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KRÍŽOVÁ CESTA, KTORÁ MALA DUŠU
V pôstnom období sa má uskutočniť v živote kresťana predovšetkým jeho vnútorná premena, má činiť pokánie. Aj v našej farnosti sa počas
Kvetnej nedele uskutočnila Dramatizovaná krížová cesta, počas ktorej sa mladí snažili znázorniť posledné udalosti v živote Ježiša, jeho cestu na Golgotu.
Na priblíženie atmosféry a doj
mov uvedieme niekoľko svedec
tiev z radu hercov i účastníkov:
– Cestou kráčajúc s trpiacim
Ježišom som si uvedomila, že mu
sím každým dňom ďakovať za ži
vot, ktorý mám a naozaj si vážiť
každý deň prežitý v kruhu svojej
rodiny a priateľov. V živote je veľa
krížov, ktoré musíme niesť. Pri po
hľade na Pána Ježiša som si uvedo
movala ako ťažko trpel za naše vy
kúpenie. Chcem poďakovať všet
kým účinkujúcim za krásne preži
tie Kvetnej nedele, za obetu, ktorú
priniesli a za herecký výkon, kto
rým priblížili krížovú cestu.
– Krížová cesta bolo pre mňa
zaujímavá, lebo bola hraná mláde
žou a veľmi dobre bola precítená.
Páčilo sa mi, že všetci herci mali

oblečenie z obdobia, v ktorom žil
Ježiš.
– Podľa môjho názoru to bola
najlepšia krížová cesta, aká kedy
v Kline bola. Z mojej pozície (Ši
mona z Cyrény) sa mi hralo veľmi
dobre, snažil som sa to zahrať čo
najpresvedčivejšie. Keď som po
máhal Ježišovi niesť kríž, pocítil
som ťarchu tohto bremena a spo
menul som si vtedy na Pána Je
žiša, aké to muselo byť pre neho
ťažké.
– Najviac sa mi páčilo, keď vo
jaci krikom odháňali aj nás, de
ti. A nepáčilo sa mi, že Ježiš musel
niesť kríž až hore na Grapu.
– Podľa mňa to bolo super, keď
dávali Dominika na kríž, mali to
dobre vymyslené. Ešte treba oce
niť kostýmy a herecké výkony.

– Páčilo sa mi stvárnenie pos
táv a trpezlivosť Ježiša (Domini
ka), tiež boli zaujímavé kostýmy,
no oceňujem aj obetavosť v tej zi
me.
– Tým, že krížová cesta bola
dramatizovaná, vedeli sme sa hlb
šie ponoriť do prežívania jednotli
vých zastavení.
– Krížová cesta mala „dušu.“
Nebolo to len o kostýmoch a he
rectve. Každý si domov odniesol
hlboký duchovný zážitok.
– Oceňujem herecké výkony.
Myslím, že to malo obrovský prí
nos pre menšie deti, na ktorých
bolo vidieť, že to až prežívajú.
– Ako vojak som sa cítil celkom
dobre, lebo som mohol komando
vať ľudí okolo mňa, ale keď som
videl, ako sa druhý vojak správa

k Ježišovi, chudáka mi ho prišlo aj
niekedy ľúto, lebo v tých mrazoch
ešte nevinného človeka ničil.
– Krížová cesta bola nádherná.
Herecké výkony detí boli obdivu
hodné, vynikajúco sa vžili do svo
jich postáv. Patrí im veľká vďa
ka, že sme sa mohli aj takouto for
mou spojiť s Ježišom. Už sa tešíme
na budúci rok.
– Rola Ježiša bola pre mňa zau
jímavá ale zároveň som sa bál, či
som vlastne toho hodný. Ale za
žiť aspoň to 1 % utrpenia, čo zažil
Ježiš, (keďže Ježiš zažil iný masa
ker) bolo pre mňa dobré, viac som
si uvedomil aj to tajomstvo Veľ
kého Piatku. A teraz vnímam zá
väzok, že sa musím aj tak správať
keďže som ho hral.
sr. Edita
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Oprava brehu potoka pri Blažejovi Bystrianskom
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (ďalej len OZ – skrátené)
zo dňa 10. 12. 2015
OZ na zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasad
nutia OZ (predkladá starosta ob
ce).
2. Určenie zapisovateľa a overo
vateľov zápisnice (predkladá sta
rosta obce).
3. Voľba návrhovej komisie
(predkladá starosta obce)
4. Návrh VZN Obce Klin č.
23/2015 o úhradách za krátkodo
bý prenájom hnuteľného a nehnu
teľného majetku obce Klin (pred
kladá Ing. Košútová)
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN
č. 19/2014 o miestnych daniach
a o podmienkach určovania a vy
berania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce
Klin. (predkladá Ing. Košútová)
6. Návrh zásad odmeňovania po
slancov v obci Klin (predkladá
Bc. Volfová).
7. Návrh programového roz
počtu obce Klin na roky 2016
– 2018 (predkladá starosta obce
a Mgr. Svetláková)
8. Návrh na vyradenie automobi
lovej striekačky LIAZ (predkladá
starosta obce )
9. Informácie a rôzne (predkladá
starosta obce)
10. Diskusia.
11. Uznesenie (predkladá pred
seda návrhovej komisie).
K bodu č. 1 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
UZNESENIE č. 70 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1.Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Klin.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

FOTO: Štefan Peňák

UZNESENIE č. 71 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1.Zapisovateľa zápisnice: Marce
la Volfová
2. Overovateľov zápisnice: Zden
ka Triebeľová, Ľubomír Košút
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej
komisie
UZNESENIE č. 72 – OZ:
A: VOLÍ
1. Návrhovú komisiu v zložení:
Karol Revaj, Peter Štepunek
K bodu č. 4 – Návrh VZN Obce Klin č. 23/2015 o úhradách
za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce Klin
UZNESENIE č. 73 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. VZN Obce Klin č. 23/2015
o úhradách za krátkodobý prená
jom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Klin.
K bodu č. 5 – Návrh Dodatku č.
1 k VZN č. 19/2014 2014 o miestnych daniach a o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Klin.
UZNESENIE č. 74 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2014
o miestnych daniach a o podmien
kach určovania a vyberania miest
neho poplatku za komunálne od
pady a drobné stavebné odpady
na území obce Klin na rok 2016.

2. Starostovi obce navýšenie pla
tu o 30% v zmysle platových po
merov starostov obcí a primáto
rov miest podľa zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom posta
vení a platových pomeroch staros
tov obcí a primátorov miest v zne
ní neskorších predpisov.
3. Rozsah pracovného úväzku
hlavného kontrolóra na 32 hodín
mesačne. Mesačný plat hlavné
ho kontrolóra je v zmysle § 18c zá
kona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších pred
pisov

4. Dodatok č. 1 k vnútornému
predpisu o Zásadách hospodáre
nia s finančnými prostriedkami
obce Klin.

K bodu č. 7 – Návrh programového rozpočtu obce Klin na roky
2016 – 2018

K bodu č. 9 – Informácie a rôzne
UZNESENIE č. 78 – OZ:
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin na finan
covanie mimoškolských (záuj
mových) aktivít žiakov ZŠ s MŠ
Klin od 5 rokov do skončenia po
vinnej školskej dochádzky na rok
2016 vo výške 3 890 eur. Obec bu
de na základe školou predlože
nej žiadosti zasielať na účet ZŠ
s MŠ Klin žiadanú sumu priebež
ne do konca roka 2016, maximál
ne do výšky schválenej sumy. ZŠ
s MŠ je povinná celkovú prijatú
sumu na financovanie mimoškol
ských aktivít zúčtovať najneskôr
do 15.12.2016. V prípade jej nevy
čerpania zaslať späť na účet obce.
2. Žiadosť Box Clubu Triebeľ
o poskytnutie dotácie z rozpoč
tu obce Klin na rok 2016 vo výške
2000 eur.
3. Žiadosť Občianskeho zdru
ženia Orlovňa Klin o príspevok
na činnosť združenia vo výške
4000 eur.
4. Žiadosť TJ TATRAN o poskyt
nutie finančných prostriedkov
vo výške 11 000 eur.

UZNESENIE č. 76 – OZ:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Rozpočtové opatrenie č. 10 zo
dňa 30. 11. 2015, ktoré je  v súla
de s ustanovením § 14 zákona č.
583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred
pisov.
2. Programový rozpočet na roky
2017 – 2018 obce Klin na úrovni
programov.
3. Stanovisko hlavného kontroló
ra obce k návrhu rozpočtu obce
Klin na roky 2016 – 2018
B. SCHVAĽUJE
1. Rozpočtové opatrenie č. 11 zo
dňa 10. 12. 2015, ktoré je   v sú
lade s ustanovením § 14 zákona
č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred
pisov.
2. Programový rozpočet na rok
2016 obce Klin na úrovni progra
mov.
3. Prílohu č. 1 k VZN č. 1 /2011
o určení výšky dotácie na pre
vádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce Klin.

K bodu č. 8 – Návrh na vyradenie automobilovej striekačky
LIAZ
UZNESENIE č. 77 – OZ:
1. Vyradenie automobilovej strie
kačky LIAZ z evidencie vozidiel
a vyradenie z majetku obce a je
ho likvidáciu v zmysle smernice
„Zásady s majetkom hospodáre
nia obce Klin“.

UZNESENIE č. 78 – OZ:
B: BERIE NA VEDOMIE
1.Informáciu o uzatvorení zmlúv
na likvidáciu biologický rozlo
žiteľného odpadu so spoločnos
ťou Peter Bolek – EKORAY, Ná
mestovo a drobného stavebného
Pokračovanie na str. 4

K bodu č. 6 – Prejednanie návrhu zásad odmeňovania poslancov v obci Klin
UZNESENIE č. 75 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Dodatok č. 1 Zásady odmeňo
vania poslancov v obci Klin s plat
nosťou od 1. 1. 2016

Výrub nežiaducích drevín pri MŠ
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLIN 2016 – 2018
Príloha k uzneseniu OZ Klin č. 76/B/2/2015 zo dňa 10. 12. 2015
Skutočné
Skutočné
Rozpočet
Očakávaná
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
plnenie – 2013 plnenie – 2014
2015
skut. – 2015
2016
2017
2018
1 161 334,95
1 453 489,97 1 157 263
1 477 081 1 254 372 1 237 124
1 237 124
1. PRÍJMY – OBEC
BEŽNÉ PRÍJMY
1 161 301,47
1 199 791,17 1 157 263
1 306 033 1 246 372 1 237 124
1 237 124
100 – daňové príjmy
610 291,70
634 981,15
638 700
702 528
711 284
711 284
711 284
200 – nedaňové príjmy
27 559,65
31 736,71
23 580
25 576
22 317
22 317
22 317
300 – granty a transfery
523 450,12
533 073,31
494 983
577 929
512 771
503 523
503 523
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
33, 48
7 961,00
0
51 200
0
0
0
200
33,48
41
0
0
0
0
0
300
0
7 920
0
51 200
0
0
0
FINANČNÉ PRÍJMY
0
0
0
0
245 737,80
119 848
8 000
400 – príjmové operácie
0
245 737,80
0
119 848
8 000
0
0
500 – úvery, pôžičky a návratné výpomoci
0
0
0
0
0
0
0
BEŽNÉ PRÍJMY RO – ZŠ s MŠ
17 579,59
18 367,82
500
21 688
0
0
0
200 – nedaňové príjmy
8 475,08
9 714,35
500
500
0
0
0
300 – granty a transfery
9 104,51
8 653,47
0
6 695
0
0
0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
0
0
0
14 493
0
0
0
0
0
0
14 493
0
0
0
300 – granty a transfery
PRÍJMY SPOLU:
1 498 769 1 254 372 1 237 124
1 237 124
1 178 914,54
1 471 857,79 1 157 763
1. VÝDAVKY – OBEC
373 148,96
645 946,64
495 647
694 493
494 461
477 213
477 213
302 891,46
333 291,43
387 581
461 379
422 476
410 713
408 068
BEŽNÉ VÝDAVKY (600)
57 257,50
312 655,21
108 066
233 114
71 985
66 500
69 145
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)
13 000,00
0
0
0
0
0
0
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)
2. VÝDAVKY – RO (ZŠ S MŠ)
645 542,70
692 745,78
662 116
804 276
759 911
759 911
759 911
BEŽNÉ VÝDAVKY RO – ZŠs MŠ (600)
645 542,70
688 056,18
662 116
770 175
759 911
759 911
759 911
KAPITÁL. VÝDAVKY RO – ZŠ s MŠ (700)
0
4 689
0
34 101
0
0
0
VÝDAVKY SPOLU:
1 018 691,66
1 338 692,42 1 157 763
1 498 769 1 254 372 1 237 124
1 237 124
HOSPODÁRENIE OBCE
160 222,88
133 165,37
0
0
0
0
0
Skut. plnenie Skut. plnenie Rozpočet Očak. skutočn. Rozpočet Rozpočet Rozpočet
PROGRAMY OBCE (druh výdavku)
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
1 – Plánovanie, manažment, kontrola
147 745,30
128 072,25
134 199
144 399
133 437
137 347
139 422
* 600
134 745,30
128 072,25
134 199
144 399
133 437
137 347
139 422
*800
13 000,00
0
0
0
0
0
0
2 – Propagácia, reklama
363,12
4 146,61
4 231
7 513
12 825
13 825
9 825
* 600
363,12
4 146,61
4 231
7 513
12 825
13 825
9 825
*700
0
0
0
0
0
0
0
*800
0
0
0
0
0
0
0
3 – Interné služby obce
9 405,88
23 899,16
28 934
101 651
38 365
38 365
38 365
* 600
9 405,88
18 619,16
28 934
99 661
38 365
38 365
38 365
*700
0
5 280,00
0
1 990
0
0
0
*800
0
0
0
0
0
0
0
4 – Služby občanom
127 080,02
439 283,87
266 686
382 436 245 804
234 741
236 666
* 600
93 184,37
131 908,66
158 620
151 312
175 714
168 241
167 521
*700
33 895,65
307 375,21
108 066
231 124
70 090
66 500
69 145
*800
0
0
0
0
0
0
0
5 – Bezpečnosť a ochrana
1 014,24
2 934,95
3 060
5 022
3 900
3 900
3 900
* 600
1 014,24
2 934,95
3 060
5 022
3 900
3 900
3 900
*700
0
0
0
0
0
0
0
*800
0
0
0
0
0
0
0
6 – Šport
11 607,54
16 130,93
10 300
11 837
23 600
14 400
14 400
* 600
11 607,54
16 130,93
10 300
11 837
23 600
14 400
14 400
*700
0
0
0
0
0
0
0
*800
0
0
0
0
0
0
0
7 – Kultúra
75 932,86
31 478,87
48 237
41 635
36 530
34 635
34 635
* 600
52 571,01
31 478,87
48 237
41 635
34 635
34 635
34 635
*700
23 361,85
0
0
0
1 895
0
0
*800
0
0
0
0
0
0
0
9 – Vzdelávanie
645 542,70
692 745,78
622 116
804 276
759 911
759 911
759 911
* 600 – ZŠ
465 720,85
494 114,01
487 452
551 767
500 174
500 174
500 174
*600 – MŠ
114 863,89
127 298,60
116 152
154 524
188 415
188 415
188 415
*600 – ŠKD
6 843,62
11 150,00
12 746
12 746
15 052
15 052
15 052
*600 – ŠJ
58 114,34
55 493,57
45 766
51 138
56 270
56 270
56 270
*700 – ZŠ
0
0
0
34 101
0
0
0
*700 – ŠJ
0
4 689,60
0
0
0
0
0
SPOLU:
1 018 691,66
1 338 692,42 1 157 763
1 498 769 1 254 372 1 237 124
1 237 124
V Kline dňa 11. 12. 2015
Vypracovala: Mária Svetláková
Odkaz: http://www.e-obce.info/klin/files/5184-programovy-rozpocet-2015-2017-1418646630.pdf
ROZPOČET
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dokončenie zo s. 2
odpadu so spoločnosťou MBM
– ARMO, s.r.o., Námestovo.
2. Informáciu Agentúry SEVER
o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov ŽSK pre rok 2016 v zmys
le VZN ŽSK č. 4/2004.
3. List ministra vnútra Róberta
Kaliňáka z príležitosti odovzdáva
nia hasičského vozidla.
4.Informáciu p. Mgr. Michala Čaj
ku, PhD. o zložení autorského ko
lektívu a prácach na vypracova
ní publikácie o obci pod názvom
„Klin, obec a jej obyvatelia;
o spracovávaní monografie obce
Klin.
Štefan Peňák, starosta obce
UZNESENIA ZO ZASADANIA
obecného zastupiteľstva obce
Klin (ďalej len OZ – skrátené)
zo dňa 11. 3. 2016
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo:
K bodu č. 1, 2 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Klin
UZNESENIE č. 79 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Klin.
2. Návrhovú komisiu: Peter Jen
droľ, Zdenka Triebeľová
3. Zapisovateľa zápisnice: Katarí
na Košútová
4. Overovateľov zápisnice: Viliam
Bahleda, Peter Štepunek
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatrenia č.12/2015
UZNESENIE č. 80 – OZ:
A: Berie na vedomie
1. RO č.12/2015 zo dňa 31. 12.
2015, ktoré je v súlade s ustanove
ním § 14 zákona č. 583/2014 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. RO č. 1 zo dňa 29. 1. 2016,
ktoré je v súlade s ustanovením
§ 14 zákona č. 583/2014 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3. RO č. 2 zo dňa 29. 2. 2016,
ktoré je v súlade s ustanovením
§ 14 zákona č. 583/2014 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územ
nej samosprávy a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
B: SCHVAĽUJE
RO č. 3 zo dňa 11. 3. 2016, ktoré

K bodu č. 8 – Žiadosti občanovžiadosti o výstavbu, odkúpenie
pozemkov pod MK

124/4, Klin o zriadenie pestova
teľskej pálenice a vydanie zmeny
stavby pred dokončením v zmysle
stavebného zákona.
2. Výstavbu priemyselnej skla
dovej budovy na parcele C-KN
1300/181 a CKN 1300/194 LV č.
3052 žiadateľa Ľubomíra Ganob
jaka, bytom Klin 43. Stavebné
povolenie bude vydané v zmys
le ÚP obce Klin a stavebného zá
kona č.  50/1976Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriad
ku v znení neskorších predpisov
s vybudovaním inžinierskych sie
tí na vlastné náklady a vybudova
ním retenčnej nádrže resp. aku
mulačnej nádrže na zachytenie
dažďovej vody.
3. Výstavbu rodinného domužia
dateľov Kataríny a Tomáša Duňu,
bytom Klin, Vyšný koniec 433/7,
na parcele C-KN 872, LV č. 1998.
Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle ÚP obce Klin a stavebné
ho zákona č.  50/1976Zb. o územ
nom plánovaní a stavebnom po
riadku v znení neskorších predpi
sov s vybudovaním inžinierskych
sietí na vlastné náklady a vybudo
vaním retenčnej nádrže resp. aku
mulačnej nádrže na zachytenie
dažďovej vody.
4. Likvidáciu neupotrebiteľného
zastaráleho hasičského cisterno
vého vozidla Škoda LIAZ 706 zo
šrotovaním a následné vyradenie
z majetku obce.
5. Kúpnu zmluvu medzi obcou
Klin ako predávajúcou a kupujú
cimi obyvateľmi bytového domu:
Katrák Anton a Viera Katráko
vá r. Kapjorová Klin č. 121/1, Kli
novský Vladimír a Mária Klinov
ská r. Gužíková Klin č. 121/4, Strí
žencová Anna r. Juričáková Klin č.
121/2, Domiňáková Lucia r. Gav
roňová Klin č. 121, Stahoň Martin
r. Stahoň Klin č. 402.
6. Vyhotovenie kalendára obce
Klin na rok 2017 s názvom Ľudia,
Občianske združenia a spoločen
stvá.
7. Žiadosť o umiestnenie reklamy
ORANGE na autobusových zá
stavkách v obci s grafikonom od
chodov autobusov a schémov ulíc
v obcí.
8. Vypracovanie žiadosti o po
skytnutie dotácie z Ministerstva
financií na výmenu garážových
vrát na administratívnej budove s.
č. 604, so spolufinancovaním ob
ce vo výške 10 %.
9. Kúpne zmluvy za účelom odkú
penia pozemkov na ul. Plátenníc
ka, ul. Pod Grapou a ul. Roveň.

UZNESENIE č. 86 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Žiadosť p. Jána Lajdu, Školská

B: BERIE NA VEDOMIE
1. Prejednanie návrhu ceny na od
kúpenie pozemku pod miestnu

je v súlade s ustanovením § 14 zá
kona č. 583/2014 Z.z. o rozpočto
vých pravidlách územnej samo
správy a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení neskor
ších predpisov.
K bodu č. 4 – Spolufinancovanie
projektu „Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ“
UZNESENIE č. 81 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Názov a financovanie projek
tu „Zvýšenie energetickej efektív
nosti MŠ“ v obci Klin so spoluú
časťou financovania obce vo výške
5 %t.j. v sume 1 3556,159 eur z cel
kových oprávnených výdavkov
271 123,18 eur – 100%, kód výzvy
OPKZP-POH-SC/431-2015-6.
2. Rekonštrukciu objektu kotol
ne MŠ s. č. 224, v zmysle projek
tu „Zvýšenie energetickej efektív
nosti MŠ“ z rozpočtu obce.
3. Použitie
účelovej
dotácie
„Oprava športového zariadenia“,
vo výške 8000 eur na opravu oplo
tenia športového areálu ZŠ s MŠ
a opravu doskočiska s rozbeho
vou dráhou, so spolufinancova
ním obce vo výške 187,05 eur.
K bodu č. 5 – Prejednanie projektu Zberný dvor
UZNESENIE č. 82 – OZ:
A: BERIE NA VEDOMIE
Aktualizáciu projektu „ Zber
ný dvor Klin„ a podanie žiados
ti o poskytnutie finančných pros
triedkov z operačného programu
„Kvalita životného prostredia“.
K bodu č. 6 – Prejednanie asfaltovania MK
UZNESENIE č. 83 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
Odstránenie havarijného stavu
miestnych komunikácií ulica Hl
boká a ulica Pod Grapou.
K bodu č. 7 Prejednanie rozšírenia inžinierských sieti pre IBV
UZNESENIE č. 85 – OZ:
A: SCHVAĽUJE
1. Rozšírenie vodovodnej siete
v lokalite Grúň a Roveň pre IBV.
2. Rozšírenie rozvodov energetic
kej siete NN v lokalite Roveň pre
IBV.

komunikáciu od vlastníkov p. Pet
ry a Mariána Majchrových, Klin
108.
2. Žiadosť o povolenie na stavbu
rodinného domu manželov Anna
a Tibor Blaškovič, Oravská Polho
ra 728. Súhlas k stavbe bude vy
daný v zmysle ÚP a po zhotove
ní a predložení GP s rozdelením
EKN parciel na CKN parcely.
3. Zmluvu o spolupráci medzi ob
cou a implementačnou agentúrou
Ministerstva práce sociálnych ve
cí a rodiny SR na poskytovanie
opatrovateľskej služby k schvále
nému projektu.
4. Opatrenie zo zápisnice RÚVZ
so sídlom v Dolnom Kubíne z vý
konu štátneho zdravotného dozo
ru v MŠ Klin s. č.224 elokované
pracovisko ZŠ s MŠ Klin na opra
vu oporného múru v školskom
dvore.
5. Poskytnutie dotácie vo výške
8000 eur na projekt v oblasti pre
vencie kriminality „Kamerový
systém v obci Klin“ a spolufinan
covanie z rozpočtu obce vo výške
4 500,88 eur.
6. Cenovú ponuku na projekt stav
by a čiastkovú inžiniersku čin
nosť na stavbe: Chodník pri ceste
III/05214, ktorú vypracoval pro
jektant Ing. Peter Maretta.
C: NESCHVAĽUJE
1. Žiadosť obyvateľov ulice Gro
madova o zabezpečenie osadenia
spomaľovacieho retardéra.
2. Žiadosť ZŠ s MŠ Klin o poskyt
nutie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce Klin na školský
výlet do Vranova nad Topľou.
B: BERIE NA VEDOMIE:
9. Informácie starostu obce, rôzne
UZNESENIE č. 87 – OZ:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Podnet RNDr. Michaely Buge
ľovej na dopracovanie web strán
ky a aktualizáciu informácií Obce.
2. Podnet p. Majchrovej Petry,
Hlavná 108, Klin o havarijnom
stave drevenice p. Pjenteka.
3. Podnet p.Svetlošáka Ľudovíta
na umiestnenie zvodidiel pri ces
te III. triedy v úseku pri p.Margite
Fenikovej.
4. Podnet p.Košúta Ľubomíra
na riešenie pohybu motorkárov
obce v spolupráci s políciou.
5. Informáciu starostu obce o pri
pravovanom rokovaní s obcou
Zděchov v rámci cezhraničnej
spolupráce s ČR.
6. Podnet p. Dušana Gonšenicu
zabezpečiť čistotu okolo čakárni
a náter mostových zabradlí.
Štefan Peňák, starosta obce
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ZÁMERY ĎALŠIEHO ROZVOJA OBCE 2016

Opravené doskočisko
Aj v tomto roku má naša samospráva svoje zámery, pripravené projekty a podané žiadosti o získanie finančných prostriedkov na ďalší rozvoj obce.
Jednou z priorít je hľadať možností na získanie financií z eurofondov z operačných programov
alebo cezhraničnej spolupráce
s poľským alebo českým partnerom. Dôležitým odrazovým mostíkom na prípravu projektových
zámerov je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a v kontinuite s týmto programom pripravovať, podávať a financovať projekty z rozpočtu obce, dotácii štátneho rozpočtu alebo eurofondov, prípadne iných
zdrojov (podnikateľské subjekty
prevádzkujúce inžinierske siete).
1. Začiatkom roka bol spra
covaný projekt a podaná žiadosť
o zapojenie sa do národného pro
jektu „Podpora opatrovateľskej
služby“ v obci Klin financovaný
Európskym sociálnym fondom
zameraný na poskytovanie opat
rovateľskej služby v obci. Aj keď
zo strany obce boli splnené všet
ky podmienky a bola podpísaná
zmluva s Implementačnou agen
túrou Ministerstva práce, sociál
nych vecí a rodiny SR, napriek to
mu nám nebola pridelená ani jed
na opatrovateľka z požadovanej
kvóty z odôvodnením veľkého zá
ujmu o opatrovateľskú službu.

2. Obec dala vypracovať ener
getický audit a bola podaná žia
dosť k projektu „Zvýšenie ener
getickej efektívností MŠ „pod
kostolom. Cieľom projektu je vy
konať obnovu objektu so zatep
lením fasády objektu, výmenu
okien za izolačné, zateplenie stro
pu v podstreší a suteréne, výmena
rozvodov vykurovacieho systému,
výmena hliníkovej elektroinšta
lácie novým vedením s úsporný
mi svietidlami. Celkový rozpočet
projektu je 271 123 €, so spolufi
nancovaním obce 13 556 €.
3. Obci na základe poda
nej žiadosti v roku 2015 na pro
jekt „Kamerový systém v obci“
bola schválená dotácia vo výš
ke 8 000 € za spoluúčasti obce vo
výške 4 560 €. Momentálne sa ča
ká na podpis zmluvy z minister
stvom.
4. Úrad vlády schválil obci do
táciu na „Opravu športového za
riadenia“ vo výške 8 000 €. Bo
li prevedené práce na oplotení pri
atletickej dráhe ZŠ a oprava do
skočiska s rozbehovou dráhou pri
ZŠ. Spolufinancovanie obce bolo
vo výške 187 €.
5. Za účelom zásobovania
obyvateľov pitnou vodou v lokali
te Grúň obec podala žiadosť o po
skytnutie financií z environmen
tálneho fondu vo výške 159 011 €
a dokončenie kanalizácie v lokali
te Pod Grapou vo výške 27 710 €.
Taktiež bola podaná žiadosť
na OVS Dolný Kubín na vybudo
vanie vodovodu v lokalite Roveň.

Odstránenie starého klenbového mosta a oprava brehov potoka pri ulici Hlboká
cií na projekt „Zberný dvor Klin“
pri obecných garažiach.

pripravuje projekt „Mapový infor
mačný systém obce“.

8. Dôležitou úlohou pre obec
je vysporiadať vlastnícke vzťa
hy so Slovenským pozemkovým
fondom pod miestnu komuniká
ciu (MK) pre novú IBV v zmys
le územného plánu a ďalej pokra
čovať v odkúpovaní pozemkov
za účelom vysporiadania vlastníc
kych vzťahov pod MK s vlastník
mi pozemkov.

10. SVP, Povodie Váhu Ružom
berok odstránil z koryta Kliňanky
spadnuté teleso zo starého klenbo
vého mosta pri Úradníkoch, pre
viedol práce na oprave brehu po
toka pri Blažejovi Bystrianskom
z dôvodu zosúvu krajnice cesty.

9. Pre lepšiu informovanosť
a prehľad o vybudovaných inži
nierskych sieťach, technickej in
fraštruktúre, miestnych komuni
káciách a ďalších mapových infor
máciách s aktualizáciou dát, obec

11. Dokončiť asfaltovanie ciest
na ulici Chotárna a prejazdu z uli
ci Hlavná po ulicu Slnečná (od
O. Prisažnej po P. Šatana). Ďa
lej zabezpečiť odstránenie hava
rijného stavu na ulici Pod Grapou
a na ulici Hlboká s vyasfaltovaním
miestných komunikácii.
Štefan Peňák, starosta obce

6. Obec v súčasnosti začala
s geodetickým zameraním cesty
III. triedy pre účely vypracovania
projektovej dokumentácie na výs
tavbu chodníka a dažďovej kanali
zácie na Hlavnej ulici.
7. V súčasnosti prebieha spra
covanie žiadosti o získanie finan

SPOZNÁVAJME SA
NAVZÁJOM

Pod týmto heslom sa dňa 17. marca v našej obci uskutočnilo spoločné stretnutie s českým partnerom, z obce Zděchov z okresu
Vsetín v zlínskom kraji, ktorú zastupoval starosta obce Ing. Tomáš Kocourek (viď foto druhý sprava) a projektová manažérka
Kristýna Jakešová (viď foto sprava). Za našu obec bol prítomný
starosta Štefan Peňák.

Oplotenie športového areálu ZŠ s MŠ

FOTO: Štefan Peňák

Cieľom stretnutia bolo nájsť spoločne potreby a záujmy v rám
ci cezhraničnej spolupráce a podanie investičného projektu v Ope
račnom programe Interreg V-A SK-CZ , ktorý spúšťa výzvu v aprí
li – máji tohto roku. Výraznou pomocou  obci Klin pomohla agentú
ra Grantum zo Žiliny, a jej projektová manažérka Martina Jurčáková
(viď foto zľava), ktorá danú obec oslovila.  
-red-
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DOBA PLASTOVÁ
– ako ich triediť

KOMPOSTOVANIE V ZÁHRADE
Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky
tzv. bioodpad (napr. trávu, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia
a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku.
Proces kompostovania prebie
ha pomocou živých pôdnych or
ganizmov (napr. dážďovky, roz
toče, mravce...) a mikroorganiz
mov, ktoré spoločne premieňajú
bioodpad na plnohodné hnojivo =
kompost.
Domáce kompostovanie má tú
výhodu, že vieme, čo si do kom
postu dáme a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný pre naše
potreby. Môžeme takto vrátiť záh
radke živiny, ktoré sme z nej for
mou úrody odobrali.
Význam kompostu
• Používaním kompostu pôdu
obohacujeme o organické látky
a humus.
• Zlepšujeme mechanicko-fyzi
kálne vlastnosti pôdy, najmä pó
rovitosť a vlhkosť pôdy.
• Zlepšujeme fyzikálno-  che

mické vlastnosti pôdy – kom
post dokáže na seba viazať ťaž
ké kovy a dusičnany.
• Humus, ktorý je v komposte,
zvyšuje odolnosť pôdy proti okys
leniu.
• Zlepšujeme biologické vlastnosti
pôdy – zvyšujeme množstvo pôd
nych mikroorganizmov.
• Kompostom zabezpečíme rast
linám dostatok živín počas celého
vegetačného obdobia.
• Zvyšujeme výnosy pestovaných
plodín a zlepšujeme ich kvalitu.
• Používaním kompostu zni
žujeme riziko výskytu chorôb
a škodcov pri pestovaní ovocia
a zeleniny.
• Použitím kompostu pri výsadbe
zabezpečíme úspešnejšie zakore
nenie nielen priesadám ale aj stro
mom a krom.
Ing. Ďurišová

TRIEDIŤ PAPIER?
ÁNO ALEBO NIE???
Triediť papier sa určite vypláca.
Je dôležité odovzdávať papier
do modrej nádoby v obci, alebo
sa zapojiť do školského zberu
papiera vo Vašej škole a pomôcť
tak nielen škole, ale hlavne našej
krajine a aj našej zemi.
Pozrime sa na pár faktov o papieri:
• Papier tvorí okolo 20% hmotnos
ti v celkovom množstve komunál
neho odpadu.
• Celková ročná produkcia pa
piera je 800 kg/obyvateľ v Slo
venskej republike. Jeden Slovák
spotrebuje za svoj život okolo 100
stromov.
• Papier je možné recyklovať veľmi
dobre (5 – 8-krát) a následne kom
postovať.

• Pri recyklácii sa papier rozvlák
ňuje na vlákna celulózy a následne
opäť spracováva.
• 1 tona zberového papiera za
chráni 17 stromov.
• Recykláciou papiera šetríme
energiu – až 75 %

Má triedenie plastov
význam?
1. Väčšina plastových oba
lov je použitých jednorazovo,
95 % pôvodnej hodnoty plas
tového obalového materiá
lu v hodnote 80 – 120 miliárd
dolárov ročne sa stráca a nere
cykluje.
2. Aj napriek rastúcemu
dopytu po recyklácii plastov sa
iba 5 % účinne recykluje, kým
40 % končí na skládkach a tre
tina priamo v ekosystémoch,
tie oceánske nevynímajúc.
3. Časť plastových odpa
dov sa síce v spaľovniach pre
mení na energiu, avšak nie
dosť na to, aby na výrobu no
vých plastových tašiek, pohá
rov, téglikov a spotrebnej elek
troniky nebolo potrebné minúť
ďalšie fosílne palivá.
Význam triediť plasty urči
te má. Ale ešte lepšie je plasty
vôbec nekupovať – čo tak vrátiť
sa ku sklu? Veď aj jogurt v skle
chutí úplne inak, ako z plasto
vého obalu.
A čo tak zavedenie vratných sklenených obalov?
Využime tých
to 6 rád
a spoloč
ne

Recykláciou papiera sa znižuje
z • nečistenie ovzdušia o 75% a vo
dy o 35%.
• Viac ako 70 ľudí príde o kyslík
vyrúbaním jedného dospelého
stromu.
• A ešte jedna zaujímavosť na zá
ver pre potreby výroby jednorazo

prispejeme k čistejšiemu, krajšie
mu a zdravšiemu prostrediu, v kto
rom žijeme.
1. Premýšľajme už pri nákupe
– vyberajme si vratné obaly.
2. Nenakupujme
výrobky
z PVC, pretože patrí medzi najp
roblematickejší typ plastu, ktorý
obsahuje látky vážne ohrozujúce ži
votné prostredie a zdravie človeka.
3. Keď je možnosť, kupujeme
potraviny v skle, nie v plaste.
4. Nezohrievame jedlo v plaste
– pri zohrievaní dochádza k vylu
čovaniu škodlivých látok priamo
do jedla.
5. Keď už plastový obal, tak
preferujeme tieto druhy: polyety
lén (PE) a polypropylén (PP) – sú
najjednoduchšie a najmenej škod
livé pre prírodu a na naše zdravie.
6. Plasty NESPAĽUJEME –  re
tože pri ich horení vznikajú zdra
viu škodlivé sadze, oxid uholnatý
a dioxíny. Pozrite si aj nižšie uve
denú stránku RUVZ o dioxínoch –
aké je ich pôsobenie na celé životné
prostredie a na zdravie našich detí
a nás všetkých (http://www.uvzsr.
sk/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1501:dioxi
ny-a-ich-uinky&catid=56:tlaovespravy&Itemid=62).
Ing. Ďurišová
vých plienok zaplatí životom ce
losvetovo ročne viac ako 1 mld.
stromov. Z týchto plienok potom
vznikne ročne toľko odpadu, že
keby sme ich poukladali vedľa se
ba, tak by sme vytvorili cestu dlhú
7-krát na mesiac a späť.
Ing. Ďurišová
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VZDANIE ÚCTY ŽIVOTU
Na slávnosti Vzdania úcty životu v poslednú adventnú nedeľu sme privítali v sále kultúrneho domu našich najmladších občanov so svojimi
rodičmi.

Na tento slávnostný akt bolo po
zvaných 41 detí narodených v roku
2015. Po krátkom kultúrnom prog
rame nasledovalo predstavenie no
vonarodených detí a zápis rodičov
do pamätnej knihy obce.
-red-

Hasičská schôdza

Správa o činnosti DHZ Klin za rok 2015
Január
1. Výročná členská schôdza DHZ
Klin.
Február
2. Organizovanie akcie Zabíjač
ka Koliba Klin –veľký mráz.
Marec
3. Zakúpenie zásahových hasičs
kých prilieb Gallet – 4 ks.
4. Účasť na Výročnej členskej
schôdzi Lipnica Wielka – družob
ná akcia.
5. Schôdza výborov DHZ okrsok
10 Vavrečka.
6. Schôdza výboru DHZ Klin – or
ganizácia sráženia Božieho hrobu.
Apríl
7. Účasť na obradoch počas Veľ
konočných sviatkov.
8. Brigáda v požiarnej zbrojnici
– odzimovanie požiarnej techniky.
9. Schôdza výboru DHZ Klin
– vytvorenie ženského družstva.
10. Upozornenie na nebezpečen
stvo pri vypaľovaní suchých tráv
formou obecného rozhlasu.
11. Školenie členov DHZ Klin
podľa metodických listov.
12. Brigáda v požiarnej zbrojnici
celková kontrola.

13. Taktické cvičenie Rabča – si
mulácia požiaru maštale.
Máj
14. Brigáda úprava športových
savíc – oprava výfuku PS 12.
15. Účasť na oslavách 110 výro
čia založenia DHZ Zubrohlava.
16. Tréningy požiarneho útoku
s vodou (trápenie sa so ženami)
– trápna poznámka.
17. Účasť na Okresnej súťaži
DHZ v Rabči – ženy – 8. miesto,
muži –  11. miesto – že vraj sa trá
penie vyplatilo...
Jún
18. Výpomoc pri súťaži humanis
tických jednotiek SČK Klin – spo
lupráca s DHZ Vavrečka.
19. Brigáda v požiarnej zbrojnici
– príprava Avie A 31 na STK.
20. Zabezpečenie procesie Bo
žieho tela.
21. Úspešná STK Avia A 31.
22. Zakúpenie novej mašiny PS 15.
23. Školenie členov FHZ Klin
podľa metodických listov.
24. Tréning požiarneho útoku
s vodou – skúška novej mašiny,
družstvo mužov aj žien.
25. Deň športu – ukážky požiarne

ho útoku s vodou za účelom priláka
nia deti k požiarnemu športu – krst
PS 15 – krstný otec – Erik Topor.
Júl
26. Tréningy požiarenho útoku
s vodou družstvo mužov žien.
27. Zavlažovanie futbalového ih
riska – horúce leto.
August
28. Tréningy požiarneho útoku
s vodou družstvo mužov, žien.
29. Zavlažovanie futbalového ih
riska – horúce leto.
30. Zakúpenie dvoch kusov špor
tových prúdnic – Michal Ptačin
prežíval Augustové Vianoce.
31. Výjazd k požiaru Babia hora.
September
32. Tréningy požiarneho útoku
s vodou družsvo mužov, žien.
33. Družobná akcia Bobrov – Sú
ťaž požiarnych družstiev – ženy ma
li krásnu štafetu, muži 1. miesto.
34. Neúspešný projekt Hasiči
do gala –   raiffeisen banka – ne
dostatočný počet hlasov.
Október
35. Schôdza výboru DHZ Klin.
36. Taktické cvičenie Oravská
Polhora –  Slaná voda.
37. Účasť družstva DHZ na súťa
ži Kliňanský kotlík.
38. Organizácia uvítania a pre
berania novej Tatry 148 od minis
tra vnútra SR Róberta Kaliňáka,

krstenie Kačenky a následné po
sedenie, Fiľo prežíval svoje Ok
tóbrové Vianoce a Vlasto oplaká
val svoju slobodu.
39. Účasť na preberaní novej tech
niky Vavrečka – oslavu nemali.
40. Svadba –   účasť na svadob
nej hostine novomanželov Tanič
ky a Vlasta.
41. Brigáda v požiarnej zbrojnici.
42. Taktické cvičenie Námestovo
– Edyho ranč – Prvý krát na Tatre.
November
43. Výjazd k požiaru suchých tráv
–  horela medza.
44. Schôdza výborov DHZ okrsok
10 Klin.
45. Začiatok generálnej opravy PS
8 + vozík.
46. Brigáda v požiarnej zbrojnici
zazimovanie požiarnej techniky.
47. Ukončenie generálnej opravy
PS 8 – super dizajn – Štefanove
schopnosti boli odhalené.
48. Brigáda – pretesnenie motora
Tatra 148 –  dolievanie motorové
ho oleja –  kvapká stále.
49. Výjazd k požiaru rodinného
domu Klin pán Chovanec –   prvý
výjazd na ostro Kačenky.
December
50. Brigáda v požiarnej zbrojnici
–  lepenie nálepok Tatra.
51. Schôdza výboru DHZ.
Viliam Bahleda, veliteľ DHZ Klin
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Ako sme prežili Vianoce a Fašiangy
Jasličková pobožnosť
Pripomenutie zázraku Vianoc. Zobrazenie radostných a niekedy aj
trocha smutných situácií, ktoré nútia zamyslieť sa nad čarom, ale
hlavne nad posolstvom Vianoc. O to sa pokúsili deti so sestričkou
Editou Franekovou v nedeľu Božieho narodenia 25. decembra 2015.
Smutný poštár Konrád navští
vil deti v detskom domove, opus
teného starkého v Domove dô
chodcov a mladú slečnu. Tak ako
slečna Veronika, želala smutné
mu Konrádovi, aby pochopil čo
pre jeho život znamená Božie Die
ťa a našiel zmysel Vianoc. Rovna
ko to bolo aj želanie pre všetkých
prítomných. K jasliam pristupu
jú rôzni ľudia, ktorí dávajú, čo je

pre nich najlepšie, ale Ježiško oča
káva naše pády, zlyhania, hriechy
a poklesky – to, čo je v našom ži
vote zlé, nepravdivé a hlúpe. Pri
šiel na svet, aby nám odpustil, vzal
nás za ruku a ukázal nám cestu.
Najmenší s radosťou a veľkou dô
verou pristupujú k Jasličkám a sú
často ochotní Ježiškovi darovať
pre ne najvzácnejšie dary.
Sestrička Edita našla talen

25. 12. 2015 Jasličková pobožnosť
tované deti a mladých, ktorý sa
zhostili úlohy hercov, spevákov
a hudobníkov. Pripravili pekný

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

program o narodení Božieho Die
ťaťa, ktorý obohatil Vianočný čas.
-mj-

Komorný orchester slovenských učiteľov
Sláčikový orchester sme si v Kline už mohli vypočuť v podaní Malého komorného orchestra z Námestova, ktorý pripravuje Vianočné koncerty. 14. 2. 2016 sa
v kostole Sv. Antona Paduánskeho predstavil Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU).
Predviedol skladby Čajkovského,
Vivaldiho, Jána Václava Stamica
ale aj Ennia Morriconeho, ktorý je
autorom súčasnej filmovej hudby.
Je smutné, že v Kline býva na ta
kýchto koncertoch veľmi malá
účasť. Niekto by povedal že: „stále
tí istí.“ A pritom KOSU je orchester,

ktorý koncertoval v Českej repub
like, Juhoslávii, Maďarsku, Talian
sku, Ríme, Vatikáne, San Maríne,
Rumunsku, Nemecku. Ak bude ta
ká slabá návštevnosť, hrozí nám, že
do Klina takéto skvelé hudobné tele
sá viac nezavítajú, čo by bola naozaj
veľká škoda. Ako uvádza leták, Ko
morný orchester slovenských učite
ľov je amatérsky sláčikový orchester
s celoslovenskou pôsobnosťou. Síd
li v Trenčianskych Tepliciach. Má
v priemere 20 členov všetkých veko
vých kategórií. Sú to najmä učitelia
základných umeleckých škôl, zák
ladných škôl a tiež úspešní študen
ti a absolventi umeleckých škôl. Or

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

chester v súčasnosti vedie PeadDr.
Alžbeta Števečková. V bohatom re
pertoári má teleso diela baroka, kla
sicizmu, romantizmu, ale aj diela

súčasných autorov. Jednou z hlav
ných aktivít orchestra sú výchov
né koncerty pre žiakov a študentov
po celom území Slovenska. -mj-

FOTO: Štefan Peňák

Rozlúčka s rokom 2015

FOTO: Štefan Peňák

Stalo sa tradíciou stretnúť sa na Silvestra pri vianočnom stromčeku. Po ďakovnej svätej omši sa občania našej obce zastavili aspoň na krátke stretnutie
a pohostenie tradičným Silvestrovským punčom. FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Odvrátená tvár osláv Silvestrovských osláv
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AKTÍVNI SENIORI
Jednota dôchodcov Slovenska –
miestna skupina Klin vo svojich
aktivitách pokračuje aj v roku 2016. Dňa 24. 1. 2016 sa konala výročná členská schôdza.
Hodnotili akcie za uplynulý rok
a plánovali nové.
Toto stretnutie je časom
na príjemné stretnutie a poroz

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

právanie. A nesmie chýbať spev
pri heligónkach pána Chabadu
a heligónkárov z Poľska. Akcie sa
zúčastnili aj členovia Jednoty dô
chodcov z Bobrova a Sihelného.

Gratulácia jubilujúcim dôchodcom

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Pripravili a 7. 2. 2016 aj zreali
zovali Pochovávanie basy. V spo
lupráci s Kolibou tak urobili zá
bavné popoludnie. Sprievod kar
nevalových masiek s basou na vo
ze išiel od zastávky Kobyliak až

Vianočné trhy

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

„Pochovanie basy“

po Kolibu. Ako má byť pred skon
čením fašiangu, treba sa poriad
ne zabaviť – zatancovať a zaspie
vať.
Ďalšou akciou, ktorej sa pra
videlne zúčastňujú a aj pomáha
jú sú páračky. Veď kto by to pe
rie opáral? Babičky sú naučené,
že najskôr práca a potom zábava.
V tomto by sme si ich mali brať
za príklad.
-mj-

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

UČENIE BY NEMALO NIKDY SKONČIŤ
Každý, kto sa prestane učiť,
je starý a nezáleží na tom, či
má dvadsať, alebo osemdesiat.
Každý kto sa učí, zostáva mladým. Pre plnohodnotný život je
veľmi potrebné zachovať si mladú myseľ.
Od septembra sa schádza sku
pina 44 vedomosti-chtivých se
niorov. Stretávajú sa raz mesač
ne v Základnej škole na Komen
ského ulici v Námestove. Cen
trum ďalšieho vzdelávania Uni
verzity Komenského tu otvorilo
druhý raz brány Univerzity tretie
ho veku (UTV). Účastníci nad 40
rokov so záujmom sledujú pred
nášky rôzneho druhu. Predná
šok sa zúčastňuje aj Janka Lipia

ková z Klina a preto sme ju pop
rosili o jej postrehy. Veľmi oceňu
je, že môže stretnúť nových ľudí,
vypočuje si zaujímavé prednášky
rôzneho druhu. Najviac sa jej pá
čila téma Tréning pamäti pani Ľu
bice Dubnicayovej, zaujímavá bo
la aj prednáška Petra Cabana z rá
dia Lumen, ktorý rozprával o vô
ňach a vonných látkach. Teší sa
na prednášku Spánkové poru
chy. Štúdium trvá tri roky. Prvý
ročník je všeobecný, druhý a tre
tí na tému človek a zdravie. Absol
venti dostanú certifikát o absolvo
vaní UTV. Skúšky prebiehajú for
mou skupinovej rozpravy, kde 4
– 5 študentov v pohode debatu
je o prebranej téme. Je zaujímavé,
že štúdium navštevuje veľa učite

liek na dôchodku. Všetko potreb
né pre lektorov aj študentov zais
ťuje pani Anna Dravecká.
Ako popisuje úvodný citát
z prednášky o tréningu pamäti, je
dôležité pracovať na svojom du
ševnom zdraví, či už lúštením krí
žoviek, alebo takýmto všeobec
ným vzdelávaním. Veď ako hovo
rí aj druhý citát z tejto prednáš
ky: „Staroba nie je len ako konto

v banke, vyberieš len to čo vložíš.“
Na štúdium na UTV je mož
né sa prihlásiť počas celého škol
ského roku na štúdium v ďal
šom akademickom roku. V prí
pade záujmu informácie nájdete
na www.zskomnam.edu.sk alebo
na tel. čísle 043/5522209. Aj Jan
ka Lipiaková sa s vami rada podelí
o skúsenosti.
-mj-
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Januárové Valné
zhromaždenie Orlovne
Klin
Dňa 4. 1. 2016 sa v podvečerných
hodinách konalo prvé tohtoročné stretnutie členov Občianskeho združenia Orlovňa Klin. Počas zasadnutia boli hlavnými
bodmi programu Hospodárenie
a Správa o činnosti za rok 2015.
Prvé príjmy pochádzali z členských poplatkov a neskôr sa podarilo získať 900 eur na rekonštrukciu sochy pri pláteníckom
dome. K 31. 12. 2015 bolo na účte združenia 874,92 €

Ďalším bodom programu bola
Správa o činnosti, ktorú podrobne
predstavil Ing. Peter Jendroľ. Spo
menul spoluprácu členov združe
nia pri organizovaní prechodu Kli

ňanským chotárom, Obecných pá
račiek, Večera spoločenských hier,
50. výročia futbalu, či pomoc pri
príprave Dňa športu a kultúry, Sil
vestrovského punču či príprave
projektov. Zúčastnili sa aj na stret
nutí Miestnej akčnej skupiny Biela
Orava a spolupracovali s organizá
ciou Spojme sa pre Oravu. V rám
ci projektovej činnosti sa združe
nie podieľa na aktuálnom projekte
„Chráňme a zveľaďujme naše kul
túrne dedičstvo“. Združenie tak
to naďalej pracuje na príprave Pa
mätnej izby obce Klin – zbiera mu
zeálne artefakty, ktorých sa dote
raz podarilo vyzbierať 63 kusov
od 5 darcov. Taktiež spolupracuje
s Komisiou obce Klin pre prípravu

monografie „Klin, obec a jej oby
vatelia“ vyhľadávaním a skenova
ním historických fotografií. K tej
to činnosti môžu prispieť aj obyva
telia našej obce, ak majú k dispozí
cii historické predmety alebo fot
ky, ktoré by obohatili spomínané
zbierky.
Poslednými bodmi programu

Výročné zhromaždenie členov Ms SČK
Na každoročnom Výročnom
zhromaždení členov Ms SČK
je okrem iného podávaná správa o činnosti za predchádzajúce obdobie. Nebolo tomu inak
na tento rok na VZČ, ktoré sa
konalo 10. marca 2016. Touto
cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili a podieľali na uvedených aktivitách.
Správa o činnosti Ms SČK v Kline za rok 2015
Január: • Zabezpečenie PP a po
moc pri občerstvení pri prechode
Kliňanským chotárom.
Február: • Obecné páračky –
v spolupráci s OcÚ, Jednotou dô
chodcov sme zorganizovali obec
né páračky – príprava občerstve
nia , výzdoba priestorov.
• Výročné zhromaždenie členov,
na ktorom sme si pripomenuli 15.
výročie obnovenia činnosti Ms
SČK v Kline.

Apríl: • Odber krvi v spolupráci
NTS Martin (48 darcov, z toho 4
prvodarci).
• Kultúrne podujatie – spoloč
ne so starostom obce sme zorga
nizovali zájazd do družobnej obce
Klin nad Bodrogom, spojené s di
vadelným predstavením v Štát
nom divadle v Košiciach „Sen no
ci svätojánskej“.
Máj: • V Primaciálnom paláci
v Bratislave prevzal náš starosta
Štefan Peňák z rúk prezidenta ČK
doc. Dobiáša, ďakovný list za pod
poru a pomoc pri aktivitách ČK.
Jún: • V našej obci sme zorga
nizovali 2.ročník súťaže huma
nitárnych jednotiek v prvej po
moci, pod záštitou starostu obce,
do súťaže sa prihlásilo 12 druž
stiev v rámci celej Oravy, a naša
humanitárna jednotka sa umiest
nila na 2. mieste, v zložení RNDr.
Michaela Bugeľová, Soňa Katrá
ková, Kristína Katráková, Marti
na Baculáková, Michaela Roma
ňáková a Bc. Juraj Balek.

• Spolu s členmi humanitár
nej jednotky sme na charitatívnej
akcií, ktorá sa konala v amfiteát
ri v Námestove, sme prezentova
li ukážky PP.
• Zabezpečenie PP, zakúpenie
tomboly, pomoc pri organizovaní
športových súťaží na „ Deň
športu a kultúry“.
August: • Odber krvi v priesto
roch kultúrneho domu v spolu
práci s Národnou transfúznou
službou v Martine, (počet darcov- 
44).
Október: • Účasť družstva MS
SČK na akcií „Kotlík 2015“.
• V rámci projektu „Pomáha
me potravinami“, ktorý sa reali
zuje v spolupráci obchodnej sie
te Kaufland a SČK, bolo tento rok
v rámci Oravy vybraných 12 ro
dín, z toho boli 3 z Klina, ktorým
sme potravinové balíčky doručili.
V mesiaci úcty k starším po
skytnutie pomoci pri stretnutí dô
chodcov formou zabezpečenia

bolo schválenie členského v ne
zmenenej sume 5€ a plánovanie
činnosti na rok 2016. Tá pozostá
va z viacerých projektov a záme
rov, ako napr. vytvorenie rekre
ačného areálu v parku pri Kultúr
nom dome, a prípravy 450. výro
čia založenia našej obce.
Mgr. Kristína Čechová

FOTO: Štefan Peňák

tomboly a prispením do kultúrne
ho programu.
November: • usporiadanie 15.
Katarínskeho plesu – poďakova
nie sponzorom
December: – Odber krvi v spolu
práci NTS Martin (34 darcov, z to
ho 4 prvodarci).
Počas školského roku výučba
PP v MŠ v Kline – Mgr. Kurtulíko
vá Iveta.
Celoročná starostlivosť o kvety
a zeleň pri kostole.
Naša práca je zdokumentova
ná na internetovej stránke www.
klin.sk.
Pravidelne informujeme členov
o činnosti v Obecných novinách –
Echo Klina.
Pokračovanie v písaní kroniky.
K 31. 12. 2015 máme evidova
ných 231 členov.
Vo výbore v priebehu r. 2015
neboli žiadne zmeny.
Mgr. Marta Peňáková,
predsedkyňa MS SČK
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VÝSLEDKY HLASOVANIA v obci KLIN vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky z 5. 3. 2016
Volebná účasť: 66,62%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1624
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:1082
Neplatné hlasy: 18
Poradie:
1. SMER – sociálna demokracia č. 16: 285;
2. Kresťanskodemokratické hnutie č. 17: 161;
3. #SIEŤ č. 20: 136;
4. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
č. 3: 115;
5. Slovenská národná strana č. 12: 110;
6. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko č. 19: 104;
7. SME RODINA – Boris Kollár č. 6: 71;
8. Sloboda a Solidarita č. 23: 47;
9. Strana TIP č. 1: 8;
10. Komunistická Strana Slovenska č. 14: 7;

Volebný okrsok č. 2

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

11. MOST – HÍD č. 11: 5;
11. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stra
na č. 15:5;
12. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) č. 2: 3;
12. Strana zelených Slovenska č. 7: 3;
12. Slovenská občianska koalícia č. 18: 3;
13. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník č. 4: 2;
13. VZDOR – strana práce č. 10:2;
14. ŠANCA č. 5:1;
14. Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia č. 13:1;
14. PRIAMA DEMOKRACIA č. 22: 1;
15. Ostatné strany a koalície nezískali ani hlas.

Volebný okrsok č. 1

Zdroj: Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5. 3. 2016, Čas za
čiatku hlasovania: 7.00 hod., Čas ukončenia hlasovania 22.00 hod., Obec
Klin.

OBECNÉ PÁRAČKY
Klin, dolná sála kultúrneho domu, 5. 2. 2016
„Dedina je vždy veselá, či je robotný deň, či nedeľa. Rok je dlhý, spolu sa stretneme a spoločne sa tešiť
vieme.“ V takomto duchu sa niesli
VIII. Obecné páračky v našej obci.

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Obecný úrad spoločne s MSSČK a Jednotou dôchodcov pri
pravili v dolnej sále kultúrneho
domu tradičnú starú slovenskú
izbu.

Pani Palugová z Malatinej pri ukážke tkania kobercov. Vľavo Zdenko Kubáň starosta obce Malatina
FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Pre účastníkov obecných pára
čiek pripravili chutné šišky, chlieb
s masťou a občerstvenie. Nechý
balo ani hriatô. Na dobrú náladu
a do spevu hrali naši harmoniká

ri. Tí skôr narodení si zaspomí
nali na staré dedinské zvyky. De
ti a mladšia generácia si mohli vy
skúšať páranie peria.
Obohatením obecných pára
čiek bola ukážka tkania domá
cich kobercov, kde šikovnosť
a zručnosť predviedli tkáčky
z Malatinej.
-mp-
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V NAŠEJ ŠKOLE NIE JE NUDA
Škola slúži predovšetkým na výchovu a vzdelávanie žiakov, no taktiež si v nej pripomíname významné udalosti, oslavujeme rôzne
sviatky, skrášľujeme priestory nástenkami, organizujeme súťaže
a rôzne podujatia...
VIANOCE
Sviatočná atmosféra sa nies
la školskou chodbou, kde sa ko
nali posledný deň pred prázdni
nami VIANOČNÉ TRHY. Kto
ešte na poslednú chvíľu zháňal
darčeky, určite si prišiel na svo
je. Na predaj boli vianočné ozdo
by, ikebany, hračky či rôzne po
chúťky. Deviataci si pripravili bu
fet, z ktorého sa šírila neodolateľ
ná vôňa lahodných jedál. Ani ten
to rok sme nezabudli na charitnú
zbierku a finančne sme prispeli ro
dinám v núdzi.
VIANOČNÁ BESIEDKA
sa konala v kultúrnom dome, kde
deti vystúpili s koledami, divadel
nými scénkami a básničkami, kto
ré nám všetkým spríjemnili radost
né očakávanie Vianoc. V decembri
sme si pripomenuli aj tradičné zvy
ky na sv. Luciu a privítali sv. Miku
láša, ktorý žiakov obdaril balíčkom
sladkostí i veselou náladou.
FAŠIANGY
Toto obdobie sa nesie v duchu zá
bavy a aj naši žiaci sa mohli vy
šantiť na MAŠKARNOM PLESE,

ktorý sa konal v telocvični ZŠ. Tú
zaplnili rôzne rozprávkové bytos
ti, zvieratká, strašidielka či filmo
vé postavičky. Bolo ťažké rozhod
núť, ktorá maska je tá naj, a preto
boli nakoniec ocenené všetky.
ŠKOLSKÝ PLES
prebiehal tento rok v námorníc
kom štýle, kde nechýbala dob
rá zábava, veselé tanečné kreácie
i bohatá tombola. Finančný vý
ťažok z plesu bol účelne použi
tý na zakúpenie dataprojektorov
a školských pomôcok.
SÚŤAŽE
Naši žiaci sa pod vedením uči
teľov zodpovedne pripravova
li na okresné kolá súťaží, v kto
rých dosiahli aj výborné výsled
ky. V Olympiáde slovenského ja
zyka zvíťazila žiačka NATÁLIA
REVAJOVÁ z 9. A. Zlatú medai
lu si priniesol aj ERIK GONŠENI
CA zo 6. B, ktorý nás reprezento
val v skoku do výšky. V Dejepisnej
olympiáde sa najviac darilo TO
MÁŠOVI LAJDOVI zo 6. B, kto
rý sa umiestnil na 2. mieste.  » » »
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Detsk ý karneval
Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov.

zy, Anny, indiánov, víly... a ďalšie
rozprávkové postavičky.

Tak tomu bolo aj 8. februára
2016 v našej MŠ. Krásne vyzdo
bené triedy sa rozjasnili farebný
mi girlandami, stuhami a balón
mi, ožili vravou a veselou hud
bou, naplnili sa prekrásnymi
maskami.

Po predstavovaní masiek sa
začala v každej triede ozajstná
zábava a pohostenie. Každé die
ťa vyhralo 1. miesto odmenené
darčekom. Veru, bol to vydarený
a veselý karneval. A že atmosfé
ra bola výborná, o tom svedčia aj
naše fotografie.

Mohli sme stretnúť princezné,
mačičky, spidermanov, šašov, El

Mária Schniererová, učiteľka MŠ

Návšteva z neba
Deťmi dlho očakávane stretnutie s Mikulášom sa v materskej škole
uskutočnilo 10. decembra 2015. Tentokrát netradične a to v priestoroch Koliby vonku na pódiu.
O 16 00 sa nádvo
rie rozsvietilo a zapl
nilo nedočkavými deť
mi a ich rodinnými prí
slušníkmi.
Mikuláš prišiel s an
jelikmi, ktorí pripravili
kultúrny program.
Všetky deti Miku
lášovi zarecitovali, za
spievali a zatancovali,
za čo si zaslúžili miku
lášske balíčky.
Pekné 2. miesto vybojovali aj naše
staršie žiačky a starší žiaci vo flor
bale. Blahoželáme!
LYŽIARSKY VÝCVIK
Nezabudnuteľným týždňom v ži
vote našich siedmakov bol určite
lyžiarsko-snowboardistický vý
cvik, ktorý sa realizoval v SKI par
ku Krušetnica. Nesmelí a neskú
sení lyžiari sa v priebehu 5 dní sta
li pánmi svahu. Okrem lyžovania
žiaci mohli praktizovať aj iné dru

hy športu, ktoré ponúka Hotel Al
tis, kde boli ubytovaní, ako napr.
korčuľovanie, posilňovanie či sau
novanie.… Žiaci si predovšetkým
zdokonalili svoje lyžiarske zruč
nosti a odchádzali s množstvom
krásnych zážitkov.
PROJEKTY
O šikovnosti našich žiakov sved
čia aj projekty z predmetov deje
pis, geografia a vlastiveda. Tému
starovekých stavieb, pamiatok

Deti s pani učiteľkami v ma
terskej škole napiekli pre divákov
chutné perníčky a tie spolu s tep
lým čajom spríjemnili večernú ná
UNESCO či záhad vesmíru spra
covali originálnym spôsobom. Ich
zaujímavé priestorové stavby sú
vystavené na školskej chodbe –
pyramídy, sopky, chrámy, mosty,
majáky....
Sú výbornou praktickou po
môckou, o ktorej žiaci nielen čí
tajú v učebnici, ale môžu vidieť jej
maketu aj na vlastné oči.
Text a foto:
PaedDr. Ľudmila Matisová

ladu. Úsmevy natvárch i v očkách
zostali zaslúženou odmenou.
Mária Schniererová, učiteľka MŠ
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VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER
Keď v nedeľu 21. 2. 2016 nezasvietilo slnko a usmoklené počasie vôbec nelákalo vonku, konštatovali sme, že tento deň je
ako stvorený na spoločenské
hry. Marián Matušák zavítal
do kultúrneho domu so svojimi škatuľami so spoločenskými
hrami. Skupina nadšencov pripravila stoly a už sa len čakalo,
či niekto príde.
Usporiadatelia mohli konšta
tovať, že večer spoločenských hier
má úspech. Stretlo sa viac účast
níkov ako minulý rok, a preto Or
lovňa Klin organizovať tento ve
čer neprestane. Zastúpenie bolo
naozaj rôznorodé od malých de
tí až po dôchodcov. Najkrajšie bo
lo pozorovať, ako sa hrali celé ro
diny. Takže aj napriek chladné
mu a daždivému dňu deti, ba aj ce
lé rodiny prežili hodnotný večer.
Deti vedia naj úprimnejšie ohod
notiť, alebo skritizovať, keď sa im
niečo nepáči. A tak potešila otáz
ka Lukáša: „Bude to aj na budúci
týždeň? Prídeme zasa?“ O týždeň
hry nebudú, ale o rok určite!
Mariánovi Matušákovi ďakuje
me za ochotu prísť medzi nás a ve
novať nám niekoľko hodín z nede
le a aj za ochotu odpovedať na zve
davé otázky.
1. Čo Ťa priviedlo k hraniu spoločenských hier a kedy si tomu
naplno prepadol?
Už od malička rád a veľa čítam. Pri
čítaní kníh sa človek môže v pred
stavivosti stať kýmkoľvek a preží
vať dobrodružstvá s hrdinami prí
behu a odtiaľ bol už iba krok k hra
niu hier kde je to podobné. V mo
jom detstve bolo dostupných iba
pár hier, Človeče nehnevaj sa, Do
stihy a sázky a Z pohádky do po
hádky. Hlavne tá posledná má
nadchla a hrával som ju veľmi čas
to. Nakoniec to zašlo až tak ďale
ko, že som si podľa nej začal vyrá
bať vlastné hry. V roku 1989 som
odišiel študovať do Bratislavy
a tam som sa v jednom klube stre

tol s hrami, ktoré si ľudia kupova
li najmä v Rakúsku. Oproti hrám,
ktoré som poznal dovtedy, to bol
doslova poklad. Hry boli nádher
ne ilustrované, plné rôznych figú
rok, žetónov, kariet, ale hlavne pl
né nových herných mechanizmov.
Postupne bolo možné si hry za
čať kupovať i u nás a tak som začal
a neprestal som doteraz.
2. Koľko máš v súčastnosti hier?
Už dlho som ich nepočítal, ale asi
120 hier, vrátane rozšírení. Kedy
si som si kúpil takmer každú hru,
ktorá u nás vyšla, ale dnes ich roč
ne pribudne toľko, že si starostli
vo vyberám.
3. V Kline si sa nezahral, lebo
bolo potrebné stále niekomu vysvetľovať pravidlá hier. Nájdeš si
doma čas zahrať sa?
V poslednej dobe chodím často hry
predstavovať iným ľuďom. Najmä
na školy a zistil som, že keď vidím
ako sú ľudia prekvapení, že existu
je také množstvo hier a keď neskôr
vidím, že ich to zaujalo a baví, vô
bec mi nevadí, že si nezahrám. Vy
nahradím si to doma, veď najčas
tejšie hrávam doma s rodinou.
4. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia
hra a s kým ju najčastejšie hrávaš?
Ťažká otázka. Keby som to mal
odľahčiť, tak poviem, že najobľú
benejšia je vždy tá najnovšia, kto
rú mám :-). Spoločenské hry sa da
jú deliť na rôzne kategórie. Nap
ríklad obchodné, budovateľské,
vojenské, párty hry, kooperatív
ne atď. V každej z týchto kategó
rii mám nejakú obľúbenú. Ale ak
by som mal predsa len menovať
jednu, tak potom je to hra od čes
kého autora o budovaní civilizácie
od staroveku až po dnešok.
5. Koľko najdlhšie si hral jednu
hru?
Každá moderná spoločenská hra
má na krabici uvedenú hraciu dobu.
Napríklad 20 – 30 minút, alebo 45
– 60 minút. Takže hráči dopredu ve

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

Vpravo Ing. Marián Matušák
dia koľko asi bude hra trvať a podľa
toho koľko majú času, vyberú si ta
kú, ktorú stihnú dohrať. Je to pre
to, že moderné hry majú pevne sta
novenú podmienku, kedy hra kon
čí. Napríklad: hra skončí keď niekto
získa 100 bodov, alebo 100 zlatiek,
postaví 5 budov, minú sa karty v ba
líčku atď. Hráči tak majú stále pre
hľad o tom, ako ďaleko hra pokroči
la a kedy asi skončí. To je veľká vý
hoda oproti starším hrám, ako nap
ríklad Dostihy a sázky kde hra kon
čí vtedy, keď ostane posledný hráč
na hracom pláne, takže na začiatku
hry neviete, či budete Dostihy hrať
30 minút, alebo 3 hodiny.
6. Vraj usporadúvaš aj majstrovstvá Slovenska v hraní spoločenských hier. Ako to na takej akcii
vyzerá?
Nie je to celkom tak. Na Slovensku
sa konajú dve majstrovstvá v spo
ločenských hrách. Ide majstrov
stvá v hrách Osadníci z Katanu
a Carcassonne. Finále oboch sa ko
ná v Bratislave, ale predchádzajú
im oblastné kolá. A práve také ob
lastné kolá som organizoval. Ok
rem toho tieto majstrovstvá pro
pagujem na svojej webovej strán
ke. Takže najskôr sa vyhlási mies
to a termín konania súťaže spolu
s možnosťou prihlásenia, spolu so
súpisom pravidiel. Zabezpečí sa
priestor, dostatok hier pre účast
níkov, v tom pomáhajú firmy, kto
ré tieto hry predávajú. Pripraví sa
herný systém a určia sa rozhodco
via. A potom už je to iba na schop
nostiach hráčov. Víťazi postupujú
do finále v Bratislave a odtiaľ sa po
stupuje na celosvetové finále do ne
meckého Essenu. A musím pove
dať, že slovenský hráči si tam neve
dú zle. Máme už aj nejaké medaily.
7. V čom človeka obohacuje hranie spoločenských hier?
Hranie hier je zábavný tréning pre
mozog. Hravou formou si trénu
jete pamäť, odhad, taktické uva
žovanie a plánovanie. Pri hrách
s obchodnou tematikou si precvi

číte schopnosť spravovať peniaze,
jednať sa o cenu, čiže kupovať lac
no, predávať draho. V iných hrách
vám pomôže, ak sa naučíte správ
ne odhadnúť, čo sa chystajú urobiť
súperi a tak podobne. Hranie hier
je teda učenie zabalené do peknej
krabice s pribalenou zábavou. Ale
hlavne je to príjemne strávený voľ
ný čas v spoločnosti svojej rodiny,
či priateľov a známych.
8. Organizuješ aj HerChaty.
Priblíž trochu toto stretnutie?
HerChata je názov stretnutia hrá
čov z celého Slovenska na neja
kom príjemnom mieste, na kto
rom strávia malý i veľký hráči pár
dní hraním množstva hier. Prvú
Herchatu som organizoval v roku
2007 na jednej chate pri Oravskej
priehrade (odtiaľ názov HerCha
ta). Stretlo sa tam vtedy 12 nad
šencov z celého Slovenska a keď
že akcia mala úspech, začal som ju
organizovať pravidelne každý rok.
Každým rokom pribúdalo účast
níkov a tak som musel postupne
hľadať čoraz väčšie a väčšie prie
story. Od roku 2014 sa už HerCha
ta koná 2 krát do roka (jar a jeseň)
a na poslednej sa zúčastnilo 70 ľu
dí, takže musím znovu uvažovať
o nových väčších priestoroch :-)
9. Vyskytujú sa medzi hráčmi aj
dôchodcovia? Máte aj malých géniov, „ktorý ťa nabijú ako nič“?
Na krabiciach spoločenských hier
sa okrem počtu hráčov a hracej do
by uvádza aj odporúčaný vek hrá
čov. Napríklad 5+, 8+ znamená to,
že je určená spodná veková hrani
ca hráčov, ale nie horná. Takže me
dzi hráčmi nájdete od malých detí až
po seniorov každú vekovú skupinu.
Dôležitý nie je vek, ale chuť zabaviť
sa s priateľmi. A čo sa týka toho „na
bitia“, menšie deti výborne zvládajú
hry, v ktorých ide o postreh a pamäť
a v takých hrách bez problémov po
rážajú dospelých.
10. Ktorá hra sa najčastejšie hráva?
To asi najviac záleží na tom, v akej
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Majstrovstvo dlhých tratí
(od 600 km) za rok 2015
1. 	Florián Šatan 1910
2. 	Jozef Šatan 1890
3. 	Pavol Bandík 1778
4. 	Bohuslav Luka 1700
5. 	Jozef Piták 1648
6. 	Milan Laššák 1610
7. 	Milan Úradník 1588
8. 	Milan Klozik 1537
9. 	Vladimír Latus 1501
10. 	Milan Lutica 1499

-red-

Základná organizácia chovateľov
poštových holubov v Kline
VYHODNOTENIE CHOVATEĽOV ZA ROK 2015
Generálne majstrovstvo ZO
CHPH Klin za rok 2015
1. 	Florián Šatan 5711
2. 	Milan Lutica 5113
3. 	Milan Klozik 5107
4. 	Jozef Šatan 5048
5. 	Pavol Bandík 5019
6. 	Milan Úradník 4897
7. 	Bohumil Luka 4760
8. 	Jozef Piták 4522
9. 	Milan Laššák 4022
10. 	Vladimír Latus 3958

Autor FOTO Pavol Bandík

Majstrovstvo výletiek za rok 215
1. 	Pavol Bandík 1214
2. 	Jozef Piták 1152
3. 	Milan Lutica 1011
4. 	Milan Laššák 946
5. 	Vladimír Latus 899
6. 	Florián Šatan 894
7. 	Milan Úradník 814
8. 	Milan Klozik 767
9. 	Bohumil Luka 736
10. 	Vladimír Genšiňák 532

Majstrovstvo krátkych tratí
(od 100 km – 400 km) za rok 2015
1. 	Pavol Bandík 2001
2. 	Milan Lutica 1975
3. 	Florián Šatan 1703
4. 	Milan Klozik 1671
5. 	Jozef Piták 1600
6. 	Bohumil Luka 1589
7. 	Jozef Šatan 5180
8. 	Milan Laššák 1511
9. 	Vladimir Latus 1478

Majstrovstvo Stredných tratí
(od 300 – 600 km) za rok 2015
1. 	Milan Lutica 1993
2. 	Florián Šatan 1837
3. 	Jozef Šatan 1801
4. 	Milan Úradník 1752
5. 	Bohuslav Luka 1710
6. 	Milan Klozik 1675
7. 	Milan Laššák 1638
8. 	Pavol Bandík 1601
9. 	Jozef Piták 1577
10. 	Vladimír Latus 1501

Vianočný stolnotenisový turnaj
Nedeľa 3. 1. 2016, 11 00 hod., telocvičňa ZŠ Klin, hlavný rozhodca: Martin Nešťák
Kategória: Registrovaní muži
Hráči: Ján Flak, Rudolf Volf, Mi
loš Bahleda, Martin Nešťák, Juraj
Meško.
Zápasy: Miloš Bahleda – Juraj
Meško 3:1, Rudolf Volf – Martin
Nešťák 3:0, Ján Flak – Juraj Meško
3:0, Martin Nešťák – Miloš Bahle
da 1:3, Ján Flak – Rudolf Volf 3:2,
Martin Nešťák – Juraj Meško 3:1,
Rudolf Volf – Miloš Bahleda 3:1,
Rudolf Volf – Juraj Meško 3:0, Mi
loš Bahleda – Ján Flak 3:2, Martin
Nešťák – Ján Flak 1:3.
Umiestnenie: 1. Ján Flak, 2. Ru
dolf Volf, 3. Miloš Bahleda, 4.
Martin Nešťák, 5. Juraj Meško.
Kategória: Muži
Hráči: Alexander Števik, Patrik
partii sa hrá. Mladí teraz naj
viac hrávajú párty hry ako Activi
ty, Párty alias, alebo Time is up.
Mladším chalanom sa páči Bang!
a skúsení hráči, tí už si vedia vy
brať podľa nálady alebo témy hry.
11. Je možné byť závislý na spoločenských hrách tak ako na počítači, alebo mobile?
Nie, to určite nie. Jednou z definí

Števik, Ján Nešťák, Ľubomír Ne
šťák, Ján Jendroľ, Michal Ptačin,
František Macák, Mikuláš Kos
meľ, Michal Kosmeľ, Vladimír
Svetlošák, Milan Úradník, Ján
Košút, Vladimír Štepunek, Anton
Katrák, Štefan Ptačin.
Finále: Milan Úradník – Ján
Košút 2:3, Vladimír Svetlošák –
František Macák 3:1, Milan Úrad
ník – František Macák 3:2, Ján
Košút – Vladimír Svetlošák 3:1,
Ján Košút –František Macák 3:1,
Milan Úradník – Vladimír Svetlo
šák 3:2.
Umiestnenie: 1. Ján Košút, 2. Mi
lan Úradník, 3. Vladimír Svetlo
šák, 4. František Macák.
Kategória: Žiaci
Hráči: Patrik Števík, Viliam Jaši
ca, Roland Galčík, Patrik Svetlo
šák, Sebastíán Václav, Oliver Vác
lav, Samuel Nešťák, Damián Dra
cií závislosti je to, že závislý človek
stráca kontakt so svojou rodinou
a priateľmi. Pri spoločenských
hrách ich naopak potrebuje.
12. Viem, že spolupracuješ
na prekladoch do slovenčiny. Pomáhaš aj pri tvorbe hier? Akým
smerom sa uberajú tvorcovia
nových spoločenských hier.
Robím preklady pravidiel do

FOTO: Ing. Peter Jendroľ

goš, Peter Dragoš, Filip Bahle
da, Patrik Nešťák, Dávid Jendroľ,
Henrich Bečár.

Umiestnenie: 1. Patrik Nešťák, 2.
Samuel Nešťák, 3. Roland Galčík.

Kategória: Ženy
Hráči: Ivana Štepunková, Andrea
Štepunková, Simona Svetlošáková.
Zápasy: Andrea Štepunková –
Ivana Štepunková 3:1, Simona
Svetlošáková – Andrea Štepunko
vá 3:0.
Umiestnenie: 1. Simona Svetlo
šáková, 2. Andrea Štepunková, 3.
Ivana Štepunková.
-red-

slovenčiny pre firmy, ktoré
chcú vydať nejakú hru v Če
chách a na Slovensku. Na rôznych
akciách hrávam prototypy hier
a testujem ich, aby sa vychytali
nedostatky pred ich vydaním. Ale
sám hry nevymýšľam. Zistil som,
že sú na to šikovnejší autori ako ja.
V poslednej dobe začalo vychá
dzať veľa takzvaných kooperatív
nych hier. To je typ hry, keď hrá

či nehrajú proti sebe, ale proti hre.
Hra pred nich každé kolo kladie
nejaké prekážky a úlohy a hráči ich
musia spoločne vyriešiť. Naprík
lad v hre Pandemic sa hráči stáva
jú vedeckým týmom, ktorý bojuje
s celosvetovou chorobou a snažia
sa zachrániť svet pred pandémiou.
Musia teda spolupracovať, pretože
buď spoločne vyhrajú alebo všetci
spolu prehrajú.
-mj-

Finále: Samuel Nešťák – Roland
Galčík 3:0, Roland Galčík – Patrik
Nešťák 0:3, Samuel Nešťák – Pat
rik Nešťák 0:3.
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JURAJ SIMAN v ideálnej Jedenástke
Juraj Siman rodák z Klina sa dostal do ideálnej Jedenástky Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) za rok 2015.
S osmičkou na drese hrá za
MŠK Námestovo.

Juraj Siman v idealnej Jedenástke na fotografii sprava. Ilustračná
fotografia z ocenenia pri príležitosti 50. výročia organizovaného futbalu
v obci
FOTO: Ing. Peter Jendroľ
Po Danielovi Kosmeľovi sa ocenenia od Stredoslovenského futbalového zväzu dočkal aj Juraj Siman – nádejný futbalista z našej obce.

Začínal v Kline a pôsobil aj
v Kravanoch nad Dunajom, Dol
nom Kubíne a Rakytovciach. Ve
noval sa atletike a cezpoľnému be
hu, kde sa mu tiež darilo a je drži
teľom niekoľkých titulov majstra
Slovenska. Juraj trénuje námes
tovskú prípravku. Hráva na po
ste stredného záložníka, defen
zívneho stredopoliara a stopéra.
Vo svojich 38-tich rokoch má veľ
ký vplyv na mladých hráčov, ktorý
ho rešpektujú.
Jedenástku roka SsFZv ankete
vyberajú tréneri. Pre noviny Ná
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NA SVET SME
PRIVÍTALI

Marek Murín, Adam Pisar
čík, Oliver Pjentek, Jozef Po
deszwa, Jaroslav Frančák,
Ľubica Sroková, Olívia Mária
Košťalová, Sabína Huráková,
Radovan Ganobčík, Zuzana
Hrivnáková.

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Paulína Jatyelová – 78 rokov,
Milan Rapšík – 78 rokov,
Mária Adamčíková – 77 rokov.
mestovčan sa vyjadril, že by sa
do Klina chcel vrátiť aspoň na je
den zápas ako brankár.
-mj-

Memoriál Mariána Lipjaka
Nedeľa pred začiatkom letnej
futbalovej sezóny sa už piaty rok
stala nedeľou, kedy sa priaznivci
futbalu, či už z radov hráčov alebo fanúšikov stretávajú na Memoriáli Mariána Lipjaka.
Tento rok pripadol tento deň
na 20. marca 2016, čomu zod
povedalo aj počasie. Zima a sil
ný studený vietor však neodra
dil hráčov a ani skalných priaz
nivcov futbalu, ktorí sa aj tento
rok zišli vo veľkom počte. Okrem

domácich futbalistov sa na tom
to ročníku zúčastnili aj hostia
z Rabčíc. Celkovo 40 hráčov, za
stupujúcich kategórie veterá
nov, mužov, dorastencov a druž
stvo hostí. V konečnom hodno
tení sa z celkového počtu sedem
družstiev – jedno mužstvo doras
tencov, dve mužstvá mužov, tri
mužstvá veteránov a jedno muž
stvo hostí, na 1. mieste sa umiest
nilo mužstvo Muži A, na 2. mies
te mužstvo Muži B a na 3. mieste
mužstvo Dorast A. Cenu pre naj

Výsledky stolných
tenistov
VÝSLEDKY – ZÁKLADNÁ
ČASŤ
11. kolo: Sedl. Dubová C
– Klin A 6:12, 27:44;
12. kolo: Klin A – Dlhá C 15:3, 48:11;
13. kolo: Beňadovo A – Klin
A 7:11, 32:42; Dlhá C – Podbiel A
8:10, 28:33;
14. kolo: Klin A – Nižná E 10:8,
43:30;
15. kolo: Klin A – S. Hora +
Hladovka D 17:1, 52:7;
16. kolo: Klin A – Podbiel A 7: 1,
30:38;
17. kolo: Bziny D – Klin A 9:9, 36:33;
18. kolo: Klin A – Sedliacká
Dubová C 9:9;

19. kolo: Dlhá C – Klin A 2:16,
13:51;
20. kolo: Klin A – Beňadovo A,
15:3, 47:16;
21. kolo: Nižná E – Klin A 9:9,
37:30;
22. kolo: S. Hora + Hladovka D
– Klin A 2:16, 11:52;
23. kolo: Podbiel A – Klin A 12:6,
41:21;
24. kolo: Klin A – Bziny D 7:11,
24:41;
25. kolo: Sedl. Dubová C – Klin A
10:8, 35:32;
26. kolo: Klin A – Dlhá C
15:3, 48:19; 27. kolo:
Beňadovo A – Klin A 6:12.

lepšieho strelca si tento rok od
niesol Miloš Úradník.
Organizátori podujatia ďaku
jú p. starostovi Štefanovi Peňáko
vi za zakúpenie pohárov pre víťa
zov a samozrejme všetkým futba
listom za účasť a fanúšikom, bez
ktorých by nebola tá správna at
mosféra.
Rok uplynie ako voda a my sa
už teraz tešíme na stretnutie pri
ďalšom, už šiestom ročníku. Do
videnia.
Text a foto Mgr. Soňa Feniková
IX. LIGA – MUŽI 2015/2016 – ZÁKLADNÁ ČASŤ po 27. kole
1. Podbiel A
2. Klin A
3. Bziny D
4. Nižná E
5. Sedliacká Dubová C
6. Beňadovo A
7. Dlhá C
8. Suchá Hora – Hladovka D

27
27
27
27
27
27
27
27

20
19
16
14
11
10
5
1

2
3
4
7
3
1
2
2

5
5
7
6
13
16
20
24

300:186
323:163
275:211
269:217
250:236
216:270
163:323
148:338

89
87
79
76
63
58
44
32
-red-
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