 60 odhodlaných bežcov. Tí zdatnejší
mali možnosť odbehnúť náročnú
11 kilometrovú trať okolo sochy Ježiša a cez vrch Vahanov.
Po dvoch dňoch dažďa bola trať
premočená a dala bežcom poriadne zabrať. 5 kilometrová trasa viedla po zrekonštruovanej
starej ceste do Námestova. Obe
trasy využili nové značené cyklochodníky, ktoré boli v Kline
nedávno zrealizované. Náhradný
program v telocvični základnej
školy využili predovšetkým deti.
Beh mal charitatívnu myšlienku, výťažok z behu 323 € pomôže
chlapcovi po vážnom úraze.

Tešíme sa už na ďalší ročník,
ktorý ale bude pravdepodobne už
na jar 2019.
Sledujte aktuálne informácie
na FB stránkach Orava v pohybe
a Klinský krosový beh.
Víťazi jednotlivých kategórií:
11 km trasa
Muži do 40 rokov:
Mário Košút 00:50:41
Muži nad 40 rokov:
Slavomír Praj 00:50:59
Ženy: Jarmila Kakusová 01:07:42
Juniori: Juraj Košút 01:02:32

Na stupni víťazov sú (kategória Muži nad 40rokov 11km trať): 1. Slavomír
Praj, 2. Martin Buc, 3. Marek Voška

5 km trasa
Muži absolútne poradie:
Rastislav Vajduľák 00:22:01

Ženy absolútne poradie:
Oľga Franková 00:23:42
Juniori: Benjamín Belicaj 00:22:37

Juniorky: Ema Uhliariková 00:27:21
Deti: Sebastián Belicaj 00:24:54
Dominik Baculák

TJ Tatran Klin – FUTBALOVÁ JESEŇ
Futbalisti prípravky už jesennú časť uzavreli. Ostatných čaká ešte hrať po jednom zápase.
Muži
VI. liga dospelí,
OFZ
Liesek – Klin 2:5,
Klin – Zubrohlava 1:1, Leštiny – Klin 1:1, Žaškov
– Klin 4:0, Klin – Zákamenné 0:1,
Novoť – Klin 5:1, Klin – Vasiľov 3:2,
Hruštín – Klin 1:2, Klin – Zuberec
1:0, Breza – Klin 6:1, Klin – Zázrivá 1:1, Dlhá nad. O. – Klin 5:1
1. Dlhá n. O.
2. Pribiš
3. Žaškov
4. Breza
5. Zubrohlava
6. Zákamenné
7. Novoť
8. Leštiny
9. Klin
10.Zuberec
11. Liesek
12. Hruštín

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
7
5
6
5
4
4
4
4
3

1
2
2
1
3
0
1
3
3
2
2
1

1
1
3
4
4
6
6
5
5
6
6
8

40:16
38:12
23:12
24:18
19:14
26:24
28:34
16:23
17:29
27:26
20:28
21:32

31
29
23
22
18
18
16
15
15
14
14
10

13. Vasiľov
14. Zázrivá

12 2 1 9 13:28
12 1 4 7 14:30

7
7

Dorast
V. liga U19 „B“, OFZ
Klin – Mútne 8:2, Or. Veselé
– Klin 2:3, Klin – Breza 3:0, Sihelné – Klin 2:2, Klin – Vavrečka 4:2,
Mútne – Klin 0:6, Klin – Or. Veselé 5:1, Breza – Klin 0:3, Klin – Sihelné 2:1
1. Klin
2. Vavrečka
3. Sihelné
4. Or. Veselé
5. Breza
6. Mútne

9
8
9
9
9
8

8
6
3
3
3
0

1
0
3
1
1
0

0
2
3
5
5
8

36:10
29:16
17:15
20:23
11:20
8:37

25
18
12
10
10
0

Starší žiaci
III. liga skupina „B“ U15, SsFZ
Klin – Chlebnice 3:0, Ľubochňa –
Klin 3:3, Klin – Trstená 2:1, Tvrdošín – Klin 1:0, Klin – Zuberec

3:2, Or. Lesná – Klin 1:2, Klin –
Záv. Poruba 4:0 Liptovský Hrádok – Klin 1:0, Klin – Diviaky 2:0
1. Ľubochňa
2. Trstená
3. Tvrdošín
4. Klin
5. L. Hrádok
6. Or. Lesná
7. Chlebnice
8. Zuberec
9. Diviaky
10. Rabča
11. Záv. Poruba

9
9
9
9
8
10
9
9
8
9
9

6
6
6
6
5
4
3
3
1
1
0

2
1
1
1
1
1
3
1
4
1
0

1
2
2
2
2
5
3
5
3
7
9

37:18
54:15
26:11
19:9
18:22
20:27
9:12
33:18
6:14
12:40
0:48

20
19
19
19
16
13
12
10
7
4
0

Mladší žiaci
III. liga skupina „B“ U13, SsFZ
Klin – Chlebnice 2:0, Ľubochňa
– Klin 6:0, Klin – Trstená 1:6, Tvrdošín – Klin 2:3, Klin – Zuberec 2:1, Or. Lesná – Klin 1:4, Klin
– Závažná Poruba 2:1, L. Hrádok
– Klin 5:4, Klin – Diviaky 1:5

1. Trstená
2. Ľubochňa
3. Tvrdošín
4. Klin
5. Diviaky
6. Zuberec
7. Or. Lesná
8. L. Hrádok
9. Rabča
10. Chlebnice
11. Záv. Poruba

9
9
9
8
8
9
10
7
9
9
9

8
8
6
5
4
4
4
3
1
1
0

0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
2

1
1
3
3
2
4
6
3
6
8
7

31:6
34:10
49:14
15:22
31:19
33:23
20:48
14:14
23:33
8:46
5:28

24
24
18
15
14
13
12
10
5
3
2

Prípravka
Skupina „A“, OFZ
Vasiľov – Klin 0:6, Klin – Bobrov
5:1, Klin – Vasiľov 10:0, Bobrov
– Klin 0:9, Vasiľov – Klin 3:6, Klin
– Bobrov 5:0
1. Klin
2. Bobrov
3. Vasiľov

6 600
6 204
6 105

41:4 18
8:24 6
8:29 3
-red-
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Jessica má za sebou svoju prvú olympiádu
V dňoch 6. 10. 2018 – 18. 10. 2018 sa v Buenos Aires konali Mládežnícke Olympijské hry, ktorých sa zúčastnila aj výprava domáceho klubu
boxerka Jessica Triebeľová a tréner Peter Triebeľ, ktorý nám poskytol rozhovor.
• Ako hodnotíte celkovú spoluprácu a komunikáciu so Slovenským
Olympijským výborom?
Komunikáciu s SOV hodnotím na
jednotku.
Vedenie výpravy malo všetko pod
kontrolou.
• Ako hodnotíte Jessicin výkon
na olympijských hrách (OH)?
Pri hodnotení výkonu Jessicy sa
musím vrátiť do roku 2017, kde sa
objavili príznaky pretrénovanosti,
vnútorné zápaly, aj menšie problémy so zdravím, kvôli čomu brala lieky, k tomu zranenie na zadnej ruke v zápästí /potrhané väzivá/. Napriek tomu sme sa pripravovali na
ME v Taliansku, ktoré boli v apríli.
Jessica sa stala aj napriek tomuto
po 3. krát majsterkou Európy a kvalifikovala sa z 1 miesta na MS Budapešti a OHM.
• Ako ste riešili tieto problémy
po Majstrovstvách Európy?
Po ME sme mali menšiu pauzu na
rehabilitáciu. Zranenie na zadnej
ruke ustúpilo, začali sme s prípravou na MS v Budapešti, ktoré boli v auguste, ale problém zasa nastal na prednej ruke, čo je ešte horšie, keďže predná ruka v boxe je
70%. Opäť potrhané väzivá v zápästí, k tomu sa pridal problém
s členkom, Jessica aj napriek tomuto podala dobrý výkon. Cítili sme sa
byť ukrivdení v zápase s Japonkou.
Po MS prišla týždenná regenerácia, zasa sme pokračovali v príprave na OHM. Je smutné, že tieto zranenia nás prenasledujú už pomaly
celý rok .
• Bol Vám aj niekto nápomocný
v príprave tréningu?
Tréningové plány sme robili spolu
s profesorom Eduardom Laczom,
ktorý je nám veľmi nápomocný aj
v riešení zdravotného stavu, čiže
v podstate sme sa pripravovali iba
na 70 % po celý rok, keďže zdravotný stav nám nedovolil ísť na 100 %.
Museli sme vynechať prácu na vreciach, posilňovanie, výbušnosť, dynamiku, vytrvalosť, pracovali sme
iba jednou rukou a niektoré veci
sme robili v utlmenom režime, čo sa
odrazilo aj na jej sile a kondičke.
• Ako prebiehal zápas s Thajkou
na Olympiáde ?
Čo sa týka zápasu, Jessica dodrža-

la presne stanovenú stratégiu, kde
1. kolo jasne dominovala a vyhrala u všetkých rozhodcov. V 2. kole som cítil krivdu ringového rozhodcu z Argentíny a zaujatosť voči nám, kde Jessicu zbytočne napomínal a dal jej v závere kola bod dole po banálnom údere súperky, kedy Jessicu zbytočne rozhodil a psychicky ublížil. V 3. kole rozhodca
dokonal čo začal, zbytočne ukončil
zápas predčasne, kde Jessica mala
podľa našej dohody doboxovať v kličoch. Síce únava bola viditeľná, ale
určite by ešte našla vnútornú silu
a tento zápas ukončila víťazne, ako
ju poznám, aj keď 3. kolo by prehrala! Chcem ešte podotknúť, že v jej
váhe bolo iba 7 boxeriek a boli to
druhotriedne boxerky.
• Tak to je veľmi smutné, že na OH
sa deju aj takéto veci...
Pre mňa je smutné, že niekto napríklad je súdený a môže sa aj niekoľko krát odvolať a dožadovať sa nejakej spravodlivosti, ale v boxe to
momentálne neexistuje. Už nehovoriac o nejakom proteste a toto mi
berie všetku energiu, keďže poznám
veľmi dobre ako pavučina funguje,
a preto často v boxe vyhrá aj boxer
čo nemal vyhrať a chcem veriť, že
zmena musí prísť, ináč nemôžme
hovoriť o fair play, čo je pre športovca aj trénera motivujúce.
• Bola to veľmi ťažká príprava pre
Jessicu?
Jessica tento rok absolvovala ťažkú
sezónu s troma vrcholmi, čo je veľmi náročné a už nehovoriac o zdravotných problémoch, ktoré nás momentálne prenasledujú. Samozrejme aj ja si priznávam chybu čo sa
udiala, hlavne sme mali vynechať
stred a to boli MS v Budapešti a čisto sa sústrediť na OHM. Ale po vojne je každý generál a minulosť už
nezmeníme, musíme pozerať na budúcnosť, ale pre otca a zároveň trénera je to veľmi ťažké. Kto to nezažije, nepochopí, keďže my máme záujem iba o vysoké méty a Jessica bola favoritka, sklamanie je preto o to
väčšie.
• Aké plány máte v blízkej budúcnosti ?
Pre Jessicu je momentálne prvoradá regenerácia a dať sa zdravotne do poriadku. Hlavne zvýšiť hemoglobín, keďže má iba 120 čo je

málo pre bazálny život a nie pre vrcholového športovca. Cieľ je do konca roka 2019 absolvovať 2 – 3 sústredenia v zahraničí v nadmorskej výške 2200 m v trvaní po 3 týždňoch a zvýšiť hemoglobín na 150.
Celý rok sa zamerať taktiež na posilňovanie a zvýšiť silu o 100 %, ktorá jej veľmi chýba a začať pomýšľať
na OH v Tokiu 2020.
• Hneď po zápase ste hovorili, že
s boxom končíte. Ako to teda je ?
Áno hovoril som, bol som veľmi nahnevaný a frustrovaný z toho, ako
to dopadlo, keďže som obetoval celkovo 9 mesiacov prípravy iba boxu
a cítil som veľkú krivdu, ale za tým
si stojím. U mňa už je prvoradá iba
Jessica, čím vyššie chceme ísť, tým
viacej energie musím vynaložiť.
• Ako hodnotíte športoviská a organizáciu súťaží v Buenos Aires ?
Hodnotím to pozitívne, všetko bolo na veľmi dobrej úrovni, kde ľudia, dobrovoľníci, organizátori boli vo všetkom veľmi milí, nápomocní a ústretoví. A materiálové, orga-

nizačné zabezpečenie, ubytovanie,
oblečenie, doprava? To tiež hodnotím na veľmi dobrej úrovni. Pre nás
to bola prvá OH a veríme, že nie posledná, kde sme spoznali veľmi veľa príjemných ľudí nie len zo Slovenska a nadviazali nové priateľské vzťahy.
Mgr. Monika Janovičová

Na svet sme
privítali
Filip Jendroľ, Adam Pilarčík,
Andrea Huráková, Maxim
Kubek, Michal Cubinek, Michaela Gloneková, Marek Sochuľák, Miriam Jendroľová.

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Alžbeta Habľáková,
Vladimír Siman,
Ivan Mišek.

Echo KLINa č. 3/2018 • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie Obec Klin, IČO 00314544, Obecný úrad v Kline, s. č. 199, 029 41 Klin • www.klin.sk,
• e-mail: obecklin@klin.sk • Dátum vydania 30. 10. 2018 • Občasník • Šéfredaktorka Ing. Jana Jadroňová, tel.: 55 843 16 • Redakčná rada: Mária Jendroľová,
Mgr. Kristína Čechová, Ing. Peter Jendroľ, Štefan Peňák • e-mail: echoklina@gmail. com • Sadzba Justína Brišová • Tlačiareň Kubík • Náklad 550 ks
• Registrované MK SR pod registračným číslom EV 3866/09 • ISSN 1339-4606

