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Majster „N“ na našom ihrisku
Pri čítaní plagátu pozývajúcom na každoročný Deň kultúry a športu v Kline si mnohí v strednom a staršom veku spomenuli na obdobie
detstva. Ako hlavný hosť
bol totiž na plagáte uvedený Majster „N“. Súčasným
deťom toto meno nič nehovorilo, ale tí starší vyrastali
pri jeho reláciách a nechceli
si nechať ujsť vidieť tohto čiperného pána, vlastným menom Jozefa Nodžáka, rodáka z Námestova, „v akcii“.

Potom nasledovalo vystúpenie Majstra N a kúzelníka
Laca. Svojimi zábavnými úlohami, kúzlami a humorom
bavili všetkých. Pomáhali im
deti z hľadiska, ktoré si vyslúžili za pomoc odmenu a veselú pozornosť publika.
Obľúbenou súčasťou tohto
dňa sa stala súťaž hit Klina,
ktorá nechýbala ani v tomto
ročníku. Účinkujúcich bolo
pomenej, keďže počasie akcii
až tak neprialo, ale spev účinkujúcich bol prvotriedny.
Kategóriu mladších detí vyŠportová časť popoludnia sa hrala Izabela Kosmeľová a zo
začala futbalovým zápasom starších detí sa najviac páčila
žiačok proti žiakom, ktorý sa Katka Večerková. Do kategóskončil víťazstvom chlapcov, rie dospelých prišli harmonihoci dievčatá bojovali ako kári Ľudovít Svetlošák a Jalevice.

kub Bugaj, ktorí rozospievali
všetkých prítomných.
K dobrej pohode samozrejme patril výborný guláš, občerstvenie, ktoré zabezpečili
naši poslanci. Členky MS SČK
zabezpečili pre deti tombolu;
tí, čo mali troška šťastia, boli
vylosovaní a tešili sa z výhry.
Všetkým
organizátorom,
realizátorom a sponzorom:
STAVPOČ – Ing. František
Jendroľ, PD BESKYDY, JSK
– Jozef Sroka, COOP Jednota
Námestovo, PLASTIK Ťapešovo – Jozef Jendroľ, NATURAL
DOOR – Martin Svetlošák,
ELSPOL – Martin Šimurda,
POTRAVINY – Erika Babinská, patrí naše poďakovanie.
Akciu predčasne ukončila búrka. Mal sa ešte konať

futbalový zápas: muži z vyšného konca proti mužom
z nižného konca, ktorý sa
teda odložil na budúci rok.
Obe mužstvá môžu dovtedy
tvrdo trénovať.
Nieto pochýb, že Deň kultúry a športu je výbornou
príležitosťou zabaviť sa i zašportovať si. Je to aj popoludnie, kedy sa takmer celá obec
zíde, viac spoznáva, podporuje a baví spoločne. Škoda len,
že tohtoročné počasie nebolo
až také príjemné, aby sa ľudia
bavili až do neskorého večera.
Je však isté, že všetci, ktorí sa
tohto popoludnia zúčastnili,
neľutovali, že sa konal a tešia
sa na ten budúci.
–mj–
Pokračovanie na s. 3
– fotogaléria
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Zo stretnutí Obecného zastupiteľstva v Kline
Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin zo
dňa 1. 4. 2011.
Obecné
zastupiteľstvo
na svojom ustanovujúcom
zasadnutí
zvolilo:
• Mgr. Martu Basárovú
za kontrolóra obce na funkčné obdobie 6 rokov. Funkčné
obdobie začína dňom 5. 4.
2011 s pracovným úväzkom
8 pracovných hodín mesačne s mesačným funkčným
platom vo výške 59 €/mes.
v zmysle zákona 369/90 Zb.
zobralo na vedomie:
1. informáciu starostu obce o možnosti odpredať akcie v Dexia Banke novému
majoritnému vlastníkovi.
2. informáciu spoločnosti
SANSTAV Group, a.s. v zastúpení Mgr. Dávidom Fodorom za účelom prípravy, vypracovania a realizácie projektu „program revitalizácie krajiny integrovaného manažmentu povodí prevencie pred povodňami“.
schválilo:
1. Predloženie
žiadosti
o NFP z fondov EU z operačného programu životného
prostredia na podporu aktivít na zhodnocovanie odpadov za účelom vybudovania
zberného dvora v zmysle vyhlásenej výzvy na podávanie
projektov pre rok 2011.
2. Predloženie žiadosti
o NFP z Ministerstva životného prostredia na preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami z operačného programu ŽP pre rok
2011.
3. Vypracovanie zmeny
a doplnku č. 2 k ÚPN obce
Klin so zameraním na rozvoj
funkcie bývania.
4. Žiadosť Tomáša Svetlošáka o prístavbu a stavebné
úpravy k objektu pohostinstva „A je to“ s.č. 3 s vybudovaním parkovacích miest.
5. Žiadosť Ing. Vladimíra Majchra, bytom Klin č. 5
o výstavbu kanalizačnej prípojky s vlastnou ČOV pre

rodinný dom s.č. 14, na parcele C–KN 255/1
6. Žiadosť Dalibora Novakoviča a manželky Gabriely r. Blaškovičovej o výstavbu rodinného domu na parcele C–KN 1230/10.
7. Žiadosť Štefana Volfa,
Martina Lipiaka, Ing. Danie-

Kúpna cena prevádzaných
nehnuteľností sa schvaľuje
vo výške 1€/m 2.
8. Žiadosť Petra Triebeľa
o prenájom priestorov v suteréne kultúrneho domu
(okrem spodnej sály a kuchyne) pre zriadenie boxerského klubu pod KD s finan-

Čistenie potoka Kliňanka v rámci protipovodňových opatrení
la Madleňáka, Jozefa Kusa
o výstavbu drobnej stavby –
vodovodnej prípojky.
8. Zámennú zmluvu o vysporiadanie
vlastníckych
vzťahov pod MK medzi Obcou Klin a Máriou Stahoňovou, Klin č. 402, Máriom Fenikom a manž. Katarínou
Fenikovou, Klin č. 253, Albínom Svetlošákom, Klin č.
160. Jedná sa o parcely CKN
90/37 orná – 8 m2, 1230/23
TTP – 9 m 2, 1230/27 TTP –
18 m2, 90/36 zast. plocha –
9 m 2, 1230/24 ost. plochy
– 8 m2, 90/39 orná – 8 m2
a 90/40 orná – 10 m2 tak,
ako je to zakreslené v GP č.
37048201/147/2010. Hodnotu zamenených pozemkov možno vyčísliť sumou
1 €/m2, ktorú si zmluvné
strany nebudú navzájom
uhrádzať a kúpnu zmluvu
medzi obcou Klin a Gabrielou Blaškovičovou, Klin č.
509, Alenou Kovalčíkovou,
Klin č. 29 a Albínou Filipčíkovou Klin č. 45 a to pozemky CKN 1230/19 TTP
– 130 m2 a 1230/25 TTP –
9 m 2 tak, ako je to zakreslené
v GP č. 37048201/147/2010.

covaním stavebných úprav
na náklady prenajímateľa.
9. Žiadosť Štefana Volfa o výstavbu Autoservisu
na parcele E–KN 1300/44.
10. Úpravu rozpočtu ZŠ
s MŠ na rok 2011.
11. Vytýčenie
pozemku v areáli základnej školy
v časti od Rovne.
12. Žiadosť Juraja Fenika a manželky Kataríny
o výstavbu rodinného domu na pozemk parcela C–
KN 1317/24 zapísaný na LV č.
2004 v k.ú. Klin po vypracovaní dodatku k územnému
plánu na vlastné náklady žiadateľa.
neschválilo:
1. Žiadosť Evy Jašicovej
bytom Klin č. 165 o odkúpenie účasti obce v pozemkoch CKN parc. č. 409/7 zapísanej na LV č. 2019 a CKN
č. 409/8 zapísanej na LV č.
2018.
uložilo:
OZ Komisii pre školstvo
a finančnej komisii pripraviť
do 18. 4. 2011 úpravu poplatkov v MŠ.

Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin,
zo dňa 18. 4. 2011.
Obecné
zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí
schválilo:
1. Navýšenie
poplatku
v školskom klube detí pri
ZŠ s MŠ Klin na 3 € na žiaka
mesačne s platnosťou od 1.
9. 2011 s tým, že táto suma
bude upravená dodatkom
k VZN č. 10/2008 o určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov.
2. Vytvorenie poltriedky
v hornej MŠ s.č. 325 s dĺžkou
vyučovania 4 hod. denne (20
hod. týždenne pre deti od 3
– 6 rokov) a vykonanie prác
na stavebnej údržbe podkrovných priestorov MŠ s. č. 325.
3. Úpravu
rozpočtu
na kapitole cestná doprava
znížiť o 8 800 €.
4. Úpravu
rozpočtu
na kapitole vzdelávanie –
MŠ Klin o 8 800 €.
5. Žiadosť Štefánie Jančovej, bytom Klin č. 541 o prenájom miestnosti v budove s.
č. 147 za účelom podnikania
na zriadenie predajne textilu.
zobralo na vedomie:
Žiadosť Moniky Laššákovej, bytom Klin č. 161 o povolenie na výstavbu rodinného domu s tým, že k žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce vlastníctvo k pozemku, na ktorom
by sa mala stavba realizovať
spolu s geometrickým plánom. Doporučujú po predložení dokladov opätovne
prerokovať na OZ.
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Klin, zo
dňa 17. 6. 2011.
Obecné
zastupiteľstvo
v Kline:
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu nezávislého audítora za rok 2010.
2. Správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
Pokračovanie na str. 4
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Majster „N“ na našom ihrisku

Deň kultúry a športu v Kline Športová časť popoludnia začala futbalovým zápasom žiačok proti žiakom, ktorý sa skončil
víťazstvom chlapcov, hoci dievčatá bojovali ako levice.
foto na tejto stránke : ing. peter jendroľ
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Každý z nás je poľovník
Aj táto veta odznela z úst
nášho pána farára na slávnosti dňa svätého Huberta. Slávnosť bola dôstojná,
jednoduchá, v peknom prírodnom prostredí pri soche
Krista na Grape.
Všetko sa začalo o 13 00 ,
no poľovníci už od rána pripravovali chutný guláš, či už

to bol srnčí , alebo pre tých,
ktorí majú radi niečo pikantnejšie, diviačí.
Poľovníci so všetkými
zvyklosťami a tradíciami priniesli srnca ako dar ku svätej omši. Pôsobivý bol aj zvuk
lesných trúb. Veľmi krásny
bol tiež pohľad na trofeje našich poľovníkov, ktorí patria
do poľovníckeho združenia

Rabča, kde z celkového počtu 60 je 18 poľovníkov z Klina.
Patrónom
poľovníkov
je svätý Hubert, biskup,
o ktorom legenda hovorí: keď raz poľoval práve
na Veľký piatok, uzrel veľkého jeleňa, ktorému sa týčil medzi parohami kríž.
Zároveň ho nadprirodzený
hlas vyzýval, aby sa zriekol
svetských záľub. O dva ro-

ky neskôr ovdovel. Utiahol
sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s krížom a tam
urobil pokánie. Táto legenda spôsobila, že si poľovníci zvolili sv. Huberta
za svojho patróna.
Poľovníci by boli radi, keby sa oslava dňa svätého Huberta opakovala každý rok
čo by sme všetci určite s radosťou privítali.
Andrea Štepunková

Poľovníci ďakovali svätému Hubertovi aj Kliňanom

Prvú septembrovú nedeľu
si vybrali poľovníci pre
svoj deň. Zorganizovali
na Grape pri soche Pána
Ježiša svätú omšu na počesť
svätého Huberta patróna
poľovníkov.
A
razom
pripravili peknú nedeľu pre
Kliňanov. Takto sa chceli
poďakovať.

Zdeno Sivčák sa vyjadril:
„Máme od niektorých ľudí
podpísané pozemky pod diviačou oborou pod Kohútovou zadarmo. Preto sme si povedali, že aspoň jednu nedeľu
dedinčanom spríjemníme.“
Na príprave si dali záležať. Poľovníci v slávnostných uniformách priniesli

na nosidlách z čečiny mladého srnca, lesné plody a lúčne
kvety. Pán farár Eugen Ďubek okrem iného vyzdvihol
svätého Huberta ako človeka jasného ducha, ktorý môže byť vzorom všetkým. Bohoslužbu osviežili aj hráči na
lesný roh. To sa veru nepočuje každý deň. Po skončení

svätej omše, poľovníci všetkých prítomných pozvali na
srnčí a diviači guľaš.Oba boli výborné. Diviak bol z kliňanskej obory.
Krásne počasie a výhľad
už iba počiarkli pekný deň,
ktorý poľovníci pripravili už
druhý krát.
Mária Jendroľová

Zo stretnutí Obecného zastupiteľstva v Kline
Dokončenie zo str. 2
3. Informáciu
starostu
obce o možnosti prípravy
projektu „Revitalizácia vodného toku Kliňanka.
4. Informáciu
starostu obce o príprave projektu
„Zberný dvor Klin“.
5. Informáciu
starostu
obce o potrebe zabezpečenia hrobárov na pochovávanie na miestnom cintoríne.
6. Informáciu
starostu obce o vedení súdneho
sporu so Štefanom Červeňom, ako žalobcom voči
obci Klin.
7. Informáciu o kontro-

le z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zameranú na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
Základnej školy s Materskou
školou Klin“.
8. Informáciu o kontrole z prokuratúry týkajúcej sa
zákonnosti v postupe na úseku evidencie obyvateľov
podľa zák. č. 253/1998 Z.z.
9. Informáciu o konaní Kultúrno–športového
dňa, ktorý sa bude konať
dňa 26. 6. 2011 na ihrisku
TJ Tatran Klin.
10. Informáciu starostu

obce o možnosti a postupe
napojenia sa na verejnú kanalizáciu.
11. Informáciu zo ZMOS–u.
12. Ponuku spol. Biomasa, združenia právnických
osôb, Kysucký Lieskovec
na dodávku zmluvného predaja tepla zmenou palivovej
základne z fosílnych zdrojov (uhlie, drevo) na vykurovanie biomasou v podobe drevných peliet v objekte
kultúrneho domu.
B. SCHVAĽUJE
1. Audítora p. Ing. Florentínu Tekeľovú, bytom Zu-

berec č. 19, audítor SKAU licencia 626.
Záverečný účet obce
za rok 2010 a celoročné hospodárenie za rok 2010 bez
výhrad.
2. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 4 388 € zisteného podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zák.
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších na tvorbu
rezervného fondu.
Pokračovanie na str. 6
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Revitalizácia centra
v našej obci
Zámerom projektu „Revitalizácia centra“ v našej obci je komplexne dobudovať
jestvujúcu centrálnu zónu
tak, aby po ukončení realizácie dôstojne plnila svoju
funkciu.
Stav centra obce má vplyv
a bude mať vplyv aj na ďalší
dlhodobý rozvoj obce z pohľadu návštevnosti obce,
rozvoja v oblasti turizmu.
V súčasnej dobe priestor
v centre obce, kde sa nachádza kostol, budova starej školy so sídlom poštového úradu,
svojím vzhľadom nepôsobil
najlepším dojmom. Preto sa
pristúpilo k realizácii projektu, ktorým vznikne ucelená
kultúrno–oddychová zóna
pre širokú verejnosť, čím sa
zvýši bezpečnosť a estetickosť
týchto verejných priestranstiev a odstránia sa nedostatky infraštruktúry.
Z pohľadu vyhlásenej výzvy pre riešenie centrálnych
zón obcí musel projekt spĺňať také podmienky a riešiť
aktivity, aby mohol prejsť
v schvaľovacom procese.

Nemohol byť zameraný len
na úpravu miestnych komunikácií. Z tohto dôvodu boli
do neho zahrnuté tie aktivity, ktoré by svojím riešením
v centre obce najviac skrášlili vzhľad a kvalitu verejných
priestranstiev, riešili výstavbu
miestnej komunikácie najbližšie k centru obce, výstavbu parkoviska v centre obce,
výstavbu dažďovej kanalizá-

Pohľad na rozostavané nové parkovisko a rekonštruovanú cestu v rámci projektu Revitalizácia centra
v obci Klin

Výstavba oporného múru na potoku Kliňanka v rámci projektu
Revitalizácia centra v obci Klin
cie, verejnú zeleň s drobnou
architektúrou pre oddych
a úpravu potoka.
Celkové výdavky projektu „Revitalizácia centra obce
Klin“ sú vo výške 722 193 eur,
pričom výška nenávratného finančného príspevku je
680 356 eur s ukončením realizácie projektu do 30. 4. 2012.
Text a foto
Štefan Peňák, starosta

I n z e r á t
Súčasťou projektu Revitalizácia centra v obci Klin je aj výstavba dažďovej kanalizácie na rekonštruovanej ceste a novom parkovisku

Kúpim pozemok v Kline.
Súrne!
Tel: 0917 767675
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Zo stretnutí Obecného zastupiteľstva v Kline
Dokončenie zo str. 4
3. Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné
hospodárenie za rok 2010
bez výhrad.
4. Výročnú správu obce
Klin za rok 2010 bez výhrad.
5. Ponuku na prenájom
lyžiarskeho vleku p. Antonom Katrákom, Marwan,
Klin č. 121.
Návrh nájomnej zmluvy dopracovať podľa ponuky na uzavretie nájomnej zmluvy.
6. Prijatie povinnej ponuky
spoločnosti
PENTA INVESTMENTS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. posch. P.C. 3803, Limassol, Cyperská republika
zo dňa 20. apríla 2011 na prevzatie 11 ks kmeňových akcií,
na meno, v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 399 EUR, ISIN: SK11100001270, spoločnosti Dexia banka Slovensko
a.s., Hodžova 11, Žilina (ďalej
len „AKCIA“), za kúpnu cenu
628,17 EUR za 1 ks AKCIE.
7. Predaj 11 ks kmeňových
akcií, na meno, v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 399 EUR,
ISIN: SK11100001270, spoločnosti Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina
(ďalej len „AKCIA“), za celkovú kúpnu cenu 6909,87 EUR
(628,17 EUR za 1 ks AKCIE)
spoločnosti PENTA INVESTMENTS
LIMITED,
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2.
posch. P.C. 3803, Limassol,
Cyperská republika v zmysle jej povinnej ponuky na prevzatie zo dňa 20. apríla 2011.
8. Plat starostu obce na základe zmien platových pomerov starostov obcí a primátorov miest podľa zákona NR SR
č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 2 133 €
mesačne.
9. Žiadosť Kamila Laššáka a manželky Moniky Laššákovej, obaja bytom Klin č.
161 o zápis pozemkov ozna-

čených ako C–KN parc. č.
1317/160,1317/161, 1317/162,
1317/163, 1317/164, 1317/165,
1317/166, 1317/167, 1317/168,
1317/169, 1317/170 a 1317/171
v kat. území obce Klin a vydáva súhlasné stanovisko na zápis do katastra nehnuteľností
tak, ako sú zakreslené v GP č.
41962249–48/2011 vyhotoveného dňa 22. 3. 2011 Ing. Jozefom Revajom, Námestovo.
Súhlasné stanovisko sa vydáva z dôvodu vysporiadania
uvedených pozemkov do celku. Na predmetných pozemkoch sa v budúcnosti plánuje
individuálna bytová výstavba.
Časť uvedených pozemkov sa
nachádza v ÚP obce Klin.
10. Žiadosť vlastníkov pozemkov o zápis pozemkov
označených ako C–KN parc.
č. 1136/15, 1136/14, 1234/39,
1234/40, 1234/41, 1234/42,
1234/43, 1234/44, 1234/45,
1234/46, 1234/47, 1234/48,
1234/49, 1234/50, 1234/51
v kat. území obce Klin a vydáva súhlasné stanovisko na zápis do katastra nehnuteľností tak, ako sú zakreslené v GP
č. 41962249–47/2011 vyhotoveného dňa 20. 3. 2011 Ing. Jozefom Revajom, Námestovo.
Súhlasné stanovisko sa vydáva z dôvodu vysporiadania
uvedených pozemkov do celku. Na predmetných pozemkoch sa v budúcnosti plánuje
individuálna bytová výstavba.
Uvedené pozemky sa nenachádzajú v ÚP obce Klin.
11. Žiadosť Romana Ganobjaka, bytom Klin č. 43 o zápis pozemkov označených
ako C–KN parc. č. 1264/8,
1264/11, 1264/10, 1264/12,
1264/13, 1264/14, 1264/15,
1264/16, 1264/17, 1264/19,
1264/21, 1264/22, 1264/24,
1264/18, 1264/20 a 1264/23
v kat. území obce Klin a vydáva súhlasné stanovisko na zápis do katastra nehnuteľností
tak, ako sú zakreslené v GP č.
41962249–44/2011 vyhotoveného dňa 7. 3. 2011 Ing. Jozefom Revajom, Námestovo.
Na predmetných pozemkoch sa v budúcnosti plánuje
výstavba rekreačných domov
a chát. Uvedené pozemky sa
nenachádzajú v ÚP obce Klin.

12. Žiadosť vlastníkov pozemkov o zápis pozemkov
označených ako C–KN parc.
č. 542/2, 543/2, 1299/120–
129, 1300/140,141, 1325/12–
15, 1328/5,6 v kat. území obce Klin a vydáva súhlasné stanovisko na zápis do katastra
nehnuteľností tak, ako sú zakreslené v GP č. 41962249–
45/2011 vyhotoveného dňa 18.
5. 2011 Ing. Jozefom Revajom,
Námestovo.
Súhlasné stanovisko sa dáva
z dôvodu vysporiadania uvedených pozemkov do celku.
Na predmetných pozemkoch sa v budúcnosti plánuje
individuálna bytová výstavba.
Uvedené pozemky sa nenachádzajú v ÚP obce Klin.
13. Žiadosť vlastníkov pozemkov o zápis pozemkov
označených ako C–KN parc.
č. 1300/105–117, 1300/137–
139 v kat. území obce Klin
a vydáva súhlasné stanovisko na zápis do katastra
nehnuteľností tak, ako sú zakreslené v GP č. 41962249–
46/2011 vyhotoveného dňa
31. 3. 2011 Ing. Jozefom Revajom, Námestovo.
Súhlasné stanovisko sa
dáva z dôvodu vysporiadania uvedených pozemkov
do celku.
Na predmetných pozemkoch sa v budúcnosti plánuje individuálna bytová výstavba.
Uvedené pozemky sa nenachádzajú v ÚP obce Klin.
14. Žiadosť Ing. Petra Trnčáka, bytom Klin č. 337 a Juraja Trnčáka, bytom Klin č.
413 o zápis pozemkov označených ako C–KN parc. č.
1318/36–42 v kat. území obce Klin a vydáva súhlasné
stanovisko na zápis do katastra nehnuteľností tak, ako
sú zakreslené v GP č. 31/2011
vyhotoveného dňa 10. 6.
2011 Ing. Jurajom Lukáčikom, 027 55 Krivá 179.
Súhlasné stanovisko sa dáva
z dôvodu vysporiadania uvedených pozemkov do celku.
Na predmetných pozemkoch sa v budúcnosti plánuje
individuálna bytová výstavba.
Uvedené pozemky sa nenachádzajú v ÚP obce Klin.

15. Žiadosť Ing. Petra Trnčáka, bytom Klin č.337 o výstavbu RD na parcele č. C–
KN 1318/36 vedenej ako orná pôda o výmere 851 m2
tak., ako je zakreslená v GP č.
31/2011, ktorý vyhotovil geodet Ing. Juraj Lukáčik.
Stavebné povolenie bude vydané v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších
predpisov a územného plánu
obce s vybudovaním inžinierskych sieti na vlastné náklady.
16. Žiadosť Juraja Trnčáka, bytom Klin č. 413 o výstavbu RD na parcele C–
KN 1318/37 vedenej ako orná pôda o výmere 752 m2
tak. ako je zakreslená v GP
č. 31/2011, ktorý vyhotovil
geodet Ing. Juraj Lukáčik,
027 55 Krivá 179.
Stavebné povolenie bude
vydané v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších
predpisov a dodatku k ÚP,
ktorý bude realizovaný
na náklady stavebníka s vybudovaním inžinierskych
sieti na vlastné náklady.
17. Žiadosť Jána Košúta, bytom Oravská Polhora č.
1021 o prenájom časti priestorov v budove s. č. 224 za účelom zriadenia kvetinárstva.
18. Poplatky za hlásenie
rozhlasom pre subjekty, ktorým za túto službu je potrebné vystaviť faktúru vo výške
5 €/oznam.
C POVERUJE
1. Starostu obce rokovaním so Slovenským vodohospodárskym podnikom o podmienkach na vyhotovenie projektu „Revitalizcia vodného
toku Kliňanka“.
2. Starostu obce prípravou
projektu „Revitalizácia vodného toku Kliňanka“.
3. Starostu obce vypracovaním ponuky za účelom
úpravy vebovej stránky obce
Klin v zmysle platných zákonov a predpisov.
4. Starostu obce jednaním
so združením Biomasa, Kysucký Lieskovec o dodávke
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Výstavba trafostanice a rozvodov
nízkeho napätia pre IBV
Pre ďalší rozvoj našej obce
je dôležité vytvoriť podmienky a zabezpečiť výstavbu infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu.
Samospráva obce, v zmysle územného plánu v tomto
období dokončuje realizáciu
trafostanice v lokalite Pod

Grapou a rozvodov nízkeho
napätia (rozvodných skríň),
ktorú realizujú a jej stavebnú
časť vo výške cca 150 tis. eur
financujú energetické závody Žilina. Ostatné náklady
s vyhotovením projektovej
dokumentácie, vysporiadanie vlastníckych vzťahov,
vydanie stavebného povoOsadzovanie trafostanice v lokalite Pod Grapou

Prívod a uloženie kábla k trafostanici
technológie, spôsobe rekonštrukcie kotolne a možnostiach financovania projektu.
D NESCHVAĽUJE
1. Žiadosť Petra Bandíka,
bytom Klin č. 543 o odkúpenie parc. č. 5680/7 o výmere 119 m2, ktorá je vedená ako
ostatná plocha na Obec Klin
v 1/1 účasti.
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klin, zo dňa
29. 7. 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Kline:
SCHVAĽUJE
1 . S p olu f i n a n c ov a n i e
projektu pod názvom „Revitalizácia centra v obci Klin“
poskytnutím úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. Liptovský
Mikuláš v maximálnej výške 654 000 Eur so zabezpečením blankozmenkou.
2. Úpravu rozpočtu v
príjmovej a výdavkovej časti

podľa jednotlivých položiek
následovne:
Príjmová časť:
• za nájom pozemku
5 297 Eur
• príjem z cenných papierov 6 838 Eur
Výdavková časť:
• 5%-tná spoluúčasť na
projekte „Revitalizácia centra v obci Klin 24 200 Eur
• úroky 5 200 Eur
• poplatky 97 Eur
• všeob. ver. správa
8 200 Eur
• cestná doprava 500 Eur
• nakladanie s odpadmi
2 000 Eur
• verejné osvetlenie
1 000 Eur
• kultúrne služby
2 662 Eur
• rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Klin 3 000 Eur
3. predloženie žiadosti o NFP:
• názov projektu: zberný
dvor Klin so spolufinancovaním projektu žiadateľom
z celkových oprávnených
výdavkov vo výške 5 %.

lenia, geodetické zameranie
a ďalšie činnosti musela zabezpečiť obec na vlastné náklady. Technická náročnosť
projektu spočívala v tom,
že prívod elektriny káblom
od vysokého napätia k trafostanici bol od VN pod
Kunovým vrchom zemou
existujúcou poľnou cestou
a miestnou komunikáciou
popod štátnu cestu cez potok Kliňanka pod Grapu. Pri
realizácii projektu boli riešené aj vstupy na pozemky

za účelom položenia kábla
a umiestnenia rozvodných
skríň. Teraz prebiehajú dokončovacie zemné práce
a úprava pozemkov. V uvedenej lokalite Pod Grapou
sú taktiež vypracované projekty a podané žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre dokončenie
výstavby vodovodu a splaškovej kanalizácie s cieľom
postupnej výstavby miestnej
komunikácie.
Text a foto
Štefan Peňák, starosta

4. Dodatok č. 4 k VZN č.
10/2008 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú
hradu nákladov v školskom
klube a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni, výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobností obce
Klin.
5. Žiadosť Ľubomíra Ganobjaka, bytom Klin č. 43
o výstavbu rekreačnej chaty
na parcele č. C–KN 1264/10
vedenej ako TTP o výmere
383 m 2 a CKN 1264/11 vedenej ako TTP o výmere 26
m 2 tak, ako je to zakreslená
v GP č. 41962249–44/2011,
ktorý vyhotovil Ing. Jozef
Revaj.
Stavebné povolenie bude
vydané v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších
predpisov a územného plánu obce s vybudovaním in-

žinierskych sieti na vlastné
náklady.
6. Žiadosť
Miroslava
Jadrňáka, bytom Klin č. 66
o výstavbu RD na parcele E–
KN 2671 vedenej ako orná
pôda v kat. území obce Klin
po vypracovaní dodatku
k územnému plánu na vlastné náklady žiadateľa z dôvodu vydania stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov s vybudovaním inžinierskych
sieti na vlastné náklady.
7. Nájomnú zmluvu medzi
obcou Klin a firmou Ing. František Jendroľ, Stavpoč, Klin
175 za užívanie verejného
priestranstva na skládku materiálu. Príjem z prenájmu obec
použije na úhradu vzniknutých poplatkov a úrokov z čerpania preklenovacieho úveru
zo SZRB, a.s. na projekt „Revitalizácia centra v obci Klin“.
Štefan Peňák,
starosta obce Klin
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Grapa – miesto stretnutí
Prvý máj 2011 bol významným dňom z viacerých dôvodov.
Na tento deň pripadol
sviatok Božieho Milosrdenstva a v tento deň v Ríme
pápež Benedikt XVI. blahorečil pápeža Jána Pavla II.
Pri tejto príležitosti sa
v našej obci na vrchu Grapa
v Kaplnke Božieho Milosrdenstva konala svätá omša,
ktorá bola zároveň stretnutím Jednoty dôchodcov hornej Oravy. Aj keď počasie
nebolo žičlivé, ľudia si pri-

balili dáždniky, alebo pršiplášte a prišli v hojnom počte.
Po bohoslužbe sa konala
Korunka k Božiemu Milosrdenstvu.
Dôchodcovia sa stretli zo
známymi z okolitých obcí
a v družnej atmosfére si ešte
posedeli, podebatovali, zaspievali.
Zdá sa, že dôchodkový
vek neznamená iba sedieť
doma a smútiť za zašlými
časmi.
–mj–

RÁDIO LUMEN
predstavilo našu farnosť Klin

zľava redaktorka rádia Lumen Jana Verešová so sestričkou
Imakulátou a farárom Eugenom Djubekom po nakrúcaní
reportáže o našej farnosti. Predstavenie našej farnosti Klin
si poslucháč môže vypočuť na internetovej stránke http://
www.lumen.sk/live–detail.php?id=14&m=5&r=2011 v relácii Lupa odvysielanej dňa 4. 5. 2011 o 20.30 hod, ktorú pripravila redaktorka rádia Lumen Janka Verešová.

foto článku: ing. peter jendroľ

Aj my chceme ísť na Oravu
„Aj my chceme ísť na Oravu!“ zahlásili mi dôchodcovia na jednom stretnutí, na ktoré sme boli pozvaní spolu s pánom farárom
Strončekom. Potom dodali,
že ísť na Oravu veľmi túžia
najmä potom, ako im o svojich zážitkoch porozprávali
dôchodcovia zo Sokoľa.
Vyrazili sme skoro ráno
v dobrej nálade, aby sme
stihli prvý vstup na Oravský hrad. Počasie nám prialo a všetci, najmä tí najviac
scestovaní
porovnávali
tento hrad s inými hradmi
či kaštieľmi, ktoré v živote
navštívili. Náš hrad obstál
v konkurencii veľmi dobre,
aj keď na najvyššiu vežu sa
niektorí po strmých schodoch už neodvážili.

Veľmi pekné spomienky boli aj na plavbu loďou
po Oravskej priehrade,
ako aj návšteva Slanického
ostrova. Po obede v reštaurácii s veľmi dobrou obsluhou sme si to zamierili
rovno do Klina, na Grapu,
k soche Toho, ktorý drží
nad nami svoju náruč. Času bolo pomenej, lebo sme
mali ísť ešte na svätú omšu,
ale k soche vyšli (síce pomalšie) aj tí, ktorí sa zľakli
schodov na hrade. Viacerí mi hovorili, že toto bol
pre nich oveľa krajší zážitok, ako všetky expozície
na hrade. Po svätej omši
nasledovalo posedenie pod
kostolom pri dobrom guláši, koláčoch a korbáčoch
medzi pohostinnými dôchodcami našej obce s pá-

Privítanie návštevy
nom farárom, so starostom
obce a zavítal medzi nás
aj realizátor monumentu
na Grape a ja som dostal
za úlohu, aby som sa ešte
raz všetkým za všetko poďakoval.
Úspech celého výletu
bol vyjadrený tým, že sa
zastavili z klubu dôchodcov v Družstevnej pri Hor-

foto: ing. peter jendroľ

náde s otázkou: „Prečo ste
aj s nimi neboli na Orave,
v Kline? My by sme tam
tiež veľmi radi zašli! Chceli
by sme tiež na vlastné oči
vidieť toľko ospevovaný
kraj…!“
Takže, čo dodať? Nuž
len: „Ďakujeme a niekedy
vás s radosťou opäť navštívime!“
–Jozef Červeň–
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Socha Krista Spasiteľa
Socha Krista Spasiteľa znamená pre nás veľa.
Je to – zviditeľnenie našej
obce, spopularizovanie našej obce, medializovanie našej obce (tlač, televízia, rozhlas) a pravdepodobne aj
viac modlitby v našej obci.
Toto miesto môžeme nazvať aj „oázou pokoja“. V tejto oáze pokoja pri symbole našej viery s úžasnou prírodnou scenériou možno
ľahko zakúsiť, aké osožné
môže byť ticho – dnes také
vzácne dobro. Mnohé možnosti správ a informácií, ktoré ponúka moderná spoločnosť predstavujú riziko zbavenia sa možnosti na sústredenie až do takej miery, že
robia ľudí neschopnými zamýšľať sa a modliť sa.
V skutočnosti iba v tichu človek dokáže počúvať
v hĺbke vedomia Boží hlas,

foto: matej štepunek

ktorý ho skutočne oslobodzuje. A toto všetko človek
nachádza a zažíva na vrchu
Grapa, pri našej Soche Krista. Spoločnosť mu robí blahoslavený Ján Pavol II., ktorý mal tak rád ľudí a to ľudí
všetkých vekových kategórií. A tam stretnete všetky
vekové kategórie. Spoločne
prídu starí rodičia, ich deti, ich vnúčatá, pravnúčatá, celé rodiny. Stretávajú sa
tam známi, priatelia z blízka i z ďaleka. V dnešnej dobe pritiahnuť ľudí, zaujať ich
odpútať od každodenných

starostí, problémov je skoro nemožné. A to sa podarilo nášmu rodákovi, ktorí vytvoril toto miesto, z ktorého
vyžaruje dôstojnosť a pokoj.
Chceme sa aspoň takouto formou poďakovať nášmu
Jožkovi Srokovi, jeho manželke Janke, ako aj celej jeho rodine. V mene všetkých
spoluobčanov, nielen všetky
babky, tetky, proste celá dedina.
Prajeme hlavne zdravie,
Božie požehnanie, pokoj

v rodine, úspechy v práci,…
a úprimné Pán Boh zaplať!
–rodáci z Klina–

foto: ing. peter jendroľ

Nielen schôdze
Jednota dôchodcov v Zákamennom zorganizovala stretnutie dôchodcov
z okresu Námestova.
Kliňanov prišlo 32 a všetci sa výborne zabávali.
Dôchodcovia sú jedna
veľká rodina, ktorá sa pravidelne s radosťou stretáva.
Už to dávno nie sú schôdze,

pri ktorých sa jednohlasne
schvaľoval program. Seniori
zo Zákamenného uvarili guláš a pripravili pohostenie.
V programe predviedli dobové zvyky pri hrabaní sena.
Príprava stretnutia sa každý rok strieda. Zákamenné
je v spoločenstve dva roky
a svojej úlohy sa zhostili výborne.
–mj–
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Mamy, babky sa tešili
zo svojich ratolestí
Druhú májovú nedeľu sa
tradične dom kultúry zaplní rodičmi – mamami
a babkami v hľadisku a deťmi na javisku, pretože sa slávi MDŽ – Deň žien.
Po príhovore pána starostu
postupne prichádzali na javisko deti počnúc tými najmenšími škôlkarmi a končiac
tínedžermi. Spolu s pani uči-

teľkami si pripravili program
ku Dňu matiek. Vystúpe-

Vystúpenie deti
nia boli veselé i vážnejšie, ale
za všetkými bolo vidieť kus
srdca a hodiny práce.
Spev, tanec, hra na hu-

Náš červený kríž pomáhal

Na jednom z oddychových stanovíšť, ktoré zabezpečovali členky
MS–SČK v Kline, súťažiaci relaxovali a zároveň ukázali svoju
zručnosť aj pri zatĺkaní klincov do klátu
Jún, 24. – 26. bol na Oravskej
priehrade ukážkou zvládania prvej pomoci na celoslo-

venskej súťaži SČK pod názvom Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka. Ide o súťaž

foto: ing. peter jendroľ

dobnom nástroji, scénky
a básne potešili všetkých prítomných. Veď každú mamu

po namáhavej každodennej
práci poteší šikovnosť syna
alebo dcéry.
–mj–

dobrovoľných zdravotníkov
SČK v poskytovaní prvej pomoci. Slovenský Červený kríž
pomenoval túto súťaž na pamiatku MUDr. V. Harineka,
ktorý sa okrem svojej profesie lekára – záchranára angažoval v prevencii a vzdelávaní laikov v prvej pomoci.
Súťaže sa zúčastnilo 19 družstiev prvej pomoci, 114 dobrovoľných zdravotníkov z ÚzS
SČK z rôznych kútov Slovenska. Bolo to podujatie, na ktorom sa okrem súťažiacich podieľalo veľa dobrovoľníkov, 48
figurantov, 19 hostesiek, 8 spojek, 8 maskérov realistického
znázornenia poranení, 35 rozhodcov. Medzi rozhodcami boli najvyšší predstavitelia SČK,
zástupca Nemeckého Červeného kríža Wolfgang Lappön,
a aj manželka MUDr. Harineka pani Mgr. Eleonóra Tanáčo-

vá a predstavitelia samosprávy.
Záštitu nad týmto podujatím
prevzal primátor mesta Námestova Ing. Ján Kadera.
Náš miestny spolok SČK pomáhal s organizáciou tejto súťaže a na jednom z oddychových stanovíšť predsedníčka
MS SČK Klin Mgr. Marta Peňáková so svojimi členkami –
M. Klozíkovou, J. Lipjakovou
a Z. Štepunkovou, vtipnými
protistresovými aktivitami prelaďovali súťažiacich, aby si oddýchli.
Členky nášho spolku SČK
patria medzi aktívne rozširovateľky idey ČK a sú oceňované vedením tejto potrebnej organizácie vysokým morálnym
ohodnotením. My im držíme
palce a sme radi, že sa im darí
nájsť si medzi mladými svojich
dobrých nasledovateľov.
- Ľubica Dubnicayová, riadi
teľka SČK ÚS Orava D. Kubín -

sa do výtvarnej súťaže „Biblia
očami detí“ sa zapojila Beáta
Blaškovičová a jej práca bola
ocenená 3. miestom.

Naše deti sú teda šikovné
a dúfame, že budú mať aj ďalších nasledovníkov.
–sestra Imakuláta–

Zoznámili sa so svätcami
Všetko dobré, čo človek vie, mu je ku cti. Ak si rozvíja vedomosti
aj v otázkach viery, je mu to ešte i k dobru duše.
V rámci trojročnej prípravy
na oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu náš Diecézny katechetický úrad vyhlásil korešpondenčnú súťaž o živote a diele týchto významných svätcov.
Do tejto súťaže sa zapojili i deti našej farnosti – Mária Králiková, Mária Mikundová, Janka Mešková, Danka
Baculáková, Filip Klinovský,

Monika Turčáková, Milan
Košút, Monika Tomaštíková,
Henrieta Bečárová, Dominik Tomaštík, Dávid Klinovský, Ján Chovanec, Mária Tomaštíková, Rebeka Mišeková a pripravili hodnotné prezentácie. Prezentácia o živote sv. Metoda, ktorej autorkami sú Mária Králiková, Mária
Mikundová, Janka Mešková a Danka Baculáková, bola ocenená 1. miestom v rámci našej diecézy. Okrem toho
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Heligonkári nevyhynú
Dňa 17. 7. 2011 si milovníci ľudovej hudby prišli
na svoje, pretože v miestnej Kolibe sa konal I.ročník Kliňanskej heligónky,
ktorú zorganizovali a zrealizovali manželia Peter
a Zdenka Triebeľovci.
Svojou hrou na heligón
sa predstavili muzikanti
z Klina, Beňadova, Mútneho, Zábiedova a Brezy. Išlo
o neoficiálnu súťažnú prehliadku jednotlivcov ako
aj skupín. Hlavným hosťom vystúpenia bol zná-

Zľava – naši: Jozef Galgaňák, Dávid Adamčík
Alojz Turac
my slovenský heligonkár
Pavol Liska z Dolnej Strehovej, ktorý sa predstavil

Pavol Ferneza (sprava) preberá cenu najúspešnejšieho heligónkára od Pavla Lisku
foto článku: ing. peter jendroľ

aj so svojou dcérou Petronelou ako speváčkou. Pre
účinkujúcich a divákov bolo pripravené okrem kultúrneho vyžitia aj pohostenie vo forme gulášu a pečenej klobásy. Cez prestávku hrali do tanca muzikanti z Brezy, ktorí zabávali ľudí aj po ukončení oficiálnej
časti.
Program uvádzala pani
E. Katráková, ktorá stručne predstavila účinkujúcich a zároveň každému
odovzdala na pamiatku keramickú sošku heligonkára.
Na konci vystúpenia vyhlásil pán P. Liska najlepšieho heligonkára – stal sa ním
pán Pavol Ferneza zo Sihelného, ktorý aj napriek svojmu hendikepu – nemá pra-

Ľudovít Svetlošák
vú ruku a na ľavej má len
kýpeť, dokáže hrať na heligóne. Bol to veľmi silný zážitok počuť hrať tohto pána.
Súdiac podľa počtu divákov, bolo vidno, že ľudová hudba má stále miesto
v srdciach našich ľudí. Tešíme sa na budúci rok!

Noemova archa zakotvila
v Kline
Aj keď deti v Kline nemali
program pripravený svojimi
rodičmi, určite sa nenudili.
Mohli „ísť na plavbu“ na Noemovej arche od 11. do 15. júla 2011. Pripravili ju sestrič-

ka Imakuláta, náš rodák,
kňaz Florián Volf za pomoci množstva animátorov.
Celý pobyt mal charakter
prímestského tábora s cieľom
zabaviť sa a ďakovať Bohu.
Každý účastník dostal od nášho rodáka kňaza dp. Floriána Volfa
šatku s označením Noemová archa

Zaslúžený oddych v AQUAPARKU v Dolnom Kubíne

Zúčastnilo sa ho 80 detí,
ktoré mali pestrý program
zahŕňajúci výlety, kúpanie
v aquaparku v D. Kubíne,…
Základnou myšlienkou
tábora bola vďačnosť. Bol
to tábor vďačnosti preto, lebo Noe po vystúpení
z korába postavil Pánovi oltár a priniesol mu obetu –
poďakoval. A tak sme počas

celého tábora rozvíjali myšlienku vďačnosti, ktorá sa
dá prejavovať rôznymi spôsobmi: rozdávaním radosti, poslušnosťou, ochotným
pomáhaním – LÁSKOU,
ktorá dáva všetkému hodnotu. Deti pochopili, že dávať je viac než brať.
–dp. Florián Volf, kňaz–
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Deň, keď deťom žiaria srdcia

Prvé sväté prijímanie
Veľkým medzníkom v duchovnom živote 38 detí sa
stal 29. máj 2011. Tretiaci
po celoročnej príprave prišli do krásne vyzdobeného kostola, aby prijali Pána
Ježiša. Deti sa pripravovali
na hodinách náboženstva so
sestričkou Imakulátou.
Duchovný Otec prítomným poprial. „Aj keď budete mať osemdesiatku na krku, paličku v ruke a protézu

v ústach, pripomínajte si príchuť túžby, s ktorou očakávate Ježiša. Aby tento deň nebol
zároveň posledným.“
Deti „priniesli“ na oltár
s obetnými darmi aj svoje talenty. Spevom, tancom a hovoreným slovom oslavovali
Boha. Pán farár Eugen Ďubek
dal deťom za vzor blahoslavenú Imeldu – dievčatko, ktoré
ako desaťročné uprosilo rodičov, aby mohlo ísť do kláštora. Pri prvom svätom príjíma-

ní ju sestry zdvihli a bola mŕtva. Vo veľkej túžbe nedokázala pochopiť, ako človek môže
nezomrieť, keď príjme Pána

Ježiša. Pápež Lev XIII. ju vyhlásil za patrónku prvoprijímajúcich detí. Fotogravoval:
Ing. Peter Jendroľ
–mj–

foto článku: ing. peter jendroľ
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V Madride nechýbali ani Kliňania
Dátum dvadsiaty prvý
august už navždy zostane
v našom srdci. Nie (len) pre
výročie, spojené s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy. Tohtoročný sme oslávili s pápežom na Svetových
dňoch mládeže v španielskom Madride.
Vyše dva a pol tisíc kilometra sme symbolicky začali „odstrihávať“ začiatkom
druhého augustového týždňa. Prvé dieliky patrili najmä autobusu. Ubolené kríže z neho sa „liečili“ nielen
pár dní po príchode domov,
ale aj nevšednými výletmi.
Prilákala francúzska riviéra
v Nice, zázračné Lurdy, katalánska Barcelona, talianske
prímorské mestečko Alassio
a desiatky ďalších miest.
Zážitkov je veľa. Vlastných i od známych. Niektoré

Po záverečnej svätej omši s pápežom na letisku Cuatro Vientos
túžbou vidieť, počúvať
i porozumieť naživo nástupcu sv. Petra. Keď Benedikt
XVI. dorazil, nadšene ho
vítalo vyše milióna mladých
tvárí. Nechýbali sme nikde.
Všade, kde prišiel, od prvých krokov, cez väčšinu
stretnutí, na krížovej ceste, viacerých stretnutiach,
večernej „búrkovej“ vigílii
s adoráciou i záverečnej svätej omši.

Typicky španielske jedlo „paella“, ktorú podávali na megapanviciach
hostitelia priamo v starom koryte rieky – súčasnom parku vo Valencii
zostali zvečnené na fotografiách (na snímke – spoločná fotografia po záverečnej
sv. omši s pápežom Benediktom XVI. na letisku Cuatro Vientos). Azúrové Ligúrské more s obrovským prístavom a nezabudnuteľným
mestečkom, tri lurdské baziliky, unikátny novogotický
chrám Sagrada Familia a veľa ďalších. Za málo peňazí –
veľa muziky.

Tradíciou je, aby mladí spoznali nielen miesto
stretnutia veľkolepej oslavy a stretnutia s pápežom,
ale aj oblasť kde sa môžu na toto prijatie pripraviť. Mesto zaujalo. Originálny duchovný a kultúrny program nás sprevádzal
na každom kroku. Z každého rožku trošku – prilákal tisícky ľudí z najmenej
45 krajín sveta.

Ďalšia časť nášho putovania patrila Valencii.

Madrid všetko prekonal.
Najskôr teplotami, neskôr

Najsilnejším momentom
pre nás sa nestali protesty, ktoré naopak doma zau-

Naše dievčatá v Madride

jali, ale spojenie mladosti
a radosti z oslavy viery. Pohľad na kríž i hlasy miliónov
veriacich ľudí, ktorých hrdlá
spievali hymnu „Pevní vo
viere“. A túžba rásť spolu ďalej. Chcete prežiť podobné?
Pápeža s mládežou môžete
už o dva roky vidieť na Svetových dňoch mládeže v brazílskom Rio de Janeiru.
Andrea & Michal Lipiakovci (Písané pre Večianske
ozveny & Echo Klina). Fotografie okrem dolnej: archív
autorov
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Škôlkári prišli do vynovenej materskej školy
Materskú školu v školskom
roku 2011/2012 navštevuje
84 detí, o ktoré sa stará 7 kvalifikovaných učiteliek. Tieto
deti sú umiestnené v troch
celodenných triedach a jednej poldennej triede.
Veľmi sme radi, že po šiestich rokoch sa podarilo obci
umiestniť materskú školu v jednej budove, pretože doteraz
bola v dvoch budovách od seba vzdialených 1 kilometer.
Materská škola v minulom školskom roku v rámci európskeho projektu bo-

la rekonštruovaná a pristavená o dve triedy a dve spálne s kompletnými sociálnymi
zariadeniami.
Materská škola má krásny veľký areál, plný zelene.
Hneď za areálom je umiestnené ihrisko, ktoré je k dispozícii na všetky športové a zábavné akcie. Dúfame, že deti
sa budú v materskej škole cítiť
dobre, budú ju radi navštevovať a rodičia budú spokojní s pred–primárnym vzdelávaním svojich ratolestí.
Mária Schniererová,
zástupkyňa pre MŠ

1. 9. 2011
Prváčikovia
prvýkrát v školských laviciach
ZŠ v Kline má 325 žiakov a veľa
z nich nechce zostať priemernými študentami, ale sa snaží naučiť viac a vyskúšať si svoje vedomosti so svojimi vrstovníkmi. O tom, že sa im to darí
svedčia i ich minuloročné výsledky, ktoré týmto pripomíname ako motiváciu pre všetkých žiakov na začiatku nového školského roka.
Medzi tých najúspešnejších vo vedomostných súťažiach patria: Filip Klinovský zo 6.A triedy – 3. miesto
okresné kolo dejepisnej olympiády, 3. miesto geografickej
olympiády – postup do krajského kola, 3. miesto matematickej olympiády, 2. miesto
– Pytagoriáda, Andrej Jašica
z 9. B triedy – 3. miesto chemickej olympiády, na krajskom kole 8. miesto – úspešný
riešiteľ, Lenka Luková z 8.A

foto: š . peňák

aktivitách žiaci ZŠ v Kline
nezaostávajú.
V športových súťažiach dosiahli naše deti úspechy najmä v súťažiach družstiev – 1.
miesto – okresné kolo malý futbal starších žiačok, 3. miesto
– veľký futbal – staršie žiačky,
1. miesto z okresného kola vo
florbale – staršie žiačky, atletika
– 3. miesto – štafeta chlapci, 3.
miesto družstvo dievčat – štafeta, celkové umiestnenie družstiev – 3. miesto mladší žiaci, 5. miesto z celkovo 17 družstiev – družstvo mladších žiačok, starších žiačok a starších
žiakov, 3. miesto Dilong liga

Vyhodnotenie školského
roka 2010/2011
triedy – 3. miesto Pytagoriáda, Veronika Jašicová zo 6.A
triedy– 3. miesto – Biblia očami detí – výtvarná súťaž, Pavol Kviatek zo 7.A triedy – 3.
miesto Hviezdoslavov Kubín,
4. miesto dejepisná olympiáda, 3. miesto IQ olympiáda –
Janka Mešková, Mária Králiková, Mária Tomaštíková zo
7.B a Pavol Kviatek zo 7.A triedy, 1. miesto v diecéznej súťaži Život sv. Cyrila, sv. Metoda a ich žiakov – Danka Baculáková, Janka Mešková zo 7.B,
Mária Králiková zo 7.A a Mária Mikundová zo 6.B triedy.
Ak nie ste výborní v učení,
je priestor zmerať si sily v športových disciplínach. Šport
k detstvu patrí a aj v týchto

– futbal dievčat. Najlepší jednotlivci: Martin Lajda zo 6.A
triedy– 1. miesto skok do výšky, 2. miesto – skok do výšky

Vianočná latka, Nikolka Pajtová z 5.B triedy – 2. miesto
– beh na 60 m, Patrik Kovalčík zo 7.A triedy – 3. miesto –
skok do diaľky, Dominik Tomaštík zo 7.B triedy – 3. miesto
– beh na 300 m, Patrícia Šaštinská z 9.A triedy – 3. miesto Vianočná latka.
V zbere papiera sa našim
žiakom podarilo vyzbierať
6 341 kg – najaktívnejšie triedy
boli 6.A, 8.A, 4.B. Taktiež sa zapojili do zberu tetrapakových
obalov a plechovíc – najaktívnejšie triedy boli 6.A a 3.A.
– 23 žiakov našej školy sa zúčastnilo výletu za odmenu
na Donovaly – organizovaný ZMOSom. 43 žiakov školy sa zúčastnilo motivačného
výletu do Vysokých Tatier
a Popradu za vynikajúci prospech a správanie.
ZŠ v Kline sa zapojila
do Detského činu roka, za čo
získala ohodnotenie Škola
-reddobrých skutkov.

foto: b . podhájský
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Dorastenci pred sezónou 2011 /2012
Dorastenci začali sezónu prípravným zápasom s Rabčou,
v ktorom remizovali 1:1. Zúčastnili sa dorasteneckého turnaja v Oravskej Jasenici za účasti družstiev Or. Jasenica (účastník IV. ligy), Trstená, Rabča
(účastníci V. ligy) a Klin (účastník I. triedy). V prvom zápase
s Rabčou remizovali 2:2, ale víťazstvom na pokutové kopy postúpili do finále, kde sa stretli
s Or. Jasenicou. V zápase vyhrávali 2:1, ale prehrali 3:2 a obsadili druhé miesto. V zápasoch ukázali pekný kombinačný futbal
a boli nepríjemným súperom, aj
keď zo zúčastnených družstiev
hrávajú najnižšiu súťaž.
Z
družstva
dorastu
po ukončení sezóny 2010/11
odišli do družstva mužov Marek Randjak, Marek Klinovský, Lukáš Baculák a Marcel
Masničák. Z družstva žiakov

Rozhodujúci zápas mužov o záchranu s Oravským Podzámkom – naši sa víťazstvom 1:0 zachránili
do dorastu prišli Daniel Volf,
Daniel Košút, Tomáš Katrák
a začal hrávať Matej Lacek.
Veľkým oslabením družstva
dorastu je odchod Petra Kršáka a Mareka Laceka do špor-

tovej školy do Banskej Bystrice, kde budú aktívne trénovať
a hrávať za MFK Banská Bystrica. Za mužov začal pravidelne hrávať Mikuláš Kosmeľ,
ktorý je ešte hráčom dorastu.

foto: š . peňák

Tieto skutočnosti ukazujú,
že dorast oslabil v porovnaní so
sezónou 2010/11. Práci s dorastencami sa od novej sezóny začal venovať Vladimír Fenik, čo
je prínosom pre futbal v Kline.

Pohľad na skončenú futbalovú sezónu 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži – V. liga sk. B
2010/2011

Tvrdošín
26
Or. Veselé 26
Vrútky
26
Trstená
26
Palúdzka
26
Likavka
26
Černová
26
Tur. Štiavnička 26
Ludrová
26
Tur. Kľačany 26
Dražkovce 26
Klin
26
Or. Podzámok 26
Malý Čepčín 26

17
16
15
14
14
13
11
10
9
6
6
5
5
5

4 5
7 3
4 7
3 9
2 10
3 10
8 7
8 8
5 12
8 12
6 14
6 15
4 17
4 17

63:23 55
65:32 55
69:43 49
48:36 45
62:47 44
56:40 42
57:48 41
34:30 38
35:53 32
37:45 26
25:52 24
27:61 21
25:55 19
27:65 19

Výsledky – jarná časť
Trstená – Klin 4 : 0, Klin – T.
Štiavnička 1 : 1, Vrútky – Klin
6 : 1, Klin – Černová 2 : 2, LM
Palúdzka – Klin 4 : 1, Klin
– Ludrová 1 : 0, Likavka – Klin
1 : 3, Klin – Tvrdošín 1 : 1, T.
Kľačany – Klin 1 : 0, Klin – M.
Čepčín 3 : 1, Dražkovce – Klin
3 : 0, Or. Veselé – Klin 5 : 0,
Klin – Or. Podzámok 1 : 0.
Dorast – I. Trieda
2010/2011

1. Dlhá n/Oravou 26 21
2.Istebné
26 17
3.Zubrohlava 26 16
4.Or. Lesná
26 12

1
5
1
7

4 97 : 21
4 103 : 30
9 60 : 34
7 50 : 41

64
56
49
43

5.Habovka
6.Or. Polhora
7.Bobrov
8.Zázrivá
9.Novoť
10.Klin
11.Lokca
12.Vavrečka
13.Beňadovo
14.Hruštín

26 13
26 11
26 11
26 11
26 10
26 10
26 10
26 9
26 6
26 3

3 10
5 10
4 11
2 13
4 12
3 13
3 13
3 14
2 18
1 22

67 : 54 42
52 : 48 38
60 : 50 37
47 : 47 35
44 : 65 34
58 : 51 33
39 : 61 33
55 : 67 30
29 : 116 20
18 : 94 10

Výsledky – jarná časť
Or. Polhora – Klin 3:2, Klin
– Beňadovo 7:0, Istebné – Klin
1:0, Klin – Lokca 0:1, Zázrivá –

Klin 2:0, Klin – Bobrov 2:4, Dlhá n/Oravou – Klin 6:0 , Klin –
Hruštín 6:1, Zubrohlava – Klin
2:1, Klin – Vavrečka 2:0, Habovka – Klin 4:1, Novoť – Klin
3:0, Klin – Or.Lesná 1:1.
Žiaci – III. liga sk. B
2010/2011

1. Habovka
2. Klin
3. Or. Lesná
4. Liesek
5. Rabča
6. Zákamenné

22 17 4
22 16 3
22 14 4
22 14 3
22 13 3
22 12 4

1
3
4
5
6
6

78:9 55
114:22 51
104:27 46
94:34 45
96:43 42
63:29 40

7. L. Hrádok
8. Sučany
9. Istebné
10. Záv. Poruba
11. Blatnica
12. Hruštín

22 10 2 10
22 8 0 14
22 6 3 13
22 5 3 14
22 1 1 20
22 1 0 21

54:54
48:60
43:77
38:47
16:97
5:254

32
24
21
18
4
3

Výsledky – jarná časť
Klin – Hruštín 17:0, Blatnica
– Klin 0:4, Klin – Habovka 0:1,
O. Lesná – Klin 3:2, Klin – Z.
Poruba 2:0, Klin – L. Hrádok
4:1 , Istebné – Klin 1:10, Klin
– Liesek 4:2, Zákamenné – Klin 3:3,
Klin – Sučany 8:0, Rabča – Klin 3:3.

Rozpis súťaží 2011/2012 a futbalové výsledky
Muži – V. liga sk. B – 2011/12
1. kolo Ne 7. 8. 16 30 Klin – Mošovce 0 : 1, 2. kolo So 13. 8. 16 30
Vrútky – Klin 8 : 0, 3. kolo Ne
21. 8. 16 00 Klin – Trstená 0 : 1,
4. kolo Ne 28. 8. 16 00 T. Štiavnička – Klin 3 : 0, 5. kolo Ne 4. 9. 15 30
Klin – Černová 1 : 3, 6. kolo Ne
11. 9. 15 30 LM Palúdzka – Klin,
7. kolo Ne 18. 9. 15 00 Klin – Dúbrava, 8. kolo Ne 25. 9. 15 00 Likavka
– Klin, 9. kolo Ne 2. 10. 14 30 Klin
– Ludrová, 10. kolo Ne 9. 10. 10 30
Bešeňová – Klin, 11. kolo Ne 16.
10. 14 00 Klin – Dražkovce, 12. kolo Ne 23. 10. 14 00 Bobrov – Klin,

13. kolo Ne 30. 10. 14 00 Klin – T.
Kľačany.

Zubrohlava – Klin, 13. kolo (31. 7.)
Klin – Habovka 2:2.

Dorast – I. trieda 2011/12
1. kolo (7. 8.) Istebné – Klin 1:1, 2.
kolo (14. 8.) Klin – Or. Polhora 3:0,
3. kolo (21. 8.) Or. Lesná – Klin 2:0,
4. kolo (28. 8.) Klin – Bobrov 2:3,
5. kolo (4. 9. ) 13 00 Vavrečka – Klin
2:1, 6. kolo (11. 9.) 13 00 Lokca
– Klin, 7. kolo (18. 9.) 12 30 Klin –
Novoť, 8. kolo (25. 9.) 12 30 Breza –
Klin, 9. kolo (2. 10.) 12 00 Klin – Zázrivá, 10. kolo (9. 10. ) 12 00 Beňadovo – Klin, 11. kolo (16. 10.) 11 30
Klin – Babín, 12. kolo (23. 10.) 11 30

Žiaci – III. liga sk. B – 2011/12
1. kolo Št 1. 9. 10 00 Klin – Zákamenné
4:0, 2. kolo Št 15. 9. 10 00 Istebné – Klin,
3. kolo So 20. 8. 10 00 Klin – O. Lesná
2 : 0, 4. kolo Ne 28. 8. 12 00 Breza – Klin
6 : 4, 5. kolo So 3. 9. 10 00 Klin
– Or. Polhora 2:2, 6. kolo So
10. 9. 10 00 Klin – Blatnica, 7. kolo So
17. 9. 10 00 Rabča – Klin, 8. kolo So 24.
9. 10 00 Klin – L. Hrádok, 9. kolo So
1. 10. 10 00 Liesek – Klin, 10. kolo So
8. 10. 10 00 Klin – Z. Poruba, 11. kolo
So 15.10. 10 00 Sučany – Klin.
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1.

2.

3.

4.

1. Dušan Galis, 2. Ladislav Petráš, 3. Jozef Adamec, 4. Pavol Veterník

foto: sestrenek

Učili sa od bývalých reprezentantov
V týždni od 11. 7. 2011 do 16.
7. 2011 prebiehal na ihrisku TJ Tatran Klin futbalový
kemp mladších žiakov, ktorého sa zúčastnili mladí futbaloví adepti našej TJ a niektorí chlapci z iných TJ. Futbalový kemp sa konal pod
vedením bývalých futbalových reprezentantov bývalého Československa –
p. Ladislava Petráša a p. Jozefa Adamca a trénera mládeže p. Pavla Veterníka.
Veď kto by si nechcel zatrénovať v prítomnosti týchto velikánov nášho slovenského futbalu a „privoňať“ futbalovému
umeniu? Učili chlapcov, ako
narábať s loptou, ako zvládnuť futbalovú „abecedu“, ako
pristupovať k tréningu, vedieť
byť užitočný pre futbalový kolektív, načúvať a počúvať trénerov. Futbal patrí medzi najmasovejšie športy, hrá sa na celom svete a preto bolo zaujímavé sledovať tréning a pre mladých budúcich futbalistov prospešné trénovať v prítomností
takýchto osobností a majstrov
futbalového umenia, aj keď
mnohí mladí už majú iné futbalové idoly.
Futbalového kempu sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorý pripravila firma STAVPOČ –
Ing. Františka Jendroľa za pomoci TJ Tatran Klin. Firma
STAVPOČ – Ing. František
Jendroľ celú túto akciu sponzoEcho KLINa č. 2/2011
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rovala a zabezpečila pre chlapcov stravovanie, občerstvenie
a pre trénerov aj ubytovanie
a spoločenské posedenie. Akcia
mala aj spoločensko–výchovný význam. Mladí chlapci pred
každým obedom na podnet
Jožka Adamca, Ladislava Petráša, Pavla Veterníka sa spoločne pomodlili. Taktiež sa zúčastnili v piatok na spoločnej svätej omši. Turnaja sa zúčastnili aj 4 chlapci z Or. Podzámku.
Príkladom pre našich rodičov
by mohli byť otcovia chlapcov
z Or. Podzámku, ktorých každý deň od pondelka do soboty
boli prítomní na tréningu 2 rodičia a tréner. Pričom z Klina sa
od pondelka nezúčastnil ani jeden rodič. Toto bolo konštatované od Jozefa Adamca a Ladislava Petráša.
Táto futbalová akcia vyvrcholila na záver futbalovým
turnajom, ktorého sa zúčastnil
aj poslanec NR SR Dušan Galis, bývalý reprezentant Československa a nedávny tréner
slovenskej reprezentácie. Každý z účastníkov na pamiatku
obdržal spoločnú fotografiu
s podpismi bývalých reprezentantov, ktorých futbalový tábor a záujem chlapcov o futbal
potešil. Veria, že na Orave vyrastú ďalšie futbalové talenty.
Pre mladých chlapcov to
bol aj vhodne využitý čas letných prázdnin, aj keď absentovala prítomnosť a povzbudenie rodičov. Všetkým or-

ganizátorom a protagonistom tohto futbalového kempu
patrí veľké a úprimné poďakovanie.
Futbalové úspechy:
Jozef Adamec – nar. 26. 2. 1942
• účastník majstrovstiev
sveta 1962 v Chile (zisk striebornej medaily) a majstrovstiev sveta 1970 v Mexiku
• titul majstra Českoslovenka – Dukla Praha 1962,
1963 a Spartak Trnava 1968,
1969, 1971, 1972, 1973
• semifinalista so Spartakom Trnava v Pohári európskych majstrov (terajšia Liga
majstrov)
• najlepší strelec futbalovej ligy v Československu
1967, 1968, 1970, 1971
• 23. júna 1968 strelil ako
prvý hráč na svete Brazílii 3 góly
• tréner reprezentácie Slovenska v rokoch 1999 – 2002
Ladislav Petráš – nar. 1. 12. 1946
• účastník majstrovstiev
sveta 1970 v Mexiku a strelec

† ODPOČINUTIE VEČNÉ

  DAJ IM, PANE …
55-ročný Karol Tylka,
58-ročný Anton Bišťák,
62-ročný Ondrej Bandík,
26-ročný Tomáš Luka,
73-ročná Marta Pajtová,
69-ročná Viktória Kucharičová, 89-ročný Ján Jantol,
78-ročný Ľudovít Baculák

jediných dvoch gólov Československa
• najlepší strelec futbalovej ligy v Československu
1969, 1975, 1971
• asistent trénera slovenskej reprezentácie a tréner
reprezentácie do 21 rokov
Dušan Galis – nar. 24. 11. 1949
• účastník majstrovstiev
Európy 1976 v Juhoslávii
a zisk titulu majstra Európy
• najlepší strelec futbalovej
ligy v Československu 1976
• ako tréner zisk titulu
majstra Slovenska 1993/94,
1994/95, 1995/96 so Slovanom
Bratislava a zisk titulu majstra
Česko–Slovenska 1991/92 so
Slovanom Bratislava
• tréner reprezentácie Slovenska v r. 2004 – 2006.
Štefan Peňák

Na svet sme
privítali
Nikolas Pajta, Štefan Meško,
Emma Toronczakaová, Dávid Čapelja, Tobias Šatan, Boris Ganobjak, Artúr Štepunek, Dávid Martvoň, Markus
Bugaj, Anton Oboňa, Anabela Kekeľáková, Sebastián Pisarčík, Ela Pisarčíková, Branislav Laššák, Kristína Stahoňová, Martin Tomaštík, Nikolas Hurák, Linda Pavlovičová, Ema Huráková, Rebeka Bahledová, Martin Červeň, Mária Gočálová, Adela Chlupáčková, Kiara Červeňová, Ema Pisarčíková, Sára Košutová, Nela Mišeková
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