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FOTO Ing. Peter Jendroľ

VEDIEŤ VYCHOVAŤ DIEŤA JE UMENIE
Máme šťastie, že v našej obci chcú mladí rodičia prijať dieťa, a mnohí nekalkulujú, či to bude jedno dieťa, dve, či tri
alebo radšej pes, ktorého môžu mať pre zábavu a potom sa ho zbaviť.
MAŤ DIEŤA A VYCHOVÁVAŤ HO – SÚ DVE VECI. Vychovávať dieťa je umenie a nik nás tomuto umeniu neučí. Niečo
odkopírujeme od svojich rodičov, niečo zo zažitej výchovy vymažeme a nahradíme niečím novým snažiac sa vyvarovať
chybám, ktoré spôsobili naši rodičia. Ale aj tak je to stále umenie.
Je pravda, že každá staršia generácia má problémy
prijať mladšiu generáciu s jej
novými metódami výchovy,
pretože má svoje skúsenosti
a mnohokrát zdravú predvídavosť vyplývajúcu zo života.
Starší vedia, že dieťa potrebuje rodičov, ktorí dajú
deťom pravidlá, ktoré sami
dodržiavajú a žiadajú to aj
od detí. Starší vedia, že primeraný trest robí divy. Starší
vedia, že príklad tiahne. Starší vedia, že čo dostaneme za-

darmo alebo ľahko, to si nevážime. Starší vedia, že dieťa treba rozumne viesť a nedovoliť mu všetko, čo chce.
Starší vedia, že mať dobrý pocit nepramení z toho, že niečo získam, ale že niečo dám.
Starší vedia, že keď niekomu
nezištne pomôžem, poteším
tým nielen jeho, ale získam aj
dobrý pocit. Starší vedia, že
mať veľa voľného času neplodí dobro. Starší vedia, že práca nikomu neuškodila a pravidelná práca v rodine die-

ťa učí zručnosti, spolupatričnosti a vytrvalosti.
Ak tieto zásady uplatnia
mladé rodiny vo svojej výchove, bude tu raj na zemi. Nebudeme už smútiť nad správaním sa mládeže v autobusoch, či kostole, keď si pyšne sedia a neuvoľnia miesto
starším. Nebudeme už smútiť nad zničeným majetkom
v našej dedine, ktorý zničili
deti pre zábavu. Nebudeme
už čeliť arogancii a urážkam

našich detí po upozornení,
že sa na verejnosti zle správajú. Nebudeme už čeliť nezáujmu detí o pocity druhých.
Vedieť dobre vychovať
je dar – dar od Pána Boha,
o ktorý musíme neustále prosiť. Potrebujeme silu v každodennom kolotoči, potrebujeme vedieť, kedy, čo a ako povedať, či urobiť vo výchove.
Zodpovedáme totiž za svoje
deti tu na zemi i pred Pánom
-redBohom.
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLIN 2017 – 2019
Príloha k uzneseniu OZ Klin č. 124/B/1/2016 zo dňa 14. 12. 2016
Skutočné
Skutočné
Rozpočet
plnenie – 2014 plnenie – 2015
2016
1 453 489,97
1 387 847,88 1 254 372
1. PRÍJMY – OBEC
BEŽNÉ PRÍJMY
1 199 791,17
1 336 347,88 1 246 372
100 – daňové príjmy
634 981,15
719 713,87
711 284
200 – nedaňové príjmy
31 736,71
24 682,02
22 317
300 – granty a transfery
533 073,31
591 951,99
512 771
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
7 961,00
51 500,00
0
200
41,00
0,00
0
300
7 920,00
51 500,00
0
FINANČNÉ PRÍJMY
245 737,80
0,00
8 000
400 – príjmové operácie
245 737,80
0,00
8 000
500 – úvery, pôžičky a návratné výpomoci
0,00
0,00
0
2. PRÍJMY RO (ZŠ S MŠ)
18 367,82
42 837,03
0
BEŽNÉ PRÍJMY
18 367,82
28 344,04
0
200 – nedaňové príjmy
9 714,35
11 891,26
0
300 – granty a transfery
8 653,47
16 452,78
0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
0,00
14 492,99
0
0
0
0
200 – nedaňové príjmy
0,00
14 492,99
0
300 – granty a transfery
PRÍJMY SPOLU:
1 471 857,79
1 430 684,91 1 254 372
1. VÝDAVKY – OBEC
645 946,64
510 174,48
494 461
333 291,43
349 170,31
422 476
BEŽNÉ VÝDAVKY (600)
312 655,21
161 004,17
71 985
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)
0,00
0,00
0
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)
2. VÝDAVKY – RO (ZŠ S MŠ)
692 745,78
830 180,14
759 911
BEŽNÉ VÝDAVKY RO – ZŠs MŠ (600)
688 056,18
796 078,98
759 911
KAPITÁL. VÝDAVKY RO – ZŠ s MŠ (700)
4 689,60
34 101,16
0
VÝDAVKY SPOLU:
1 338 692,42
1 340 354,62 1 254 372
HOSPODÁRENIE OBCE
133 165,37
90 330,29
0

ROZPOČET V EURÁCH

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)

Skut. plnenie Skut. plnenie Rozpočet
2014
2015
2016
128 072,25
124 467,44
133 437
128 072,25
124 467,44
133 437
0,00
0,00
0
4 146,61
7 966,93
12 825
4 146,61
7 966,93
12 825
0
0
0
0
0
0
23 899,16
75 103,27
38 365
18 619,16
73 113,27
38 365
5 280,00
1 990,00
0
0,00
0,00
0
439 283,87
261 477,78
245 804
131 908,66
102 463,61
175 714
307 375,21
159 014,17
70 090
0
0
0
2 934,95
4 264,82
3 900
2 934,95
4 264,82
3 900
0
0
0
16 130,93
11 726,74
23 600
16 130,93
11 726,74
23 600
0
0
0
31 478,87
25 167,50
36 530
31 478,87
25 167,50
34 635
0,00
0,00
1 895
692 745,78
830 180,14
759 911
494 114,01
556 287,04
500 174
127 298,60
165 002,50
188 415
11 150,00
14 288,00
15 052
55 493,57
60 501,44
56 270
0,00
34 101,16
0
4 689,60
0,00
0
1 338 692,42
1 340 354,62 1 254 372

Očakávaná
skut. – 2016
1 572 230
1 416 806
824 419
30 306
562 081
14 424
6 424
8 000
141 000
141 000
0
47 099
29 196
2 220
26 976
17 903
0
17 903
1 619 329
763 982
441 733
322 249
0
830 363
830 363
0
1 594 345
24 984

Rozpočet
2017
1 397 885
1 397 885
825 464
24 725
547 696
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
2 500
0
0
0
0
1 400 385
576 348
446 518
129 830
0
824 037
824 037
0
1 400 385
0

Rozpočet
2018
1 397 885
1 397 885
825 464
24 725
547 696
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
2 500
0
0
0
0
1 400 385
536 245
424 245
112 000
0
824 037
824 037
0
1 360 282
40 103

Rozpočet
2019
1 397 885
1 397 885
825 464
24 725
547 696
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
2 500
0
0
0
0
1 400 385
536 648
424 648
112 000
0
824 037
824 037
0
1 360 685
39 700

Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2016
2017
2018
2019
142 764
145 121
146 963
149 866
142 764
145 121
146 963
149 866
0
0
0
0
12 825
14 675
10 675
8 175
12 825
14 675
10 675
8 175
0
0
0
0
0
0
0
0
44 273
44 261
46 251
46 251
44 273
44 261
46 251
46 251
0
0
0
0
0
0
0
0
485 092 299 648
281 713
281 713
169 713
169 713
177 557
169 818
307 535
129 830
112 000
112 000
0
0
0
0
17 161
3 950
3 950
3 950
4 820
3 950
3 950
3 950
12 341
0
0
0
23 600
17 200
17 200
17 200
23 600
17 200
17 200
17 200
0
0
0
0
38 267
51 493
29 493
29 493
35 894
51 493
29 493
29 493
2373
0
0
0
830 363
824 037
824 037
824 037
545 913
544 022
544 022
544 022
210 968
201 659
201 659
201 659
15 052
18 416
18 416
18 416
58 430
59 940
59 940
59 940
0
0
0
0
0
0
0
0
1 594 345 1 400 385 1 360 282
1 360 685

1 – Plánovanie, manažment, kontrola
*600
*800
2 – Propagácia, reklama
*600
*700
*800
3 – Interné služby obce
*600
*700
*800
4 – Služby občanom
*600
*700
*800
5 – Bezpečnosť a ochrana
*600
*700
6 – Šport
*600
*700
7 – Kultúra
*600
*700
9 – Vzdelávanie
ZŠ – *600
MŠ – *600
ŠKD – *600
ŠJ – *600
ZŠ – *700
ŠJ – *700
SPOLU:
V Kline dňa 15. 12. 2016
*600 – bežné výdavky, *700 – kapitálové výdavky, *800 – finančné operácie
Vypracovala: Ing. Mária Svetláková
Odkaz: http://www.e-obce.info/klin/section/default/1836
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Oslávme dôstojne 450 rokov obce Klin
Tak ako plynie čas, v mysliach ľudí zostávajú spomienky, vynára sa množstvo prežitých chvíľ, ktoré priniesol život. Nič sa však nedá vrátiť. Ani jeden
deň, ani hodina, ani žiadny okamih. V pamäti človeka zostáva myšlienka na rodnú dedinu, rodný kraj, čo všetko priniesla a odniesla „otcova roľa“.
História si pamätá veľa, nezabúda na udalosti, osudy ľudí, život
v našej dedine od prvej písomnej
zmienky. Štyristopäťdesiat rokov
obce, to je život niekoľkých generácií, ktorí sa tu narodili, žili, pretvárali a budovali našu obec. Pri tejto
príležitostí pripravujeme v dňoch
2. – 4. júna 2017 „Slávnosť 450 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Klin“. Pre všetkých obyvateľov,
skôr i neskôr narodených, všetkých
rodákov, príbuzných a hostí chceme
priblížiť dejiny našej obce. Na túto udalosť obecný úrad, poslanci
OZ, farský úrad, zástupcovia spolkov a združení pripravujú kultúrno-spoločenský program, ktorým

chceme dôstojne osláviť výročie založenia obce, aby sa každý, kto zavíta do našej obce, cítil dobre a odniesol si krásne spomienky.
Program osláv je rozvrhnutý
do 3 dní – piatok, sobota a nedeľa. V piatok začneme Ďakovnou
sv. omšou a po nej bude nasledovať Slávnostná akadémia na ktorej privítame zástupcov obcí z nášho okresu, zahraničných partnerských obcí, štátnej správy, inštitúcii
a firiem, s ktorými spolupracujeme
a osobnosti, ktoré zviditeľnili našu obec. Sobota je venovaná hlavne
kultúrnym vystúpeniam. V kultúrnom programe na futbalovom ihrisku vystúpia miestne skupiny z našej

2. 3. 2017 Z rokovania o projekte v poľskej Jelešni

Kliňanská cesta sa zmení
na atraktívnu cyklocestu

Po rokoch bez správcu a údržby sa stará Kliňanská cesta konečne
dočká opravy a využitia. V rámci projektu s názvom Turistika bez
hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jelešne
do Klina vypracovali obe obce spoločný projekt pre rozvoj turistickej ponuky oboch partnerov. Z celkovej výšky nákladov vyše 1,5 milióna eur dostanú partnerské obce z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na tento účel 1 328 041,20 €, a pre našu obec je vo finančnom harmonograme vyčlenených 615 736 €.
Spoločný plán týchto dvoch obcí na oboch stranách hranice vyplynul z podobnosti prírodných hodnôt
ako rašeliniská či vresoviská, snahy
o zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj o rozvoj turizmu. Problémom je, že slovenskí turisti pred poľskou obcou Jelešňa
uprednostňujú Zywiec či BielskoBialu, poľskí náštevníci u nás zas
Námestovo. Vybudovaním nových
úsekov chodníkov a cyklistickej trasy (v Przyborowie, Krzyzowkach,
Sopotni Malej a v Kline) v rámci už
existujúceho cezhraničného turistického chodníka cez Piľsko, bu-

de možné tieto oblasti zatraktívniť
a pritiahnuť viac turistov aj do našej obce. Na týchto úsekoch vznikne
nová infraštruktúra s vyhliadkovými bodmi a oddychovými miestami.
Terajšie aj budúce využitie územia je v zmysle riešenej úlohy, a to
komunikácie, slúžiacej pre chodcov, cyklistov a z časti aj pre prístup
vozidiel k objektom a zariadeniam,
ktoré sa tam nachádzajú. U nás tak
bude stavebnými úpravami existujúcich ciest v dĺžke 2213 m bude sprístupnené Klinské rašelinisko s vybudovaním vyhliadkovej
rozhľadne pri rašelinisku. Na pô-

obce, predstavia sa nám hudobno
– zábavné skupiny, ľudové muziky, folklórne súbory z okolitých susediacich obcí a zahraničných partnerských obcí. V sprievodnom programe bude prezentácia života a aktivít našich spolkov a združení, pre
detí bude detský kútik a iné atrakcie. V nedeľu Slávnostná sv. omša bude za účasti našich kňazov
– rodákov, odslúžená za rodákov
z našej obce. Po obede bude v kultúrnom dome divadelné predstavenie o založení a živote v obci a na ihrisku bude športový program, kde
budú odohrané futbalové zápasy
a exhibícia boxu. Podrobnejší program osláv dostane každá domácvodnej ceste z Klina do Námestova bude opravený most na Michaľovskom potoku a pri Červenom
potoku je pre skultúrnenie prostredia navrhnutá úprava prostredia okolo kríža. Pomocou nespevnených rigolov na obidvoch stranách cesty bude odvedená zrážková voda. Na okruhu okolo chotára Klin bude cykloznačenie okruhu po poľných cestách vo vlastníctve SPF a obce s osadením infotabúľ. Celková dĺžka značenia cyklotrás okolo katastra obce Klin je
10,8 km. Značenie cyklotrasy bude pokračovať z vrchu Vahanov
po lesnej ceste do Oravského Veselého a odtiaľto smerom na Piľsko.
Inovatívnym prvkom v tomto projekte bude inteligentná mobilná webová aplikácia MOBITOUR, ktorá zobrazí presnú trasu chodníka, aktuálnu pozíciu
na trase a navedie turistu k vybraným prírodným a kultúrnym atrakciám blízko turistického chodníka. Výhodou je, že funguje v teréne aj bez prístupu na internet.
Rozvoj spolupráce vyplývajúci
z podieľania sa na spoločnom projekte bude napredovať v spoločnej
propagácii celého cezhraničného
chodníka a zvýšení povedomia o lokálnych turistických atrakciách malých obcí, ktoré aj napriek vzácnym
hodnotám nie sú schopné konkurovať známejším turistickým centrám
Poľska a Slovenska. Vďaka plánovanej spoločnej výučbe jazyka suseda
sa zlepšia komunikačné podmienky v projekte a obslúženie cezhraničného turistického ruchu v obidvoch obciach. Pravidelne sa uskutočňujú pracovné stretnutia partnerov, vytvoria sa stále spoločné rekreačné podujatia, ako napr. turisticko-cyklistické výpravy, zorganizu-

nosť a pozvaní hostia a bude zverejnený na internetovej stránke obce.
Vopred ďakujem všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapoja do prípravy a realizácie osláv.
Verím, že spoločnými silami sa nám
podarí pripraviť slávnostné dni.
Spojme sily, aby nasledujúce slová
sa stali v „našej dedine“ skutočno
sťou:
„Sladkosť domova nie je
v pohodlí ani v hojnosti,
ale v tajomnej hudbe sŕdc,
čo náležia k sebe.“
Martin Rázus
Štefan Peňák, starosta obce Klin

Blížia sa
oslavy
výročia
obce
V dňoch 2. – 4. júna 2017 sa
budú v našej obci konať oslavy 450. výročia založenia obce Klin.
S tým súvisí príprava Sláv
nostnej akadémie pre hostí,
programu pre našich obyvateľov, ako aj napr. aktuálne rekonštrukčné práce vo vchode
a vestibule budovy obecného
úradu. Chceme, aby do osláv
bolo skrášlené nielen okolie
Obecného úradu, ale takisto
aj okolie našich obydlí, preto
by bolo pekné, keby sa každý
zaslúžil o zveľadenie prostredia, v ktorom žije. Zároveň
Vás všetkých chceme pozvať
na pestrý kultúrny program (vystúpia napr. skupiny
Nocadeň, Ščamba) i športový program, ktorého presný
harmonogram bude zaslaný
do každej domácnosti. Veríme,
že každý si v ňom nájde niečo
pre seba a spolu oslávime toto
krásne obecné jubileum. -redjú sa tematické podujatia o zbojníctve a kultúre ľudí hôr. Termín realizácie projektu a jeho ukončenie je
do 28. 10. 2018, využívať ho budú
môcť cyklisti i peší turisti, máme sa
(KČ)
teda rozhodne na čo tešiť.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) zo dňa 14. 12. 2016
– skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
K bodu č. 3 – VZN č. 26/2016
o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Klin
UZNESENIE OZ č. 119:
A: Ruší
1. VZN č. 17/2014 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin.
B: Sa uznieslo
1. Na VZN č. 26/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin
K bodu č. 4 – VZN č. 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,ŠK,
ŠJ a na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce Klin
UZNESENIE OZ č. 120:
A: Ruší
1. VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ,ŠK, ŠJ a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Klin
B: Súhlasí
1. Na VZN Obce Klin č. 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka
ŠK a potencionálneho stravníka
ŠJ so sídlom na území obce Klin
a na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce Klin.
C: Berie na vedomie
1. Žiadosť rodičov o zníženie mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
2. Správu kontrolórky obce
Mgr. Basárovej o vykonanej kontrole na základe plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok v školskej jedálni ZŠ s MŠ Klin.
K bodu č. 6 – Zrušenie VZN
č. 19/2014 a Dodatku č. 1 k VZN
č. 19/2014 o miestnych daniach
a o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klin.
UZNESENIE OZ č. 121:
A: Ruší
1. VZN č. 19/2014 a Dodatku č. 1
k VZN č. 19/2014 o miestnych daniach a o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin.

K bodu č. 5 – Návrh VZN
č. 28/2016 o miestnych daniach
a o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klin.
UZNESENIE OZ č. 122:
A: Sa uznieslo
1. na VZN Obce Klin č. 28/2016
o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Klin.
K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 12 a č. 13
UZNESENIE OZ č. 123:
A: Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 12 zo
dňa 30. 11. 2016, 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.
B: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 13 zo
dňa 14. 12. 2016, 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.
K bodu č. 8 – Návrh programového rozpočtu obce Klin na roky
2017 – 2019
UZNESENIE OZ č. 124:
A: Berie na vedomie
1. Programový rozpočet na roky
2018 – 2019 obce Klin na úrovni
programov.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Klin na roky 2017 – 2019
B: Schvaľuje
1. Programový rozpočet na rok
2017 obce Klin na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.
2. Dotáciu pre BOX klub Triebeľ
z rozpočtu obce Klin na rok 2017
vo výške 2 000 €.
3. Dotáciu na činnosť Občianskeho združenia Orlovňa Klin vo výške 1 000 €.
4. Dotáciu pre TJ TATRAN Klin
vo výške 13 000 €.
5. Dotáciu pre Centrum voľného
času Námestovo vo výške 150 €.
K bodu č. 9 – Kúpne zmluvy
UZNESENIE OZ č. 125:
A: Schvaľuje
1. Odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na LV 748 vo vlastníctve obce
Klin a to pozemku parcela C-KN

405/3, zast. pl. a nádvoria o celkovej výmere 162 m2 v k.ú. Klin,
za kúpnu cenu 2,32 €/m2 do výlučného vlastníctva pre kupujúcich, nasledovných majiteľov bytového domu ..., zapísaných na LV
č. 1526 v podiele 1/1 za cenu
2,32 €/m2 ... .
2. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Klin a to: novovytvoreného
pozemku okolo bytového domu
parcela C-KN 405/4, zast. pl. a nádvoria o celkovej výmere 432 m2
v k.ú. Klin ... do výlučného vlastníctva pre kupujúcich nasledovných majiteľov bytového domu:
..., zapísaných na LV č. 1526 v podiele 1/1 za kúpnu cenu 14 €/m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia prístupu,
parkovacích miest a obhospodarovania bytového domu ... .
3. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu ul. Západná od vlastníkov: ... .
4. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov pod miestnu
komunikáciu ul. Kunova v úseku od Štefana Sestrenka po Stanislava Úradníka a ul. Slnečná
v úseku od Stanislava Úradníka
ml. po Anna Prísažná od vlastníkov: ... .
5. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
nebytových priestorov pre nájomcu Bystríka Baculáka.
K bodu č. 10 – Informácie
a rôzne
UZNESENIE OZ č. 126:
A: Schvaľuje
1. Vypracovanie projektu „ Úprava vstupu pre imobilných, Kultúrny dom Klin“.
B: Berie na vedomie
1. Informáciu o podaní projektu
na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukcie cesty s cieľom
zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin.
2. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Zberný dvor Klin“
vo výške 240 569,25 €, pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške
253 230,79 €.
3. O odovzdaní projektu „Všetci vieme spoločne žať dobré ovocie“ medzi obcou Klin a obcou Zděchov z českej republiky
na ministerstve pôdohospodárstva SR.
4. Informáciu p. Mgr. Michala
Čajku, PhD. o spracovávaní monografie obce Klin.

5. Oznámenie poslanca p. Ľubomíra Košúta o odchode do predčasného dôchodku od 1. 1. 2017,
s tým, že sa vzdáva počas poberania predčasného dôchodku odmeny poslanca a člena komisií.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ, Zdenka Bošanová, Ľubomír
Košút, Peter Štepunek, Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Zdenka
Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t. j. 9 z prítomných
9 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0
Schválil:
Štefan Peňák, starosta obce Klin
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce Klin (OZ) zo dňa 3. 1. 2017
– skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatrenia
UZNESENIE OZ č. 128:
A: Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 14
zo dňa 30. 12. 2016 , 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
B: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa
3. 1. 2017, 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, Ľudovít Svetlošák,
Zdenka Triebeľová, Dušan Gonšenica, Viliam Bahleda, t.j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0, PROTI:0
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (OZ) zo dňa 22. 2. 2017
– skrátené
OZ na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
K bodu č. 3 – Prejednanie projektových zámerov a žiadosti
o NFP v rámci vyhlásených výziev a informácie o podaných
žiadostiach
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UZNESENIE OZ č. 130:
A: Berie na vedomie
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy v obci
Klin“ maximálne v celkovej výške
232 073,57 €
2. Rozhodnutie o schválení žia
dosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na projekt „Zberný dvor Klin“
maximálne v celkovej výške
240 569,25 €
3. Zámer na vypracovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na križovatkách na ceste I/78
v úseku medzi obcami Klin – Zubrohlava“

obec informuje
4. Informáciu o podaných žiadostiach na environfond za účelom
poskytnutia finančných prostriedkov na projekt: „Klin Grúň“
– rozšírenie vodovodnej siete
a na dokončenie projektu Klin – „
Kanalizácia Pod Grapou“
5. Informáciu o podaní žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŽSK vo výške 1 500 €
na pokrytie časti nákladov na preplatenie monografie pre obec Klin
6. Informáciu o schválení cezhraničného projektu s Gminou Jelešnia (Poľsko) „Turistika bez hraníc“, na vybudovanie cyklocesty
na sprístupnenie prírodného dedičstva a turisickej trasy z Klina
do Jelešnie
7. Informáciu o schválení projektu

Zber triedeného odpadu
Vážení občania,
plán zberu komunálneho
a triedeného odpadu pre našu
obec nájdete podrobne rozpísaný v kalendári obce Klin.
Upozorňujeme občanov, že
zber plastov sa vykonáva vždy
po vyhlásení v obecnom rozhlase. Žiadame občanov, aby
plasty odovzdávali v priesvitných vreciach, ktoré dostanú
vždy na výmenu pri zbere.
V prípade, že Vám vrecia nepostačujú, môžete si o ďalšie požiadať na Obecnom úrade.
Upozorňujeme
občanov,
aby komunálny odpad, ktorý
sa zmestí do smetnej nádoby,
nevozili k bráne pri Obecnom
úrade, nakoľko do veľkoobjemového kontajnera patrí len
veľkoobjemový odpad, ktorý
nie je možné iným spôsobom
vyseparovať. Dovoz tohto odpadu je potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v pracovných dňoch na tel. č. 043/
558 4321 a zároveň treba odovzdať aj žetóny na odpad.
ZBER komunálneho odpadu
2017 – informácia
Sadzba poplatku je stanovená
hodnotou žetónu na vývoz 110
litrovej KUKA nádoby, ktorý je
vo výške 3,20 €/1 KUKA nádobu a stanovuje sa:
a) 1 – 2 člen domácnosti – minimálny odber 6 ks žetónov
b) 3 – 4 členovia domácnosti –
minimálny odber 10 ks žetónov
c) 5 – a viac členov domácnosti –
minimálny odber 15 ks žetónov
d) Pre právnické alebo fyzické
osoby podnikajúce na území
obce sa stanovuje sa minimálny odber 6 ks žetónov na pre
vádzku/zariadenie. Ak fyzická
osoba podnikajúca na území

obce má najviac jednu prevádzku na trvalom pobyte, poplatok
platí iba raz ako fyzická osoba
podľa bodov a) až c).
Minimálne množstvo žetónov 4 ks sa doručí do domácnosti prostredníctvom zamestnancov obce v mesiaci január,
do 1. vývozu 2017.
Žetóny nad stanovený limit
pre domácnosti, fyzické a právnické osoby si môžete podľa
potreby dokúpiť na obecnom
úrade. Pri kúpe žetónov nad stanovený minimálny odber (limit)
je hodnota žetónu 3,20 €/1 KUKA nádobu.
Platnosť žetónov je jedno
zdaňovacie obdobie (kalendárny rok).
Zber zmesového komunálneho odpadu TS budú vykonávať
každé 2 týždne v stredu od termínu 11. 1. 2017. Informácie
o zbere zmesového a separovaného odpadu sú uvedené v obecnom kalendári a v miestnych
oznamovacích prostriedkoch
(miestny rozhlas, obecné noviny, www.klin.sk.) Kontakt:
0911/964778; 043/5584321
AKO TRIEDIŤ ODPAD?
Do plastov patrí: plastové fľaše
– od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváži, šampónov,
čistiacich prostriedkov, tégliky
od jogurtov, hračky z plastov,
obalové fólie, plastové tašky,
vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, tetrapak, plechovky, konzervy,...
Do plastov nepatrí: znečistené
plasty (farbami, potravinami,
…) guma, molitan, plastové
obaly z motorových olejov, obaly
od sladkosti a kuchynský odpad.
Ing. Katarína Košútová

na „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka
a rekonštrukciu cesty v obci Klin „
v spolupráci Euroregiónom Beskydy v celkovej výške 34 960,20 €
8. Informáciu o schválení rekonštrukcie mosta pri Sestrenkovi
z finančných zdrojov ŽSK
9. Podanie sťažnosti obce Klin
na ŽSK za účelom opravy cesty
III/2286 v obci
B: Schvaľuje
1. Projektový zámer „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov
v Základnej škole s materskou
školou v Kline“ v celkovej výške
185 717,46 € na zlepšenie technického vybavenia odborných učební
K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia (predkladá Mgr. Svetláková) a bod č. 5 – Informácia o výsledku inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obce
k 31. 12. 2016
UZNESENIE OZ č. 131:
B: Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa
22. 2. 2017 , ktoré je v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách …
C: Ukladá
1.Komisii pre vyraďovanie majetku prehodnotiť vyradenie majetku
a pripraviť majetok na likvidáciu.
Termín do 31. 3. 2017
K bodu č. 6 – Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce
UZNESENIE OZ č. 132:
A: Vyhlásilo
1. Voľby hlavného kontrolóra Obce
Klin, ktoré sa uskutočnia: 4. 4. 2017
1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,213/týždeň (8 h/týždeň) …
Uchádzač na funkciu hlavného
kontrolóra Obce KLIN je povinný
doručiť prihlášku spolu s požadovanými dokladmi buď osobne alebo poštou na adresu: Obec Klin,
Hlavná 199/107, 029 41 Klin najneskôr do 20. marca 2017 do 12 00
hod. … Bližšie informácie na OcÚ
Klin a webe obce Klin.
K bodu č. 7 – Odkúpenie pozemkov pri dolnej Materskej škole
a pod Domom smútku
UZNESENIE OZ č. 133:
A: Berie na vedomie
1. Žiadosť o majetkové vysporiadanie p. Jozefa Muroňa k pozemkom pri dolnej materskej škôlke
a pod domom smútku
A: Súhlasí
1. Odkúpením pozemkov pri
dolnej Materskej škole a pod Domom smútku od vlastníkov pozemkov
K bodu č. 8 – Prenájom lyžiarskeho vleku – prehodnotenie nájomnej zmluvy s nájomcom
UZNESENIE OZ č. 134:
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A: Schvaľuje
1. Odstúpenie obce Klin od zmluvy o nájme lyžiarskeho vleku s nájomcom Katrák Anton
– MARWAN, k 31. 3. 2017 z dôvodu nedodržania zmluvných
podmienok
K bodu č. 9 – Žiadosti občanov
UZNESENIE OZ č. 135:
A: Súhlasí
1. S výstavbou rodinného domu
Dávida Olašáka a manželky Ivany Olašákovej, bytom Klin 269,
po vysporiadaní vlastníckych
vzťahov pod miestnu komunikáciu na základe geometrického plánu a územného plánu obce Klin.
2. S výstavbou rodinného domu
Matúša Habľáka, bytom Klin,
Hlavná 298/ 204, po vysporiadaní
vlastníckych vzťahov pod miestnu
komunikáciu na základe geometrického plánu a územného plánu
obce Klin.
3. S výstavbou rodinného domu
Ing. Michala Kosmeľa, Zápotočná 512/12, Klin, na parcele CKN
158/5, v zmysle územného plánu
obce Klin
B: Berie na vedomie
1. Žiadosť rodičov detí umiestnených v materskej škole o zníženie
mesačného poplatku
C: Ukladá
1. Komisii pre výstavbu prejednať
podmienky o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod
dolnou materskou školou, domom
smútku a miestnou komunikáciou
ulica Slnečná v úseku od p.Karola
Revaja st. po p. Želmíru Bahledovú
K bodu č. 10 – Informácie a rôzne
UZNESENIE OZ č. 136:
A: Schvaľuje
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin o finančný príspevok na vystúpenie Tomáša Bezdedu vo výške 500 € pre
deti ZŠ s MŠ
B: Berie na vedomie
1. Informáciu o stretnutí Roberta Kaliňáka, podpredsedu vlády
a ministra vnútra SR s dobrovoľnými hasičmi k „Projektu
Celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek“ a poskytovanie príspevkov
pre DHZ
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ,
Ľubomír Košút, Peter Štepunek,
Karol Revaj, Ľudovít Svetlošák, Zdenka Triebeľová, Dušan
Gonšenica, t.j. 7 z prítomných 7
poslancov OZ, ZDRŽALSA: 0,
PROTI: 0
Schválil:
Štefan Peňák, starosta obce Klin
Celý text zápisnic s uzneseniami
OZ nájdete na: http://www.e-obce.
info/klin/section/default/1829
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takto si tu žijeme

Čo je Týždeň mozgu?
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996, je to medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský
mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Týždeň mozgu pripadne tento rok na 13. – 19.
marca 2017. Slovensko sa tento rok zapojí do kampane desiatykrát.
Hlavnými partnermi Týždňa
mozgu sú Slovenská Alzheimerova
spoločnosť, Centrum MEMORY
n.o. a Neuroimunologický ústav
SAV – organizácie, ktoré svoju
činnosť orientujú na problematiku
čoraz rozšírenejšieho ochorenia
mozgu – Alzheimerovej choroby.
Nápor na psychický stav človeka sa v súčasnosti stále zvyšuje.
Okolité prostredie na nás vytvára
tlaky a má určité nároky, ktorým
keď sa nedokážeme prispôsobiť,
môže dôjsť k narušeniu psychického zdravia. Náš mozog je orgán,
ktorý rozhodujúcim spôsobom
určuje, ako prežívame jednotlivé
životné situácie a ako na ne reagujeme. Schopnosti prispôsobovania
si môžeme udržovať, zlepšovať či
posilňovať – aktivitou, učením,
výchovou, najmä však súborom
aktivít - zdravým životným štýlom,
ktorý tvorí podstatu všeobecnej
prevencie chorôb.
Ľudský mozog je najkomplikovanejšia a zároveň najmenej objasnená časť ľudskej anatómie. Vedecké fakty o mozgu:
• mozog váži približne 1300 až
1600 g
• pozostáva z viac ako 100 miliárd
neurónov – mozgových (nervových) buniek
• v mozgu je viac ako 150 000 km
krvných ciev
• bez kyslíka dokáže mozog prežiť 4 – 6 minút, potom začne odumierať
• mozog spotrebováva viac informácii ako encyklopédia
• je viac aktívny v noci ako cez deň
• spotrebováva 20 % kyslíka z krvného obehu
• nervový impulz môže dosiahnuť
rýchlosť 274 km/h
• spotrebuje energiu rovnajúcu sa
10 wattovej žiarovky
Človek v priebehu života prichádza o časť neurónových spojení,
čím sa činnosť mozgu spomaľuje,
človek nie je schopný pohotovo
reagovať, začína zabúdať a pod.

Na to, aby mozog nestrácal svoju
výkonnosť, ho musíme vedieť trénovať. Treba ho neustále zamestnávať, aby nezlenivel.
Ako si zachovať funkčný mozog
do najvyššieho veku?
Celková životná pohoda je závislá od fyzickej a psychickej stimulácie. Dobrá telesná kondícia pozitívne ovplyvňuje telesné zdravie, človek menej podlieha únave.
Udržiavanie psychickej kondície
ovplyvňuje schopnosť sústredenia
a dobrú funkciu pamäti. Bunky
našich svalov a nervové bunky sa
správajú rovnako, potrebujú byť
v činnosti, inak stratia svoju výkonnosť. Ak sa z nejakého dôvodu
istý čas menej pohybujeme, potrebujeme čas na rehabilitáciu. Primeraná mentálna námaha spôsobí, že mozgové bunky doslova
„rozkvitnú“, pretože každá aktivita podnecuje tvorbu nových výbežkov a spojení medzi bunkami .
Ak sa jej budeme vyhýbať a len pasívne prežívať každodenný život,
bunky slabnú a nakoniec zahynú. Dnes vieme, že pravdepodobne jediným súčasným účinným
preventívnym prostriedkom proti predčasnému starnutiu mozgu
je pamäťový tréning. On totiž buduje „duševnú rezervu“. Tréning
pamäti má dôležitý význam preto,
že udržiava mozog aktívny a zdravý. Okrem dobrej pamäti pomáha uvoľňovať určité chemické látky, ktoré sú dôležité pri fungovaní
imunitného systému, čím sa chráni mozog pred ochorením a poškodením. Precvičovanie mozgu
je potrebné robiť v každej životnej
etape, no najmä vtedy, keď začne
človek starnúť. Každý deň si nájdime čas na aktivity, ktoré udržiavajú náš mozog v pohotovosti. Môže
to byť lúštenie krížoviek alebo sudoku, vzdelávanie sa v problematike, ktorá nás zaujíma, navštevovanie Univerzity tretieho veku alebo spoločenského podujatia, kde
sa dozvieme novinky a stretneme
zaujímavých ľudí.

Niekoľko tipov pre dobrú pamäť:
• pozitívny postoj – pozitívne
myslenie, optimizmus a prekonávanie samého seba
• koncentrácia – čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia
• asociácie – všetko so všetkým
súvisí, každá situácia, mnoho situácií na seba nadväzuje
• selekcia – nezaťažujme si pamäť deprimujúcimi, priemernými
a zbytočnými myšlienkami a informáciami, ale selektujme ich
• vizualizácia – prostredníctvom
obrazov si vytvárajme vlastné obrazy, mozog si ich tak lepšie zapamätá
• intelektuálna zvedavosť – čím
máme viac vedomostí, tým ľahšie
nasávame nové, ďalšie informácie
• stres – depresia, strach a úzkosť
prispievajú k poruchám pamäti
• emócie – čím viac je informácia spojená so silnou emóciou,
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tým lepšie sa nám vtisne do pamäti
• odpočinok – mozog si musí aj
oddýchnuť, preto nesmieme zabúdať na relax
• okysličovanie – fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok
krvi, čím si vytvárame optimálne
podmienky pre činnosť pamäti
• precvičovanie pamäti – hranie
spoločenských a vedomostných
hier, sledovanie vedomostných
súťaží a pod.
Mozog je orgán, ktorým si
myslíme, že myslíme. Tak ako my
potrebujeme mozog, tak potrebuje aj on nás, preto naň nesmieme
zabúdať, musíme sa mu venovať
a neustále mu vytvárať priaznivé
prostredie počas celého roka/ celého života.
Zdroj: http://www.alzheimer.
sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost/tyzden-mozgu-2017.aspx

Výročné zhromaždenie
MS SČK
Ms SČK v Kline hodnotil svoju prácu za roky 2013 až 2016
na Výročnom zhromaždení členov, ktoré sa konalo 9. 3. 2017.
Otvorenie patrilo deťom z MŠ
v Kline, ktoré nám pod vedením
Mgr. Ivety Kurtulíkovej zarecitovali. Aktivít, ktoré sme usporiadali, bolo veľa, môžete si ich
prečítať na webovej stránke Klina. Za všetky spomeniem odbery krvi v spolupráci s Národnou
transfúznou službou Martin,
ktoré sa v uplynulých štyroch
rokoch zorganizovali 12 x, spolu
darovalo krv 566 darcov, z toho
79 prvodarcov. Na každoročnom
zhromaždení členov ďakujeme
darcom krvi, ktorí v uplynulom
roku získali Jánskeho plaketu,
tak to bolo aj tento rok, taktiež
každoročne potešíme kvetmi
a pogratulujeme našim členom
– jubilantom, ktorí oslávili alebo
oslávia okrúhle životné jubileum. Veľké ďakujem smerovalo aj

k členom humanitárnej jednotky,
ktorá úspešne reprezentovala už 3
x našu obec v súťaži prvej pomoci.
A keďže sa tento rok aj bilancovalo, poďakovanie patrilo predovšetkým členom výboru Ms SČK
v Kline, ktorí venujú svoj čas príprave a realizácii jednotlivých akcií.
Prebehli voľby do predsedníctva,
jednohlasne bol zvolený „staronový výbor.“
Na tohtoročné zhromaždenie
členov prijali pozvanie riaditeľka
ÚS Orava Dolný Kubín PhDr. Zuzana Kršková, ktorá je vo funkcií
od 1. 1. 2017, a bývala riaditeľka
p. Ľubica Dubnicayová. Naše
hosťky taktiež poďakovali všetkým
členom nášho spolku za ich prácu,
ocenili akúkoľvek pomoc pre dobro iných. Na záver nám p. riaditeľka Zuzana Kršková, ktorá je zároveň aj kvalifikovanou „trénerkou
pamäti“, predniesla prednášku pri
príležitosti „Týždňa mozgu.
Mgr. Marta Peňáková,
predsedkyňa MS SČK
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Fašiangy sme ukončili obecnými páračkami
a pochovaním basy
Aj tohto roku na koniec fašiangového obdobia pripravili MSSČK, Jednota dôchodcov a obecný úrad IX. Obecné páračky.
Pri gajdošskej ľudovej muzike
z Oravskej Polhory a našich muzikantov sa veselo páralo mladším,
starším a dedovia a babky si zaspomínali na staré zašlé časy. Páračky
boli „ochutené“ voňavými buchtami, chlebom s masťou a nechýbovalo ani tradičné hriatô. Na páračkach sa predstavil s výrobou ľudových krojov aj Kryzstof Pieronek z Podvilka z Poľska. Na naše páračky zavítali aj zástupcovia
z partnerskej obce z Poľska z Gminy Lipnica Wielka.

Obecné páračky

Gajdošská muzika z Oravskej Polhory

FOTO Ing. Peter Jendroľ

Z fašiangového sprievodu

FOTO: Štefan Peňák

STRETNUTIE, KTORÉ TEŠÍ
Jednota dôchodcov v Kline zorganizovala 4. 2. 2017 výročnú
členskú schôdzu.
Dôchodcovia hodnotili aktivity uplynulého roka a plánova-

li akcie na rok 2017. Jubilantov
s okrúhlym výročím si aj tentoraz uctili kytičkou kvetov. Prítomným sa prihovorili pozvaní
hostia: okresná predsedníčka
Jednoty dôchodcov Slovenska –

Námestovského okresu p. Oľga
Slovíková, starosta obce Klin
p. Štefan Peňák a Duchovný
otec Vdp. Štefan Mordel. O zábavu sa postarali herecké hviezdy z Klina a manželia Chabadovci.

Radosť zo stretnutia s priateľmi vedia najviac oceniť tí, ktorí
už nemajú možnosť sa tak často
stretávať so známymi. Preto si
dôchodcovia užívajú takéto spoločné stretnutia.
-mj-

V C h o c h o l o w e d o b re ,
v C h o c h o l o w e z d ra v o
Jednou z naplánovaných akcií
Jednoty dôchodcov v novom roku bola aj návšteva aquaparku
Chocholowskie Termy.

Nachádza sa len 3 km od hraničného prechodu v Suchej Hore.
Ponúka veľké možnosti oddychu
a relaxu.
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

Výlet sa konal 28. 2., kedy boli

jarné prázdniny. Teda nič nebránilo deťom užiť si výlet so starými
rodičmi.
Chocholow dôchodcovia navštívili tretí raz a určite nie naposledy. Že sa tam cítia dobre,
prezrádzali aj slovenské ľudové
piesne, ktoré sa niesli nad termálnou vodou, ktorá „počúva“ väčšinou poľštinu.
-mj-
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Vizionári z Dechtíc
Vizionári Martin Gavenda
a Adriana Kúdelová navštívili
17. 12. 2016 kostol sv. Antona
Paduánskeho v Kline.

Silvestrovský punč
Po ďakovnej svätej omši v kostole za starý rok 2016 prišlo vhod
v mrazivom počasí občerstvenie a zohriatie sa pri Silvestrovskom
punči, ktorý pripravili dobrovoľníci z OZ Orlovňa a Obecný úrad.
Na dobrú náladu hrali a spievali naši heligonkári.

Počas modlitby ruženca nastalo ticho, ktoré trvalo niekoľko
minút. Po modlitbe vizionári povedali posolstvá, ktoré im počas
zjavenia povedala Matka Božia.
Adriana Kúdelová povedala:
„Modlila som sa s Pannou
Máriou Otče náš a Sláva Otcu
za dar pevnej a živej viery pre
všetky národy na celom svete.
Ďalej som odovzdávala všetkých
nás tu prítomných a aj miesto, kde
sa nachádzame – farnosť Klin.
Modlila som sa za vaše srdcia,
aby každé jedno srdce bolo uzdravené zo zranení, aby každé srdce
dokázalo odpustiť. Na tento úmysel som prosila Pannu Máriu, aby
sme vykročili a povedali Ježišovi
a Márii, že chceme ísť s nimi. Že
chceme ísť odznova a začať odznova s nimi odpúšťať a milovať
všetkých svojich blížnych, ktorí
sú okolo nás. A tým najväčším

príkladom je nám Ježiš a Mária.
Ježiš, ktorý odpustil všetkým, ktorí
ho ukrižovali a Mária, ktorá naozaj povedala Bohu svoje fiat. Tak
aj my, aby sme sa nedali znechutiť
ak nás niekto zraní, keď nám niekto
odvrkne, ale aby sme toho človeka
požehnali a začali sa za neho modliť. Aby sme neostávali v neodpustení, v zranení, ktoré sme obsiahli.
Na konci som sa modlila s Pannou
Máriou za ľudí, ktorí nechcú a netúžia spoznať Boha ako veľký Boží
dar teda za neveriacich.“
Vizionár Martin Gavenda okrem iného povedal:
„Aby sme boli naplnení Božou
láskou. Aby sme kráčali v pravde
Pána Ježiša. Aby sme nekráčali
podľa svojich zranených pocitov,
ale aby sme kráčali podľa Božieho slova. Aby nás viedol Pán Ježiš
a Matka Božia nás s veľkou láskou
požehnáva.“
Vizionárov je v Dechticiach 7.
Zjavenia začali 4. 12. 1994. Blahoslavená Panna Mária sa predstavila ako Kráľovná pomoci. Vizionárom sa zjavuje denne.
-mj-

Ježiš klope na naše srdcia

Ježiš kráča ulicami mesta a klope, klope na ľudské srdcia. Prihovorí sa mladým dievčatám a chlapcom, chce navštíviť rodiny, pomôcť
chlapom na stavbe, chrániť lásku zaľúbenej dvojice, potešiť starkých
v ich samote, navštíviť ľudí dnešnej doby.
Ale stretá sa len s odmietnutím, nepochopením, „usmernením Krista do kostola – kde
patrí“. Len deti ho dokážu prijať medzi seba a tešiť sa. Ježiš
to nemal ľahké, keď sa narodil
a nemá to ľahké ani dnes, keď ho
ľudia nechcú pustiť do svojich
životov.

Toto je hlavné posolstvo Vianočnej akadémie, ktorú si pripravili deti a mládež pod vedením
sestričky Edity Franekovej. Mladí
herci, speváci a hudobníci, ale aj
zvukári, osvetľovači, kostyméri
a mnohí ďalší sa pričinili o obohatenie 25. 12. 2016, ktorý je dňom
Božieho narodenia.

Čo je NODAM?

chovnými a sociálnymi aktivitami
na báze dobrovoľnosti a slobody
výberu. Združenie formuje mládež a pripravuje ju na budovanie
rodín. Združenie používa výchovný systém svätého Petra Fouriera
– pedagóga a učiteľa a uplatňuje
výchovno-vzdelávací a materský
rozmer učiteľky a vychovávateľky
blahoslavenej Alexie le Clerc. Cieľom Združenia je vychovať čestných občanov a kresťanov v duchu
kresťanských zásad. Združenie
spolupracuje s katolíckou rehoľou
Školské sestry de Notre Dame.
Zdroj: internet – Stanovy
NODAM)
-mj-

Je to dobrovoľné občianske združenie, združujúce deti a mládež.
Stanovy združenia hovoria,
že hlavným cieľom Združenia
je vytvoriť trvale udržiavateľný
program rozvoja osobnosti detí
a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom
na opustené a sociálne slabšie
deti, ako aj poskytovať ponuku
na hodnotné vyplnenie voľného
času detí a mládeže športovými,
kultúrnymi, intelektuálnymi, du-

Adventný koncert
Sláčikové kvarteto a mladí organisti zo ZUŠ I. Kolčáka v Námestove si pripravili Adventný
koncert.
Dňa 18. decembra 2016 si
skvelý hudobný zážitok mohli
vypočuť aj prítomní v kostole
sv. Antona Paduánskeho v Kline. Kvality organu Johannus
Ecclesia D-450 nemeckej firmy G. Kisselbach predviedli
v plnej kráse Mária Tyrolová,
Ján Števuliak a pani učiteľka
hry na organe Júlia Habovštiaková. Sláčikové kvateto tvoria
Michaela Kruželová, Katarína
Maslaňáková, Eva Kosmeľová
a Lenka Horňáková.

Predviedli diela W. A. Mozarta, J. S. Bacha, B. Smetanu a Ch.
W. Glucka. Študentka Izabela
Kosmeľová zaspievala skladbu
E. Morriconeho Nella Fantasia
s klavírnym doprovodom Klaudie
Kosmeľovej. Je udivujúce, aký má
táto mladá speváčka krásny hlas.
Sú za tým hodiny práce s hlasom.
Aj mladí hudobníci musia venovať veľa času a úsila, aby nás
takto potešili. Je smutné, že obyvatelia Klina o takéto hodnotné
akcie nemajú záujem. „Kultúrychtivá“ menšina však dúfa, že
aj napriek malej účasti sa podobné akcie v Kline budú konať aj
v budúcnosti.
-mj-

17. 3. 2017

zo života farnosti

Echo KLINa č. 1

9

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
„Zaradoval som sa, keď mi
povedali:
Pôjdeme do domu Pánovho.
Naše nohy už stoja
v tvojich bránach, Jeruzalem.“
(Ž 122, 1-2)
V dňoch od 27. 2. do 6. 3.
2017 sme sa vybrali s radosťou
na púť do Svätej Zeme... Medzi
účastníkov patrili predovšetkým p. učiteľky, ktoré v týchto
dňoch mali jarné prázdniny spolu so svojimi manželmi, ďalej zamestnanci MŠ a ZŠ Klin, „sympatizanti“ školy a známi. V prvý deň púte sme doleteli na medzinárodné letisko, Ben Gurion v Tel Avive, kde nás už čakal skúsený sprievodca vdp. PaedDr.Michal Pitoniak. Cestou
do Betlehema sme sa zastavili
na mieste zvanom Emauzy, kde
sa Pán Ježiš zjavil dvom učeníkom a prosili sme v duchu ako
oni: „Pane zostaň s nami.“(Lk
24,29) Na druhý deň sme sa už
podrobne začítali do „piateho
evanjelia“, ako býva Svätá Zem
nazývaná, pretože sme navštívili Jeruzalem, miesto posvätené Kristovými krokmi a začali sme sv. omšou v Bazilike Božieho hrobu, potom sme sa pomodlili v Božom hrobe a navštívili miesto smrti Pána – Golgotu. Nakoniec sme prešli cez Via
dolorosu (cesta utrpenia) na jej
začiatok a tam sa pomodlili krížovú cestu, pretože dnes sú to
rušné ulice s mnohými obchodmi a predávajúcimi.. V tretí deň
sme navštívili Baziliku Božieho narodenia v Betleheme, kde

sme slávili sv. omšu, Jaskyňu
mlieka, Ain Karem – miesto,
kde Panna Mária navštívila svoju tetu Alžbetu a vyslovila slová
Magnifikátu: „Velebí moja duša
Pána“ ... (Lk 1,46) A nezabudli sme ani na obete holokaustu
– Yad Vashem, kde sme v tichej
modlitbe prosili za večnú spásu ich duší. Na štvrtý deň sme
sa vybrali z Betlehema na sever
krajiny, aby sme mohli v Bazilike Zvestovania Pána v Nazarete prosiť Matku Božiu, aby sme
vedeli prijať rozhodnutia Dobrotivého Boha, tak ako ich aj
ona prijala slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane

Karneval s NODAMom
Vybrať najkrajšiu masku medzi
desiatkami detí v roztomilých
kostýmoch, je vždy náročné.
Sestrička Edita Franeková
s animátormi z Nodamu sa postarali, aby sa všetky deti dobre
bavili a užili si karneval. Dňa

19. februára 2017 v kultúrnom
dome pripravili pre všetkých
zábavu, súťaže, tance, ale aj
občerstvenie. Pre každé dieťa
prichystali prekvapenie v tombole. A tak žiadne dieťa nemuselo byť smutné, že nevyhralo.
Všetci sa výborne zabávali.

podľa tvojho slova“... (Lk 1,38)
Cestou sme sa zastavili v Haife (tretie najväčšie mesto v Izraeli), na hore Karmel – kostol
Stella Maris (hviezda morská)
odkiaľ bol prorok Eliáš vzatý
na horiacom koči do neba. (porov. 2 Kr, 1-13) Ďalej sme navštívili Kánu Galilejskú (miesto
Ježišovho prvého zázraku), kde
si manželia obnovili manželské
sľuby a vybrali sa na vrch, ktorý sa vypína 588 m nad morom
– hora Tábor, kde sme ako traja
učeníci Peter, Jakub a Ján mohli
zvolať: „Pane, dobre je nám tu“...
(Mt 17,4) Piaty deň sme začali
plavbou na lodi po Genezaretskom jazere, odkiaľ bol nádherný pohľad na moderné židovské
mesto Tiberias (pomenované
po rímskom cisárovi Tibériovi),
následne sme vystúpili na horu
Blahoslavenstiev, kde sme opäť
slávili sv. omšu a následne zišli k miestu rozmnoženia chlebov a rýb – Tabgha a odtiaľ prešli k miestu primátu Petra (porov. Jn 21,15-19). Nakoniec sme
navštívili Kafarnaum, miesto kde sa Pán Ježiš najviac zdržiaval. Šiesty deň sme sa vrátili
do Jeruzalema na Olivovú horu,
tam sme navštívili miesto zvané
Betfage, odkiaľ Ježiš poslal svojich učeníkov, aby mu priviedli
osliatko, na ktorom slávnostne
vstúpil do Jeruzalema. Na tejto hore Pán predniesol i eschatologickú reč (reč o konci sveta). Blízky kostolík v tvare slzy
nám pripomenul udalosť, keď
Kristus zaplakal nad Jeruzalemom. Miesto sa nazýva Dominus Flevit. Poblízku sa nachá-

dza Pater Noster (miesto, kde
Pán Ježiš naučil učeníkov modliť sa), Getsemanská záhrada.
Navštívili sme Baziliku usnutia a hrob Panny Márie, Večeradlo a nakoniec pod Sionskou
bránou už za hradbami Starého
mesta sme prišli k miestu, kde
sa týči moderný Kostol svätého
Petra in Gallicantu. Bol postavený na pamiatku Petrovho trojnásobného zapretia Ježiša a následne veľkej ľútosti. Kostol má
dve podlažia. Pod kostolom sa
našli mnohé cisterny z obdobia
1. stor. po Kr. Pravdepodobne
na týchto miestach mohol stáť
dom veľkňaza Kajfáša a Ježiš
bol väznený v niektorej z týchto
cisterien. Na ich stenách sa našli nápisy stredovekých pútnikov,
čo svedčí o úcte k tomuto miestu. V prvú pôstnu nedeľu sme
zišli na juh do Jericha (najstaršie mesto na svete), a lanovkou
sa vyviezli na horu pokušenia.
Práve v tento deň sa čítalo evanjelium ako diabol pokúšal Pána Ježiša na tomto mieste. Následne sme sa zastavili pri rieke
Jordán a obnovili si krstné sľuby. Poobede sme využili možnosť kúpania sa v Mŕtvom mori
na pláži v Ein Bokek a cestou sa
zastavili pod Masádou.
A prišiel koniec našej púte,
ktorú sme zavŕšili sv. omšou
na mieste, ktoré sa nazýva Pole
pastierov, kde sme poďakovali
Pánu Bohu za čas strávený a požehnaný vo Svätej Zemi. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle...“ (Lk
2,14)
Dp. Pavol Krokus, kaplán
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Vianočné a Fašiangové aktivity v našej škole
Mesiac december sa u nás nesie v duchu vianočnej atmosféry a všetci
spoločne organizujeme rôzne tradičné predvianočné aktivity:
SLÁVNOSŤ SV. MIKULÁŠA
Svätý Mikuláš zavítal aj tento rok
do telocvične ZŠ, kde na neho už
nedočkavo čakali žiaci 1. stupňa
so svojím programom. Zaspievali mu veselé pesničky, zarecitova-

li básničky a porozprávali sa o jeho zaujímavom živote na Severnom póle.
Mikuláš ich obdaroval balíčkami sladkostí a sľúbil, že o rok príde
zas, ak budú dobrí a poslušní.

VIANOČNÁ BESIEDKA
Vianočná besiedka má v našej
škole už dlhú tradíciu. Navodzuje príjemnú a jedinečnú atmosféru
Vianoc. Vianočný stromček sa už
trblietal a vítal žiakov ZŠ v kultúrnom dome, ktorí tam prišli spestriť predvianočný čas svojím programom. Najskôr zazneli vianočné
koledy, a nasledujúca scénka nám

Mikuláš v škole
ZVYKY NA LUCIU
Aj tento rok naše „bosorky Lucie“ 13. decembra povymetali kúty tried, jedálne, riaditeľne i obecného úradu od všetkých zlostí,

prezradila históriu vzniku piesne
Tichá noc. Potom nasledoval vianočný hip-hop a reklama na ozajstné Vianoce. Zasnežené básničky
v prítmí lampášikov mali tiež svoje čaro. Nakoniec sa rozsvietili prskavky a ich iskričky lásky prenikli do sŕdc všetkých prítomných,
ktorí domov odchádzali so sviatočnou vianočnou náladou.

chorôb a trápení. Boli odeté v bielych plachtách a na tvári mali biely
múčny závoj. Teraz sa už nešťastie
aj vďaka nim bude určite držať čo
najďalej od týchto príbytkov

Vianočné trhy
VIANOČNÉ TRHY
A RIADITEĽSKÝ PUNČ
Nie každý stihne predvianočné nákupy včas, a preto posledný deň
pred prázdninami organizujeme
v našej škole vianočné trhy. Hlavná
chodba sa premenila na trhovisko
s vianočnými ozdobami, darčekmi, hračkami, knihami i cukrovinkami. Deviataci privítali hladošov

Na Luciu
ČISTO V DUŠI
Žiacka školská rada už tradične
na našej škole usporiadala súťaž
„Čisto v duši, čisto okolo nás.“
Súťaž trvala týždeň – prebiehala
od 12. 12. do 16. 12. 2016.
Podstatou súťaže bolo, že zvolená hliadka čistoty celý týždeň
kontrolovala triedy a bodovala
ich. Každý deň poriadok v triedach pozorne sledovala iná dvojica žiakov. Hodnotila sa čistota
tried, aktuálnosť násteniek, estetický vzhľad, ale aj správanie
žiakov. Na konci súťažného týždňa triedam s najvyšším počtom

bodov bola odovzdaná zaslúžená sladká odmena – torta. Gratulujeme žiakom zo 4. B, 3. B,
2. A a 6. B.

Riaditeľský punč

v bufete, kde si mohli pochutnať
na ďalších dobrotách. Skvelú atmosféru si pochvaľovali nielen naši súčasní žiaci, ale aj bývalí, ktorí
sa tu vždy radi zastavia na kus reči. Novinkou tohtoročných trhov
bol riaditeľský punč, ktorý sa podával za dobrovoľný príspevok. Výťažok opäť putoval do rodiny, ktorá
sa ocitla v hmotnej núdzi.
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XVI. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO PLESU
V dnešnom uponáhľanom svete je dobré sa na chvíľku zastaviť a nájsť
si čas na stretnutie s priateľmi, známymi, zabaviť sa, zatancovať si, zaspievať, hoci aj na školskom plese. Školské plesy v Kline majú svoju dlhoročnú tradíciu. Tento šestnásty tohtoročný, ktorý sa konal 18. februára 2017, bol vyvrcholením fašiangov a niesol sa v ľudovom duchu.
Sála žiarila krásnou výzdobou,
z kuchyne sa šírila omamná vôňa
jedla a zo šenku sa na prichádzajúcich usmievali dve veselé dievčinky. Niektorí plesajúci hostia
prišli oblečení v ľudových krojoch
z rôznych kútov Oravy a samozrejme, že nechýbal ani odev z našej obce. Vo vstupnej chodbe hostí
hneď zaujali rekvizity tradičnej ľudovej kultúry, s ktorými sa mohli
neskôr aj fotografovať.
Hostí vítala riaditeľka školy
Mgr. Alexandra Jaňáková so svojim manželom v ľudovom kroji
slávnostným prípitkom a chlebom
s masťou. Keď každý pár dostal
malý darček a usadil sa na svoje
miesto, ples sa mohol začať. Otvorila ho opäť pani riaditeľka svojim
príhovorom. O kultúrny program
sa postarali deti Základnej školy

v Kline. Nasledoval úvodný tanec,
do ktorého nám vyhrával DJ STIVI – Štefan Munka a hral naozaj
fantasticky, lebo sme sa zabávali
do skorých ranných hodín. Skvelý tím v kuchyni opäť fantasticky
navaril a uspokojil naše maškrtné
jazýčky.
O polnoci zavládlo v sále napätie, lebo sa išla losovať tombola,
ktorá bola, vďaka sponzorom,
opäť veľmi bohatá.
Na záver chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave plesu, poďakovanie patrí aj
sponzorom, bez ktorých by neboli
lákavé ceny v tombole a samozrejme, vďaka patrí všetkým, ktorí sa
plesu zúčastnili, lebo bez nich by
žiaden ples nebol a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Renáta Prisažná

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov
a karnevalov, ale aj veselou náladou a radosťou zo života. Aj my
sme zorganizovali žiacky karneval a školský ples pre rodičov
a učiteľov:

ké odmeny odniesli víťazi jednotlivých tried.

MAŠKARNÝ PLES
Dňa 2. februára 2017 sa naša telocvičňa zmenila na pestrofarebnú sálu plnú zaujímavých postavičiek. Stretli sme tam: šaša,
klauna, rôzne zvieratká, princezné, čarodejnice, námorníkov, ale
aj mimozemské civilizácie či lego..... Na začiatku sa každá maska predstavila a potom si spoločne zasúťažili a zatancovali. Všetci
už netrpezlivo čakali na vyhodnotenie najkrajších masiek, ktoré nebolo vôbec jednoduché. Hodnotila sa kreativita masky a jej náročnosť pri výrobe. Nakoniec si slad-

ŠKOLSKÝ PLES
Dňa 18. februára 2017 sa konal
v Kultúrnom dome v Kline už tradičný školský ples. Tento rok sa
niesol v ľudovej tematike. Mnohí
zúčastnení sa téme naozaj prispôsobili a prišli aj folklórne vyparádení. Pestrofarebné kroje, krpčeky či party vo vlasoch zdobili dámy a páni sa tiež nedali zahanbiť
typickým ľudovým odevom. Vďaka sponzorom bola lákavá aj tombola a jej hlavná cena – dovolenka
v Chorvátsku určite výhercu potešila. Od samého začiatku sa všetci
prítomní zabávali na ľudovú nôtu
až do skorého rána.
DEŇ SV. VALENTÍNA
Dňa 14. február patrí v kalendári svätému Valentínovi a všetkým

Maškarný ples
zaľúbeným. Láska môže mať rôzne
podoby a je to najkrajší prejav ľudského citu. My sme si tento sviatok
pripomenuli valentínskou poštou.
Celý týždeň mohli všetci zaľúbenci anonymne písať milé odkazy

a chystať malé prekvapenia z lásky, ktoré sa v Deň Valentína dostali
do tých správnych rúk a určite potešili nejedno smutné srdiečko.
Text a fotky spracovala
PaedDr. Ľudmila Matisová
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Včielky

Lienky

Fašiangy, Turíce, VEĽKÁ NOC IDE…
Fašiangy sú obdobím plným zábav, radosti a veselosti.
Aj v našej Materskej škole
v Kline (MŠ) sme s deťmi pripravili veselý týždeň fašiangových
edukačných aktivít. Formou
prezentácie a rozhovorov si deti osvojovali fašiangové tradície
a zvyky. V aktivitách vyrábali papierové masky, výzdobu, zdobili
priestory MŠ a tešili sa na očakávaný karneval.
Dňa 1. februára 2017 sa naše
dve budovy MŠ premenili na pestrofarebné mesto plné rozprávkových postavičiek. V triedach sme
mohli stretnúť princezné, víly, pirátov, lienky, včielky…
Deti mali pripravené stoly plné
občerstvenia a nechýbala voľná
zábava a súťaživé hry.
Veríme, že deti budú na tento
deň ešte dlho spomínať.
Tiež chceme poďakovať kolektívu MŠ a všetkým rodičom za ich
tvorivosť a nápaditosť pri zhotovovaní masiek.

Fašiangy s deťmi
Každý rok, aj tento, sa v našej
škôlke a škole konala karnevalová oslava.
V škôlke si pani učiteľky s deťmi
vyzdobili triedy a detičky sa na chvíľu stali pirátmi, batmanmi, spidermanmi, hasičmi, autíčkami, vílami,
motýlikmi, lienkami, ale samozrejme aj princeznami. Pani učiteľky,
ktoré sa obliekli do masiek, zabávali
deti ako šašovia, sliepočky. V škole
sa konal karneval v telocvični pre
všetky deti prvého až štvrtého ročníka. Masky boli pestré od rôznych
zvieratiek, šašov, zdravotných sestier, víl, mimozemšťanov, lego kociek, stríg, snehuliakov a iných rozprávkových postavičiek. Zábavu

Čo nás ešte čaká v mesiaci:
Marec
• budeme sadiť semienka do zá
hradiek , pareniska a skleníka
• matematická olympiáda „Lus
káčik“ v Zákamennom
• beseda s ujom lesníkom
• súťaž v recitovaní básničiek
• Hudobníček
Apríl
• Návšteva prvákov v ZŠ
• Aktivita s rodičmi ,,Čistá obec“
• Veľkonočné trhy
• Pesničková prehliadky v Orav
skom Veselom ,,Brngalky“

Mačiatka

Máj
• Vystúpenie pre mamičky
• Návšteva mestskej knižnice
v Námestove
• Výlet s rodičmi do kontaktnej
ZOO
• Športová olympiáda v Oravskej
Polhore
• Súťaž v tvorení rozprávok
spestrili aj pani učiteľky, ktoré sa
taktiež hodili do masiek. Veľkým
prekvapením ku koncu fašiangov
bola krásna myšlienka sestričky
Edity – so staršími žiakmi zabaviť
všetky malé aj väčšie deti spoločným karnevalom. Celý karneval
sa niesol v duchu svadby a zábavy
na nej. Vstupenka bola zároveň
tombolovým lístkom, vďaka ktorej všetky detičky dostali darček.
Detičky v maskách počas zábavy dostávali rôzne úlohy, ktoré
s veľkým nadšením plnili. Akcia sa podľa nás rodičov veľmi
vydarila a vďaka patrí všetkým,
aj mládeži aj dospelákom, ktorí
pripravili občerstvenie, hudbu
a výzdobu. Vďaka však patrí
všetkým, čo počas fašiangov bavili naše deti či v škôlke, škole ale
i mimo nej.
AKL

Žabky

Slniečka
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VÝZVA K POKÁNIU A K PREMENE ŽIVOTA
Popolcovou stredou sme vstúpili
do obdobia veľkého pôstu a dali
sme si hlavy poznačiť popolom.
Popol je symbolom pominuteľnosti, rozkladu a v konečnom
dôsledku smrti. Tu, akoby nám
cirkev pripomínala realitu našej
pozemskej existencie. „Pamätaj,
že si prach a na prach sa obrátiš.“
Človek bol stvorený mocou Božou
z prachu zeme, tak nám hovorí
Biblia, a to obdivuhodné ľudské
telo sa raz zasa obráti na prach.
Telesnou smrťou sa ukončuje ľudský život a telo sa rozloží znovu
na prach. Túto skutočnosť si mnoho krát človek nechce priznať, ba
nechce o nej ani myslieť. Koľko
úsilia vynaloží na to, aby si spríjemnil svoj život, urobil si pohodlie, aby si mohol užiť, jednoducho
mať sa dobre. Správa sa ako ten
hospodár z podobenstva, ktorý,
keď mal veľkú úrodu, dal prestavať sýpky, všetko si do nich uložil
a povedal si, teraz si budem spokojne užívať a hodovať. Obdobne
ako ten bohatý hospodár, ktorý
si dal prestavať sýpky a všetku
úrodu si uložil, aby mohol mnoho rokov si pokojne užívať. Lenže
Boh ho povolal ešte tej noci. A napokon otázka „čo si nazhromaždil
čie bude,“ patrí každému jednému
človekovi. Človek si totiž má uve-

domiť, že nežije len pre zem, nežije len pre časnosť, ale žije aj pre
večnosť.
Pôstny čas je teda príležitosťou, aby sa človek zamyslel nad
sebou, nad svojim životom, nad
svojou budúcnosťou. Človek tu
na zemi nemôže zostať večne.
Zem musí opustiť a presťahovať sa
do inej vlasti. Sv. apoštol Pavol hovorí, že naša vlasť je v nebesiach,
odkiaľ očakávame príchod nášho
Spasiteľa Ježiša Krista. Práve táto skutočnosť je útechou v našej
bezútešnej pozemskej existencii.
Človek túži po trvalom a šťastnom
živote, ale odmieta Boha, ktorý jediný mu dáva nádej a svetlo do reality smrti. Neveriaci človek a materialista sa musí zmieriť s tým,
že smrť je definitívny zánik, že je
to prechod z existencie do neexistencie, skok do bezodnej priepasti
a večnej tmy. Ježiš Kristus nám
však ponúka iný obraz a sám hovorí: „Ja som vzkriesenie a život.
Kto vo mňa verí, nebude chodiť vo
tme, ale bude mať svetlo života“.
Preto nám cirkev popolom pripomína našu smrteľnosť, aby sme
nezabudli, popri starostlivosti
o telo, ani na dušu. Aby sme počúvali Kristovo evanjelium a uskutočňovali ho vo svojom živote.
Veľmi pekný podnet vyšiel z nemeckého Augsburgu ku 40-den-

nému pôstu od katolíckeho teológa Jána Hartla; motto jeho
výzvy je „Europe shall be saved“,
čiže voľne preložené Európu treba
zachrániť. Tento teológ poukazuje
na skutočnosť, že Európa sa nachádza v kríze. Vychádza z reality
jednotlivých krajín, kde je kresťanská viera na veľkom úpadku.
Mnohí sa pýtajú, aký zámer má
Boh s týmto kontinentom. Je ešte
možná duchovná obroda v Európe? Bohu je predsa všetko možné.
Tak vznikla vízia na záchranu 100
miliónov duší v budúcich desiatich rokoch. Iniciatíva Ježišovo
hnutie naprieč našimi krajinami, ku ktorej vyzýva Ján Hartl, je
adresovaná tým, ktorí vnímajú
neutešený stav na starom európskom kontinente, zvlášť čo sa
týka náboženského a kultúrneho
úpadku. Poukazuje na to, že predtým, než Ježiš urobil čo len jeden
zázrak a s Božou mocou hlásal
Božie kráľovstvo, sa postil 40 dní
na púšti. Poukazuje ďalej na to, že
rok 2017 je strategicky významný
rok. Uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení, 500 rokov od reformácie, 50 rokov od začiatku
mesiánskeho židovského hnutia
a izraelskej vlády nad Jeruzalemom a mnohé iné jubileá. „Veríme, že tento rok prinesie zmenu
v duchovnej klíme Európy. No za tú-

to zmenu sa musíme modliť a postiť“ uvádza vo svojej výzve Hartl.
Tiež pripomína, že skôr, ako
spoločenstvo v Antiochii vyslalo
Šavla a Barnabáša do služby, sa
postilo. (Sk. 13,2). V závere vyzval
ľudí slovami: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju
žatvu“(Mt 9,38) – to závisí od našej modlitby! Modlime sa, aby
prišlo Božie kráľovstvo, a aby sa
stala jeho vôľa v Európe! (Lk 11,2).
Modlime sa za jednotu v Kristovom
tele!“ (Jn 17) Napokon vyslovil
želanie, aby sa našiel dostatočný
počet mužov a žien, ktorí sa budú
na tento úmysel modliť a postiť.
Jeho snom je desať tisíc mužov
a žien, ktorí sa budú v tomto pôste
postiť a modliť za prebudenie Európy.
Nechceme sa pridať aj my k tomuto krásnemu hnutiu a pridať
na tento úmysel aj svoj pôst a svoju modlitbu, aby si Európa zachovala svoju kresťanskú identitu
a obrodila sa vo viere, a tak nasledovala Krista svojho Spasiteľa?
Prajem všetkým veriacim
a obyvateľom Klina, aby nám bola táto pôstna a veľkonočná doba
zdrojom požehnania a duchovnej
obrody. Božia výzva nás totiž pobáda „buďte svätí, lebo ja váš Boh
som svätý“.
Vdp. Štefan Mordel, farár

Výročná schôdza Roľníckeho svojpomocného
družstva Klin

V sobotu 25. 2. 2017 sa konala
výročná členská schôdza Roľníckeho svojpomocného družstva (RSD) Klin. Na schôdzi sa
zúčastnilo 130 členov družstva
spolu s rodinnými príslušníkmi
a hosťami bilancovali svoju činnosť za rok 2016.
Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy hospodá-

ri na výmere 281 ha ornej pôdy
a pasienkov a chová 99 ks hovädzieho dobytka (HD). Za včasné
a kvalitné obrobenie pôdy a chov
hovädzieho dobytka dostáva svojpomocné družstvo dotácie, ktoré
podľa výmery a počtu chovaného dobytka prerozdelí jednotlivým členom. Táto neveľká suma
finančných prostriedkov slúži
členom na nákup krmív, náhrad-

ných dielov na poľnohospodárske stroje, na nákup pohonných
hmôt a iného materiálu. Nákup
hnojív na základe požiadaviek
členov zabezpečuje predseda
družstva Karol Revaj. Ďalšou
z podmienok na vyplatenie dotácií, okrem obhospodárenia pôdy
a chovu HD, je aj dodržiavanie
environmentálnych zásad hospodárenia, dodržiavania noriem,
zákonov, pravidiel Slovenskej republiky a Európskej únie (EU).
Farmár pri svojej činnosti musí
plniť a dodržiavať veterinárne zákony, zákony o hnojivách, ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy, zákony o rastlinnej starostlivosti a o prípravkoch a zariadení
na ochranu rastlín. Veľkú pozornosť je potrebné venovať chovu
HD, kde treba dbať na čistotu
maštalí, pravidelné a dostatočné
vetranie, a tým zabezpečiť primeranú pohodu zvierat. Odpad
z maštalí, hnojiská a žumpy musia
byť zabezpečené tak, aby z nich
nevytekala močovka. Pri domá-

cich zabíjačkách HD je potrebné
zneškodniť odpad tak, aby nebola
možnosť vzniku nákazy. Najlepšie je tento odpad odovzdať kafilérnej firme, ktorá ho zneškodní.
Na tento účel má družstvo zabezpečenú plastovú nádobu, kde sa
tento odpad sústredí a odvezie.
Treba si uvedomiť, že po vstupe
Slovenska do EU je účelom poľnohospodárstva nielen výroba potravín, ale aj udržiavanie krajiny
a rozvoj vidieka.
Farmári – občania obce Klin sa
kvôli zložitým podmienkam v poľnohospodárstve snažia, aby pôda
v obci bola obrobená a ráz krajiny zostal zachovaný, aby do obce
prilákali čo najviac návštevníkov
a zlepšovali tým podmienky cestovného ruchu.
Nakoľko obec Klin bude v tomto roku oslavovať 450. výročie
svojho založenia, členovia družstva odsúhlasili finančnú podporu
na úspešný priebeh týchto osláv.
Karol Revaj,
predseda družstva
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Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

V dňoch od 6. do 10. 2. 2017 žiaci
siedmeho ročníka ZŠ s MŠ Klin
absolvovali lyžiarsky a snowboardový výcvik v SKI Čertov v Javorníkoch, neďaleko Púchova.
Denne mali žiaci dvojfázový
tréning v predpoludňajších a po-

poludňajších hodinách. K dispozícii mali dva lyžiarske svahy, jeden pre začiatočníkov a druhý náročnejší pre pokročilých lyžiarov.
Voľno-časové aktivity boli zamerané na šport: florbal, vybíjaná,
bowling a turistika. Regeneráciu
si užili v bazéne, vírivke a sauno-

vom svete. Večerné chvíle strávili spoločne s vyučujúcimi rôznymi súťažami, kvízmi, pantomímou a pod. Pobytový kurz stmelil
triedne kolektívy a utužil vzájomné priateľské vzťahy. Žiaci sa vracali domov plní nadšenia z pokrokov, ktoré dosiahli. Najväčší zážitok mali z náročného lyžiarskeho
svahu, ktorý zdolali, a spoločného pobytu.
Text: Mgr. G. Podhajská
Vyjadrenia žiakov 7. A a 7. B:

• Keď sme boli na lyžiarskom, tak
to bol najlepší týždeň na svete…
• Keby sa tak dalo, tak sa tam
vrátime…
• Srandy bolo kopec, viac sme sa
spoznali…
• Svah bol super…
• Varili samé dobré jedlá...
• Pani učiteľky boli skvelé ako
na svahu, tak aj na chate...
• Chodili sme do telocvične, kúpať
sa, aj vo vírivke sme boli...
• Cestou domov sme boli všetci
smutní...

Druhá hokejová sezóna
v OHL za nami …
Hasiči hodnotili činnosť
Mnohé aktivity v zime sú spojené
s údržbou a stretnutiami v rámci
okresných zborov, ale i s vedením
Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v Kline.
Na začiatku decembra sa stretli členovia DHZ Klin a zhodnotili
celkovú činnosť hasičského zboru
v roku 2016. Pre rok 2017 nastali malé zmeny: boli zvolení noví
referenti pre prácu s mládežou,
zároveň prebehla voľba delegáta

Plameniaci
Za krátko je tu zasa sezóna hasičských súťaží. Čas, ktorý zostáva, plynie veľmi rýchlo, a preto pokračujú hasiči v príprave
malých plameniakov.
Tréningy počas zimy bývajú
v telocvični a sú spojené s prípravou na súťaž Plameň. Plameň
súťaž respektíve hra. Cieľom tejto
hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavanie návykov

na územné valné zhromaždenie
DHZ. Taktiež bolo prijaté rozhodnutie o aktívnom zapojení sa
na súťažiach, prezentácii obce, ale
i pomoci pri oslavách výročia našej obce. DHZ zároveň všetkých
vystríha pred vypaľovaním trávy
a porastov, za čo hrozia pokuty
v nemalej výške.
Viac info o upozornení nájdete
na http://www.e-obce.info/klin/
article/default/2821
v jednotlivých oblastiach činnosti
s dôrazom na oblasť ochrany pred
požiarmi. Pod dozorom starších
hasičov mladí plameniaci získavajú zručnosti v rôznych oblastiach
– viazanie uzlov, spájanie hadíc,
ale i behu cez rôzne prekážky. Deti sú veľmi učenlivé a disciplinované. Držíme im palce a nech im
nadšenie vydrží, aj keď sú na tréningoch zatiaľ ukrátené od bláznenia sa vo vode. Leto sa pomaly
blíži a postupne začnú trénovať
aj muži a ženy. Držíme im palce
v nadchádzajúcej sezóne. AKL

Už druhú sezónu v rade hokejový tím z našej obce (HK Klin) absolvoval amatérsku súťaž OHL
(Oravská Hokejová Liga), v ktorej hrá 8 hornooravských hokejových tímov.

Výrazné zmeny oproti minulému ročníku prinieslo povolenie
nastupovať mladým odchovancom hokejového klubu HK Altis,
s ktorými kvalita súťaže stúpala
a v hokejovom prejave jednotlivých tímov to bolo nepochybne
cítiť. Keďže vlastných odchovancov medzi dorastencami zatiaľ
nemáme, náš tím bol týmto novým pravidlom postavený skôr
do nevýhodnejšej pozície.
Chlapcov to však očividne neodradilo a úvod sezóny bol v ich
podaní príjemným prekvapením.
V prvej polovici súťaže chlapci
podávali sympatické výkony,
odohrali niekoľko vyrovnaných
zápasov a v troch dokázali bodovať. Ukázali, že minuloročné

skúsenosti, kedy pykali za časté
chyby v obrane a nedisciplinovanosť, dokázali zúročiť.
Z tohto pohľadu sa preto druhá polovica tohto ročníka súťaže
v podaní HK Klin javí ako sklamanie. Chlapci nedokázali nadviazať
na obetavé výkony z prvej polovice a snáď s výnimkou jedného
zápasu, kedy dokázali bodovať,
oproti ostatným tímom výsledkovo a herne skôr výraznejšie zaostávali. Ako hlavné nedostatky
by sme mohli označiť trápenie sa
v koncovke, teda množstvo nepremenených šancí a kolísavé výkony v obrane. Ešte pár dní pred
oficiálnym začiatkom súťaže nebola účasť hlavne kvôli finančným
problémom istá.
Napriek všetkému nepochybujem, že aj tento ročník bol pre náš
hokejový tím ďalšou cennou skúsenosťou a prísľubom do ďalšej sezóny, v ktorej sa verím predstavia
aj nové, mladšie „hokejové mená“
z našej obce … .
(JV)

Altis Oravská hokejová liga – sezóna 2016/2017
Zápasy 6 až 14 kolo:
Liesek – Klin 3:2,
Námestovo – Klin 6:3,
Klin – Vavrečka 2:3,
Rabča – Klin 4:1,
Klin – Trstená 1:13,
Slanica – Klin 7:3,
Klin – Or. Polhora 1:4,
Klin – Liesek 0:10.

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

Slanica 14 11
Liesek
14 9
Trstená 14 9
Námestovo 14 7
Rabča
14 6
Vavrečka 14 3
O. Polhora 14 3
Klin
14 1

1
3
0
1
0
2
0
0

1 1 66:35 36
1 1 67:23 34
1 4 66:40 28
0 6 50:54 23
0 8 43:46 18
0 9 41:60 13
1 10 35:57 10
310 27:80 6
-red-
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V. ROČNÍK KLIŇANSKÝM CHOTÁROM

Dňa 21. januára 2017 bola sobota znovu plná „bežkárskych prechodov“ na Orave.
Bolo ťažko si vybrať kam ísť.
Náš klub sa rozhodol zorganizo-

vať autobusový zájazd na prechod
do Rabčíc a do Klina. Spolu sa
prihlásilo 70 turistov, tak sme rozhodli dať veľký autobus do Rabčíc a malý do Klina s odchodom
z Nižnej o 9 00 hod. Každý, kto sa
dnes rozhodol sobotu stráviť v prírode, urobil dobre. Počasie bolo
veľmi príjemné, mrazy predošlých dní už povolili, aj vietor si dal
dnes „pohov“ a tak sme si mohli
užiť výborné snehové podmienky
na super upravenej trati v Kline.
Účasť v Kline prevýšila „dvestovku“. Kliňanský chotár na bežkách

zdolali so svojou maminou Evkou
Bebejovou a babkou Evkou Pavčovou aj dve naše malé turistky
– Evka a Karolínka Bebejové.
Prvá časť trasy smerovala k SOCHE KRISTA, kde sme mali
prvú prestávku, spoločné foto
a občerstvenie z vlastných zásob.
Potom sme pokračovali znovu
väčšinou miernym stúpaním ku
organizátormi pripravenej občerstvovačke pri kríži na Vahanove,
kde nás uhostili pečenými buchtami s rôznymi plnkami, výborným
čajom, jasné – rum nechýbal. Bolo
milé, na čo organizátori ešte mys-

Poľovníci pred podávaním gulášu

leli. No a potom prišla „odmena“
v podobe krásnych a bezpečných
zjazdov takmer až do dediny. Keď
sme sa blížili k cieľu, objavilo sa
už aj slnko, ktoré znásobilo krásu
zasneženej prírody. Po príchode
do sály kultúrneho domu sa o naše žalúdky ako každý rok postarali
poľovníci. Navarili nám vynikajúci kotlíkový guľáš, ktorý výborne
chutil pri speve a hre na 2 harmonikách a jednom ozembuchu.
Krásny deň bol za nami, ďakujeme „kliňanci“... . o rok sme u vás
Foto: Peter Jendroľ
znovu ... .
Text: V. Adamusová, Nižná

Novoročný stolnotenisový turnaj
Sobota 7. 1. 2017, 11 00 hod, telocvičňa ZŠ Klin
Kategória: Neregistrovaní – Muži,
I. skupina – hráči: Svetlošák Vlado, Úradník Milan, Jadroň Martin, Majcher Vlastimil, Nešťák
Patrik, Kosmeľ Mikuláš.
Zápasy: Svetlošák V. – Úradník
M. 0:3, Jadroň M. – Majcher V.
3:1, Nešťák P. – Kosmeľ M. 3:0,
Svetlošák V. – Jadroň M. 3:0,
Úradník M. – Majcher V. 3:0, Jadroň M. – Nešťák P. 0:3, Úradník
M. – Kosmeľ M. 3:1, Svetlošák V.
– Nešťák P. 0:3, Kosmeľ M. – Majcher V. 3:0, Kosmeľ M. – Svetlošák
V. 0:3, Úradník M. – Nešťák P. 0:3,
Jadroň M. – Kosmeľ M. 0:3, Svetlošák V. – Majcher V. 3:0.
II. skupina – hráči: Macák Fero,
Svetlošák Ľudovít, Peňák Štefan, Štepunek Vladimír, Ptačin
Michal, Chlupáček Juraj, Ptačin
Štefan.
Zápasy: Macák F. – Svetlošák Ľ.
0:3, Ptačin M. – Štepunek V. 2:3,
Peňák Š. – Štepunek V. 1:3, Chlupáček J. – Macák F. 3:2, Svetlošák
Ľ. – Ptačin Š. 3:0, Ptačin M. – Macák F. 0:3, Chlupáček J. – Peňák Š.
3:0, Ptačin M. – Svetlošák Ľ. 0:3,
Chlupáček J. – Štepunek V. 3:1,
Ptačin Š. – Ptačin M. 2:3, Svetlo-

šák Ľ. – Peňák Š. 3:0, Chlupáček
J. – Svetlošák Ľ. 0:3, Ptačin M.–
Chlupáček J. 0:3, Ptačin M. – Peňák Š. 0:3, Ptačin Š. – Peňák Š. 0:3.
Semifinále: Svetlošák V. – Nešťák
P. 0:3, Svetlošák Ľ. – Úradník M.
3:1.
Finále: o 1. miesto: Nešťák Patrik,
Svetlošák Ľudovít 3:2 o 3. miesto:
Úradník Milan – Svetlošák Vladimír
3:1. Umiestnenie: 1. Nešťák Patrik,
2. Svetlošák Ľudovít, 3. Úradník Milan, 4. Svetlošák Vladimír.
Kategória: chlapci
I. skupina – hráči: Nešťák Samuel, Jendroľ Dávid, Svetlošák Patrik, Bečár Henrich.
Zápasy: Svetlošák P. – Bečár H.
3:0, Svetlošák P. – Jendroľ D. 3:0,
Jendroľ D. – Nešťák S. 0:3, Bečár
H. – Nešťák S. 0:3, Jendroľ D. –
Bečár H. 3:1, Nešťák S. – Svetlošák P. 3:1.
II. skupina – hráči: Bahleda Filip, Lajda Juraj, Kosmeľ Radko,
Viliam Jašica, Václav Sebastián.
Zápasy: Kosmeľ R. – Bahleda
F. 0:3, Jašica V. – Václav S. 3:0,
Bahleda F. – Lajda J. 3:0, Kosmeľ
R. – Václav S. 0:3, Lajda J. – Jašica
V. 0:3, Bahleda F. – Jašica V. 2:3,
Kosmeľ R. – Lajda J. 1:3, Václav S.
– Bahleda F. 0:3.

Semifinále: Nešťák S. – Bahleda
F. 1:3, Svetlošák P. – Jašica V. 1:3.
Finále: o 1. miesto: Bahleda F. –
Jašica V. 3:0, o 3. miesto: Nešťák
S. – Svetlošák P. 2:3.
Umiestnenie: 1. Bahleda Filip, 2.
Jašica Viliam, 3. Svetlošák Patrik,
4. Nešťák Samuel.
Kategória: registrovaní – hráči:
Frčo Miloš, Volf Rudolf, Meško
Juraj, Fľak Ján, Nešťák Martin.
Zápasy: Frčo M. – Volf R. 3:0,
Meško J. – Fľak J. 1:3, Nešťák M.
– Frčo M 0:3, Volf R. – Fľak J. 0:3,
Meško J. – Frčo M. 1:3, Nešťák M.
– Fľak J. 2:3, Nešťák M. – Volf R.
0:3, Meško J. – Volf R. 0:3, Nešťák
M. – Meško J. 2:3, Frčo M. – Fľak
J. 3:1.

Umiestnenie: 1. Frčo Miloš, 2.
Fľak Ján, 3. Volf Rudolf, 4. Meško
Juraj, 5. Nešťák Martin.
Kategória: ženy – hráčky: Štepunková Ivana, Štepunková Andrea, Svetlošáková Dana.
Zápasy: Štepunková I. – Svetlošáková D. 3:0, Štepunková A. –
Štepunková I. 3:1, Štepunková A.
– Svetlošáková D. 3:0.
Umiestnenie: 1. Štepunková
Andrea, 2. Štepunková Ivana, 3.
Svetlošáková Dana.
Kategória: dievčatá – hráčky:
zápas: Katráková Tamara – Laššáková Vanesa 3:0.
Umiestnenie: 1. Katráková Tamara, 2. Laššáková Vanesa.
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BOXERSKÝ TURNAJ NA UKRAJINE
V dňoch až 26. 2. 2017 prebiehal medzinárodný turnaj IM. A. Dmitrieva na Ukrajine v meste Rivne, ktorého sa zúčastnila výprava BC Triebeľ v zložení Alex Triebeľ a Jessica Triebeľová a výprava MŠK Vranov
v zastúpení Alexa Tancoša pod vedením trénerov Kurpiyana Huleya a Martina Gajdoša.
V konkurencii 150 boxerov
potvrdili svoje kvality už v piatkových vyraďovacích zápasoch.
Alex Triebeľ poslal svojho súpera
Oleksandra Kita 2x do počítania
a zvíťazil 5:0 na body. Jessica nad
svoju súperkou jasne prevažovala a taktiež zvíťazila 5:0 na body.
Alex Tancoš z MŠK Vranov zvíťazil v 2. kole TKO.
V semifinále naďalej pokračoval
v úspešnom nasadení Alex Triebeľ,
kedy porazil svojho súpera Dmitryho Polyxovicha na body. Jessica
mala v sobotu na programe iba
sparingy v miestnom klube. Alex
Tancoš nenastúpil na ďalšie zápasy
zo zdravotných dôvodov a odniesol
si pekné tretie miesto.
Nedeľa patrila veľkému finále.
Súrodenci Triebeľovci pokračovali vo svojej úspešnosti. Jessica
si za jednoznačnú výhru odniesla
zlatú medailu po výhre nad Svetlanou Dobrovolskou, Alex okrem

†

POČE T
OBY VATEĽOV
OBCE KLIN
k 1. 1. 2017 – 2392

1. 1. 2016 – 2338 obyvateľov
1. 1. 2015 – 2316 obyvateľov

NA SVET SME
PRIVÍTALI

prvenstva aj cenu za najbojovnejšieho boxera.
Organizačne bol boxerský medzinárodný turnaj na kvalitnej

úrovni – bolo to výborné vyvrcholenie po dvojtýždňovom sústredení na Ukrajine.
Mgr. Monika Janovičová

Samuel Raptoš, Samuel Pisarčík, Viliam Ptačin, Timea
Majdulíková, Patrik Boldovjak,
Zuzana Ganobjaková, Lukáš
Laššák, Kristína Kubanková,
Patrik Stahoň, Daniel Chladný,
Matej Tomaštík, Jana Trnčáková, Alica Šutaríková, Gregor
Slamka, Tomáš Laššák, Teodor
Chajdiak, Vlastimil Majcher

MS SČK v Kline v spolupráci s Národnou transfúznou službou
v Martine organizuje

P OK R AČUJEME
V ZBERE
HISTORICKÝCH
FOTOGR AFIÍ

ODBER KRVI

3. apríla 2017, 14. augusta 2017,
4. decembra 2017

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Fotografie môžete
zapožičať na
Obecnom úrade alebo
priamo
Ing. Petrovi Jendroľovi,
mobil 0902 915 563.
Je možnosť
naskenovať ich aj
priamo u Vás doma.

od 8 00 do 10 00hod.
v Kultúrnom dome v Kline

Marta Svetlošáková
– 54 rokov,
Margita Maťaťová – 88 rokov,
Miloš Graňák – 58 rokov,
Emília Borovjaková
– 94 rokov,
Pavlína Jendroľová
– 68 rokov

POZÝVAME VŠETKÝCH DARCOV
a aj tých, ktorí chcú krv darovať prvýkrát.
Pre jedného len kvapka, pre druhého život…
VYŽREBOVANIE ZÁPASOV TJ TATRAN KLIN VO FUTBALE – JAR 2017

Dátum

DOSPELÍ (I. trieda) – VI. liga

Čas

Dátum

DORAST – V. liga U19

Čas

Dátum

ŽIACI – III. liga SŽ U15 sk. B

26. 3. N Klin – Babín  
12
1. 4. S Nižná – Klin
1300
2. 4. N Klin – Liesek
9. 4. S Klin – Breza
1300
8. 4. S Zákamenné – Klin
15. 4. S            – Klin
1330
16. 4. N Klin – Rabča
23. 4. S Klin – Sihelné
1330
18. 4. U L. Mikuláš – Klin
29. 4. S Zubrohlava – Klin
1330
23. 4. S Zuberec – Klin
1. 5. Po Or. Podzámok – Klin
1630
30. 4. S Klin – Lisková
7. 5. N Zázrivá – Klin
1030
7. 5. S Klin –Mútne
1400
7. 5. N Závažná Poruba – Klin
8. 5. S Klin – Lokca
1630
14. 5. N Klin – Breza
1630
13. 5. S Zuberec – Klin
1400
14. 5. S Klin – Or. Podzámok
21. 5. N Or. Polhora – Klin
1030
21. 5. N Klin – Rabčice (odstúpené)
1430
21. 5. N Vrútky B – Klin
25. 5. Š Klin – Dlhá
1700
27. 5. S Liesek – Klin
1700
28. 5. N Hruštín – Klin
1430
27. 5. N Diviaky – Klin
1. 6. Š Or. Lesná – Klin
1700
4. 6. N Klin – Zubrohlava
1700
4. 6. S Klin – Zázrivá
1430
4. 6. N Klin – Trstená
00
11. 6. N Dlhá – Klin
17
10. 6. S Vavrečka – Klin
1430
10. 6. N Martin B – Klin
18. 6. N Klin – Pribiš
1730
18. 6. N Klin – Novoť
1500
18. 6. N Klin – L. Mikuláš
00
00
00
Prípravka U11: 13. 5. od 10 Klin – Krušetnica, 13. 5. od 12 Lokca – Klin; 20. 5. od 10 Krušetnica – Klin, 20. 5. od 1200 Klin – Lokca;
27. 5. od 10 00 Klin – Krušetnica, 27. 5. od 1200 Lokca – Klin. Futbalový zväz môže počas súťaže zmeniť termíny a časy zápasov.
26. 3. N  
2. 4. N
9. 4. N
16. 4. N
23.4 . N
30. 4. N

Žaškov – Klin
Klin – Novoť
Or. Podzámok – Klin
Klin – Vavrečka
Zuberec – Klin
Klin – Zákamenné

10
1530
1530
1600
1600
1600
30

Čas

30

1130
1000
1200
1500
1200
1200
1230
1230
1300
1000
1300
1000
1330
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