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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,
Nový rok 2009 je už v plnom prúde, ale ešte stále
v nás doznieva čaro Vianoc,
ktoré zanechali pohladenie
na duši, dodali nám nádej
a silu ísť do ďalších dní s optimizmom, aj napriek rôznym zneisťujúcim predpovediam. Určite nikto z nás nemá čarovný prútik na riešenie a náhlu zmenu rôznych
problémov, ktoré nám pripravuje život. Ale nemôžeme
pripustiť, aby sa život zastavil
na mŕtvom bode a nás nechal
pasívnymi. Musíme pozbierať všetky sily a popasovať sa
s problémami, ktoré nám doba prináša. Nemali by sme sa
uzatvárať do seba, prestať sa
snažiť o zmenu, prestať spolu komunikovať a poddať sa
beznádeji a pesimizmu. Verím, že sa nám v našej obci aj
v tomto roku podarí, vzájomnou dôverou, stavať na započatej práci, rozvíjať ďalšie plány a nebáť sa prekážok.

Pred polnocou množstvo Kliňanov zamierilo do kostola poďakovať sa Bohu za uplynulý rok. Potom sa, už
tradične, pristavili na parkovisku pod kostolom a pripili si punčom pripraveným MS SČK
Minulý rok bol pre našu obec v mnohých veciach,
aj napriek rôznym prekážkam, úspešný. Uskutočnili
sme rekonštrukciu a moder-

nizáciu sály kultúrneho domu
v hodnote 1  920  000 Sk s poskytnutím dotácie vo výške
230 000 Sk. V jarných mesiacoch sa zrealizovala výstavba

Prítomní si navzájom priali všetko len to najlepšie do roku 2009 a po polnoci sa kochali z bohatého ohňostroja

trafostanice, rozvod nízkeho
napätia s prípojkami a položenie prívodného kábla od vysokého napätia k trafostanici na
Kunovej ulici o celkových nákladoch 3 544 750 Sk. Zrekonštruovalo sa vysoké napätie od
p. Romaňáka až na vyšný koniec obce. Pri obecnom úrade sa vybudovalo parkovisko so 16 parkovacími miestami v hodnote 714 000 Sk. Veľké úsilie zo strany obecného
úradu, poslancov OZ bolo vivinuté pri riešení problémov
s výstabou kanalizácie s tým,
že termín ukončenia výstavby
kanalizácie bol posunutý na
rok 2009 s následnou rekonštrukciou cesty prechádzajúcou našou obcou. Samospráva obce venovala veľký dôraz
na prípravu projektov v rámci
výziev z fondov EU. V prvom
rade to bola príprava a podanie projektu „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“. Čas a namáha
s prípravou projektu boli zúročené v podobe schválenia
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nenávratného
finančného príspevku vo výške
30 026 750 Sk. Obec pre
ZŠ s MŠ získala finančné
prosriedky formou dotácie na
realizáciu projektu „ Športuj
s nami za lepšou kondíciou“
vo výške 150 000 Sk. Na základe podaného projektu „Zlepšenie systému separácie odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obce Klin“ obec získala dotáciu
vo výške 2  498 000 Sk na zakúpenie kolesového traktora s čelným nakladačom s lopatou, traktorového návesu,
neseného drievoštiepkovača
a kompostérov pre biologický rozložiteľný odpad. V mesiaci december boli prevedené rekonštrukčné a údržbárske práce na výdajni stravy
(kuchynke) na OcÚ vo výške
417  172 Sk.
Okrem týchto realizovaných stavieb, samospráva obce venovala pozornosť aj príprave ďalších projektov a výzvam na získanie finančných
prostriedkov zo zdrojov EÚ.
Podali sme projekt na „Zberný dvor“ za účelom vytvorenia priestorov pre separovaný
odpad a manipuláciu s ním.
Taktiež obec sa uchádzala

v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Klin“ o získanie finančných
prostriedkov na modernizáciu verejného osvetlenia za
účelom zníženia prevádzkových nákladov. Oba projekty,
žiaľ, nateraz neboli schválené.
Aj napriek tomuto neúspechu
sa opätovne budeme uchádzať o získanie dodácie na ne.
Nezabúdame ani na mladšiu generáciu a v rámci zlepšenia podmienok pre športovanie v hornej časti obce, poslanci schválili podanie žiadosti o výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom pri hornej materskej
škôlke. Začiatkom roka 2009
bol podaný projekt na „Zmenu palivovej základne v objekte ZŠ v Obci Klin, zavedením
obnoviteľného zdroja – biomasy“ vo výške 17  149  908 Sk.
Týmto projektom chceme odstrániť havarijný stav kotolne
a vykurovania v ZŠ. Nesmieme nespomenúť aj veľa vynaloženého úsilia pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov pod
miestne komunikácie. Bolo
vyhotovených 10 kúpnych
zmlúv s podpisom 180 vlastníkov, ktoré boli odovzdané na
zápis na správu katastra.
V tomto roku sa začali aj
projektové práce na vybudovaní trafostaníc a rozvod

Blahoželanie k životnému jubileu

Starosta našej obce – Štefan Peňák oslávil v januári tohto
roku svoje 50-te narodeniny.
Prajeme mu aj touto cestou, veľa zdravia, Božieho požehnania, tvorivých nápadov a sily do vedenia našej obce.
obyvatelia Klina
nízkeho napätia v lokalitách
Pod Grapou a Roveň. V týchto dňoch čakáme na výzvy,
ktoré určia podmienky na regeneráciu sídiel obcí, ktoré
by mali riešiť rekonštrukciu
miestnych komunikácii, rekonštrukciu a výstavbu verejných osvetlení, opodstatnenú
rekonštrukciu inžinierských
sietí, mostov, výstavbu chodníkov. Toto všetko ovplyvňuje kvalitu života v našej obci. Máme ešte rozpracované
projektové dokumentácie na
miestne komunikácie. Všetko bude zavisieť od vypraco-

„Ale mrzne! Ešteže ten punč je taký teplučký!“ – členky MS SČK pri príprave novoročného punču

vania a možnosti výšky čerpania finančných prostriedkov
v rámci uvedenej výzvy. Príprava a realizácia uvedených
plánov je iste potrebná a bude
si vyžadovať veľa času, namáhy a trpezlivosti.
Napriek hektickej dobe
v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám ľudí na infraštruktúru, stále nedostatočnými finančnými zdrojmi, sa nám
postupnými krokmi podarí
zvyšovať kvalitu života v našj obci.
Nesnažíme sa rozvíjať našu
obec len po materiálnej stránke, ale nás zaujíma aj duchovná oblasť, kultúra a šport.
Uskutočnili sa športové a kultúrne akcie – Deň športu
a kultúry, futbalové turnaje,
konala sa tu Medzinárodná
výstava nemeckých ovčiakov,
Stretnutie dôchodcov, Vzdanie úcty k životu – privítanie
našich najmladších, Uvítanie
nového roka, návštevy jubilantov pri významných výročiach, atď.
Na záver chcem využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým, ktrorí sa
akoukoľvek formou podieľali na zveľaďovaní našej obce,
obohatení jej kultúrného i duchovného života. Vložili kus
svojho „ja“, kus svojho času
a ochoty do rozvoja obce, aby
urobili niečo príjemné pre ľudí, ktorí tu žijú.
starosta obce
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Poslanci nášho obecného zastupiteľstva
rozhodovali

UZNESENIE zo zasadania
Obecného
zastupiteľstva
Obce Klin konaného dňa
7. 11. 2008

Obecné zastupiteľstvo
v Kline
berie na vedomie:
a) informáciu starostu obce
o príprave rozpočtu na rok
2009.
b) informácie starostu obce
o stave podaných projektov Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Klin,
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia, Výstavba zberného dvora.
c) informáciu starostu obce o stave pohľadávok voči
firme SEVEN a vyzýva konateľa spoločnosti k plneniu
podmienok splátkového kalendára
d) informáciu starostu obce
o založení regionálnej televízie TV ORAVIA
schvaľuje:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Klin
za šk. rok 2007/2008.
b) VZN č. 10/2008 o určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých za pobyt v MŠ,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube a na
čiastočnú úhradu nákladov
a podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin.
c) podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska v obci z verejných
prostriedkov Úradu vlády
SR vo výške 1,2 mil. Sk.
• realizáciu výstavby na parcele C-KN 1037 v areáli MŠ s.
č. 325.
• spolufinancovanie projektu minimálne vo výške
500 tis. Sk
d) inventarizačnú komisiu
v zložení: predseda inventarizačnej komisie Ing. P. Trnčák,
členovia komisie: J. Lajda, K.
Revaj, K. Bobák, M. Krivániková, M. Svetláková.
i) žiadosť Františka Kovalíčeka a manž. Márie, obaja

Na zasadaní obecného zastupiteľstva
bytom Námestovo, Ul. Veterná 152/15 o výstavbu RD
na parc. C-KN 1317/42 v lokalite Roveň I., zapísaná na
LV 2776.
i) žiadosť Tomáša Barku,
bytom Námestovo, Ul. Slnečná 161/7 o výstavbu RD
na parc. C-KN 1317/44 v lokalite Roveň I., zapísaná na
LV 2717.
k) žiadosť Slavomíra Osierdu,
bytom Klin súp. č. 63 o vykonanie stavebných úprav rod.
domu súp. č. 63, ktorý je postavený na parc. C-KN 198/3,
zapísaná na LV 552.
l) žiadosť Ľubomíra Laššáka, bytom Klin súp. č. 532 na
výstavbu skladu náradia na
parc. C-KN 1017/3. Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov
a územného plánu obce s vybudovaním inžinierskych sietí na náklady stavebníka.
m) žiadosť Antona Katráka,
bytom Klin súp.č. 121 o prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 149
o rozlohe 62/m2 na podnikateľské účely.
n) žiadosť ZŠ s MŠ Klin
o poskytnutie finančných
prostriedkov na zakúpenie
a inštaláciu posuvného roštu do kotolne na kotol VIHORLAT 290 vo výške
65 000 Sk.

o) zriadenie výdajne odberných oprávnení v počte jedna v obci Klin.
ruší:
uznesenie č. 57/2007 zo dňa
13. 4. 2007 o neschválení žiadosti o odkúpenie pozemkov pre Ing. František Jendroľ – STAVPOČ, parc.
C-KN 47/6 o výmere 851 m²,
parc. C-KN 47/4 o výmere 506 m², parc. C-KN 47/5
o výmere 91 m², podľa GP č.
76/99, k.ú. Slanica.
potvrdzuje:
platnosť uznesenia č. 168/2004
zo dňa 25. 6. 2004 o odpredaji pozemkov pre Ing. František Jendroľ – STAVPOČ,
parc. C-KN 47/6 o výmere
851 m², C-KN 47/4 o výmere 506 m², parc. C-KN 47/5
o výmere 91 m² tak ako je
zakreslené v GP č. 76/99 zo
dňa 30. 3. 1999, zhotoviteľ Jozef Brandys Geodetické práce Námestovo. Vysporiadanie vlastníctva sa bude riešiť formou výmeny pozemkov v danej lokalite, k.ú.
Slanica.
poveruje:
starostu obce rokovaním
s Ing. Františkom Jendroľom – STAVPOČ, Klin č.
175, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom uvedeným
v GP č. 76/99, k.ú. Slanica.

neschvaľuje:
žiadosť Spišskej katolíckej
charity v Námestove o poskytnutie finančného príspevku na materiálno technické vybavenie.
ukladá:
jednotlivým komisiám predložiť pripomienky a návrhy
do rozpočtu na r. 2009 do
20. 11. 2008
UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Klin zo
dňa 12. 12. 2008
Obecné zastupiteľstvo v Kline
berie na vedomie:
žiadosť SDaM, s.r.o. Miestneho priemyslu, Námestovo
o schválenie podnikateľského zámeru v k. ú. obce Klin
na parc. č. 2885. OZ sa k žiadosti vyjadrí až po vydaní
stanoviska Obvodného úradu ŽP v D. Kubíne;
schvaľuje:
a) rozpočet ZŠ s MŠ Klin na
rok 2009;
b) rozpočet obce Klin na
rok 2009;
c) VZN č. 12/2008 o miestnych daniach na rok 2009;
d) VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavené odpady na území obce Klin na
rok 2009;
Pokračovanie – s. 4
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e) Dodatok č. 1 k VZN obce
Klin č. 2/2007o verejnom poriadku v obci Klin;
f) Dodatok č. 1. k VZN obce Klin č. 8/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby, podmienkach o postupe
pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú
službu;
g) Dodatok č. 1 k VZN obce Klin č. 4/2007 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
v obci Klin;
h) Dodatok č. 1 k poriadku
odmeňovania poslancov obce Klin a volených orgánov
obce.
i) Navýšenie úväzku kontrolóra obce Klin na 8 hod. na
mes.;
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j) Mimoriadnu odmenu starostovi obce Klin vo výške
50  000 Sk (1 659,70 eur).
k) Poplatky za prenájom
priestorov KD v Kline;
l) vysporiadanie
pozemkov pod miestne komunikácie v obci Klin formou vyvlastnenia neznámych vlastníkov resp. súdnym konaním
o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
z dôvodu verejného záujmu
v zmysle územného plánu
obce Klin;
m) predloženie
žiadosti o NFP v rámci výzvy Minimalizácia nepriaznivých
vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných
zdrojov energie na realizáciu
projektu „Zmena palivovej
základne v objekte ZŠ v obci

Klin zavedením obnoviteľného zdroja – biomasy“
– výšku celkových výdavkov
na projekt 17 149  908,72 Sk
(569 228,81 EUR)
– výšku spolufinancovania obcou Klin 5% z oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 857  495,44 Sk
(28 461,44 EUR)
– spôsob spolufinancovania
z vlastných zdrojov;
n) VZN č. 13/2008 o určení
školského obvodu ZŠ, miesta
a času zápisu dieťaťa do ZŠ;
o) Žiadosť
o
finančné
prostriedky z rozpočtu obce
Klin na prepravu žiakov na
plavecký výcvik do Nižnej vo
výške 20 000 Sk (663,88 eur);
p) Žiadosť
o
finančné
prostriedky z rozpočtu obce
na prepravu žiakov na kon-

coročný výlet pre najaktívnejších žiakov školy + žiakov
školského parlamentu v školskom roku 2008/2009 vo
výške 10  0 00 Sk (331,94 eur)
na dopravu žiakov;
r) žiadosť Pavla Kubalu
a manž. Janky, bytom Klin
č. 361 o výstavbu RD na parc.
C-KN 1298/28 a 1298/57, zapísané na LV 2727. Stavebné povolenie bude vydané
v zmysle zákona č. 50/1976
Zb.;
s) spolufinancovanie projektu „Zlepšenie systému separácie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obce Klin“ vo výške
255  297,50 Sk (8 474,32 eur).
Starosta obce Klin,
Štefan Peňák, v. r.

Prenájom kultúrneho domu v Kline
Poplatky za prenájom
priestorov
Kultúrneho domu v Kline
a ostatné poplatky.
Poplatky
za
prenájom
miestnosti * pre občanov
z obce Klin – svadba, stužková:
90 € (2 711,34 Sk) – prenájom miestnosti*;
110 € (3 313,86 Sk) – prenájom miestnosti + upratovanie;
136 € (4 097,14 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
156 € (4 699,66 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
+ upratovanie;
113 € (3 404,24 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie;
133 € (4 006,76 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie + upratovanie;
7 € (210,88 Sk) – denne za
užívanie priestorov spojených s prípravou (pečenie)
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa Sk)utočného čerpania.
Obrusy vyčistí každý na
vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
Záloha vo výške 133 €
(4 006,76 Sk) a v zimnom období (t. j. cez vykurovacie obdobie) 166 €
(5 000,92 Sk).

Nájom – 90 € (2 711,34 Sk).
Kúrenie
–
46 €
(1 385,80 Sk) – následne
z toho 20 € vyúčtované kuričovi na dohodu o vykonaní práce.
Prekúrenie
–
23 €
(692,90 Sk) – následne z toho 10 € vyúčtované kuričovi
na dohodu o vykonaní práce.
Upratovanie
–
20 €
(602,52 Sk) – následne z toho 20 € vyúčtované na dohodu o vykonaní práce
Poplatky za prenájom
miestnosti *pre
občanov z iných obcí
– svadba, ples:
130 € (3 916,38 Sk) – prenájom miestnosti*;
150 € (4 518,90 Sk) – prenájom miestnosti + upratovanie;
176 € (5 302,18 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
196 € (5 904,70 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
+ upratovanie;
153 € (4 609,28 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie;
173 € (5 211,80 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie + upratovanie.
Obrusy vyčistí každý na
vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.

Práci pomáha aj nové odvetrávanie
Záloha vo výške 166 €
(5 000,92 Sk) a v zimnom období (t. j. cez vykurovacie obdobie) 200 €
(6 025,20 Sk).
Nájom – 130 € (3 916,38 Sk).
Kúrenie
–
46 €
(1 385,80 Sk) – následne
z toho 20 € vyúčtované kuričovi na dohodu o vykonaní práce.
Prekúrenie
–
23 €
(692,90 Sk) – následne z toho 10 € vyúčtované kuričovi
na dohodu o vykonaní práce.
Upratovanie
–
20 €
(602,52 Sk) – následne z toho 20 € vyúčtované na dohodu o vykonaní práce.

Poplatky
za
prenájom
miestnosti* za účelom konania diskotéky:
200 € (6 025,20 Sk) – prenájom miestnosti*;
220 € (6 627,72 Sk) – prenájom miestnosti + upratovanie;
246 € (7 411,00 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie;
266 € (8 013,52 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
+ upratovanie;
223 € (6.718,10 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie;
243 € (7 320,62 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie + upratovanie.
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Poškodený inventár sa
platí pri zúčtovaní.
Záloha vo výške 332,00 €
(10  0 01,83 Sk).
Nájom – 200 € (6  025,20 Sk).
Kúrenie
–
46 €
(1  385,80 Sk) – následne
z toho 20 € vyúčtované kuričovi na dohodu o vykonaní práce.
Prekúrenie
–
23 €
(692,90 Sk) – následne z toho 10 € vyúčtované kuričovi
na dohodu o vykonaní práce.
Upratovanie
–
20 €
(602,52 Sk) – následne z toho 20 € vyúčtované na dohodu o vykonaní práce.
Poplatky
za
prenájom
miestnosti za účelom konania diskotéky pre mládež:
33 € (994,16 Sk) prenájom
miestnosti (priestory, elektrická energia, voda);
53 € (1  596,68 Sk) – prenájom
miestnosti + upratovanie.
Prevzatie a odovzdanie
miestnosti dospelou osobou.
Dohľad dospelou osobou.
Zákaz podávania akéhokoľvek alkoholu. Koniec akcie
najneskoršie o 22.00 hod.
Záloha vo výške 50 €
(1  506,30 Sk).
Nájom – 33 € (994,16 Sk)
Upratovanie
–
20 €
(602,52 Sk) – následne z toho 20 € vyúčtované na dohodu o vykonaní práce.
Poplatky
za
prenájom
miestnosti* – životné jubileá a iné spoločenské akcie
– SUTERÉN:
40 € (1  2 05,04 Sk) – prenájom miestnosti*;
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52 € (1  566,55 Sk) – prenájom miestnosti + upratovanie;
64 € (1  928,06 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie;
76 € (2  289,58 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
+ upratovanie;
52 € (1   566,55 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie;
64 € (1  928,06 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie + upratovanie.
Obrusy vyčistí každý na
vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
Záloha vo výške 66,50 €
(2  0 03,38 Sk).
Nájom – 40 € (1  205,04 Sk).
Kúrenie – 24 € (723,02 Sk)
– následne z toho 10 € vyúčtované kuričovi na dohodu
o vykonaní práce.
Prekúrenie
–
12 €
(361,51 Sk) – následne z toho
5 € vyúčtované kuričovi na
dohodu o vykonaní práce.
Upratovanie
–
12 €
(361,51 Sk) – následne z toho
12 € vyúčtované na dohodu
o vykonaní práce.
Poplatky
za
prenájom
miestnosti *– životné jubileá a iné spoločenské akcie
– SÁLA:
50 € (1  506,30 Sk) – prenájom miestnosti*;
62 € (1  867,81 Sk) – prenájom miestnosti + upratovanie;
96 € (2  892,10 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
108 € (3  253,61 Sk) – prenájom miestnosti + kúrenie
+ upratovanie;
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Zo stiesnenej kuchyne vznikla krásna priestranná miestnosť, v ktorej je radosť variť
73 € (2  199,20 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie;
85 € (2  560,71 Sk) – prenájom miestnosti + prekúrenie
+ upratovanie.
Obrusy vyčistí každý na
vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
Záloha vo výške 66,50 €
(2  0 03,38 Sk).
Nájom – 50 € (1  506,30 Sk).
Kúrenie
–
46 €
(1  385,80 Sk) – následne z toho 20 € vyúčtované kuričovi na dohodu o vykonaní
práce.
Prekúrenie
–
23 €
(692,90 Sk) – následne z toho
10 € vyúčtované kuričovi na
dohodu o vykonaní práce.
Upratovanie
–
12 €
(361,51 Sk) – následne z toho 12 € vyúčtované na dohodu o vykonaní práce.
Poplatky
za
prenájom
miestnosti* – kar:
17 € (512,14 Sk) – prenájom miestnosti* 29 €
(873,65 Sk) – prenájom
miestnosti + upratovanie.
Záloha vo výške 33,50 €
(1 009,22 Sk).
Nájom – 17 € (512,14 Sk).
Upratovanie
–
12 €
(361,51 Sk) – následne z toho 12 € vyúčtované na dohodu o vykonaní práce.
Poplatky za prenájom
miestnosti – akcie spojené
s predajom alebo prezentáciou:
A) 10 €/hod. – 301,26 Sk)

za hod. – nájom za miestnosť (priestory, elektrická energia, voda, vyčistenie
a príprava);
B) 67 € (2 018,44 Sk) – nájom za miestnosť (priestory, elektrická energia, voda,
vyčistenie a príprava) – viac
ako 5 hod. .
Poplatky za prenájom riadu:
3,50 € (105,44 Sk) – požičanie riadu do 50 ks;
10 € (301,26 Sk) – požičanie riadu od 51 do 100 ks;
33,50 €
(1 009,22 Sk)
– požičanie riadu 101 a viac.
Za poškodený inventár sa
platí pri zúčtovaní.
OSTATNÉ POPLATKY:
2 € (60,25 Sk) – poplatok
za obecný rozhlas;
Kopírovanie A4: 0,07 € /
1 strana (2,11 Sk / 1 strana);
0,10 € / obojstranne
(3,01 Sk) / obojstranne – Kopírovanie A4;
Kopírovanie A3: 0,13 € / 1
strana (3,92 Sk / 1 strana);
0,16 € / obojstranne
(4,82 Sk) / obojstranne).
Schválené Uznesením OZ
zo dňa 12. 12. 2008 s účinnosťou od 1. 1. 2009.
Starosta obce Klin,
Štefan Peňák, v. r.
Poznámky:
*prenájom miestnosti:
(priestory, elektrická energia,
voda, požičanie a výdaj riadu).
Spracovala
Mária Svetláková

6    Echo KLINa č. 1

Február 2009

obec informuje

Na návšteve 85-ročnej p. Emílie Borovjakovej

85-ročná p. Justína Ondreková so svojím manželom

Tu je ka ždá návšteva darom

Starosta obce (vľavo) a Gustáv Klinovský – DSS Or. Lesná

Starosta obce pri blahoželaní 85-ročnému Jánovi Krivánikovi

85-ročná p. Mária Volfová
Život v staršom veku je
už všelijaký. Niekomu Pán
Boh nadelil v starobe viac sily, niekomu menej. Ale predsa sa tí „skôrnarodení“ tešia
každému dňu, ktorý môžu
ešte prežiť so svojimi najbližšími. Tu je každá návšteva darom a požehnaním. Je miestom na spomienky a hodnotenie dnešnej doby.

Pamätalo sa aj na našich rodákov v domovoch. Tu je fotka p. Veroniky Laššákovej, ktorá žije v charitnom dome v Trstenej (na obr. zľava: J. Lipjaková, V. Laššáková a Š. Peňák)
Pri príležitosti okrúhleho jubilea navštevil na konci roka starosta obce a členovia obecných

komisií našich starších spoluobčanov. Potešili ich kvetmi, malým darčekom a hlavne – pose-

deli, pospomínali a porozprávali, čo sa tam, za oknami ich
domov, v dedine deje. – red–
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Vzdanie úcty životu

„Dieťa je najväčší dar“ –
v tomto duchu sa nieslo privítanie našich nových spoluobčanov
narodených od decembra minulého roka. V predvečer sviatku
Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie sa v sále nášho kultúrneho
domu stretli rodičia a ich 31 malých ratoslestí so starostom obce.
Tým najmenším a ich starším súrodencom sa páčila pekne vyzdobená sála, tešili sa z pozornosti svojho okolia i detskej

kolísky, do ktorej ich ich rodičia symbolicky posadili. Žiačky ZŠ v Kline predniesli peknú
báseň o anjelovi, ktorý má meno
Mama a tak poukázali na úlohu tejto najbližšej a prvej osoby
v živote malého stvorenia. V príhovore starosta obce poblahoželal
rodičom a ich deťom, poprial im
veľa radosti zo života a vyjadril
nádej, že naša obec bude i naďalej mladnúť a hrdiť sa dobrými
ľuďmi. – sestra Imaculáta–

„Nuž, a tu sa mi páči! Veru, ani odtiaľto nevyleziem!“

Mladá rodinka M. Volfa prišla so svojou prvou ratolesťou. Vzadu –
druhorodičia Pisarčíkovci

Z histórie Klina – V. (1.) časť
Základné informácie zo IV. časti:
• 1875 – vznik Spolku bývalých urbarialistov
• prvý hospodársky plán lesa
• 1953 – Štátne lesy, v rámci socializácie, preberajú
správu a užívanie lesného majetku
• 1991 – vrátenie lesného majetku pôvodným vlastníkom
• Prelom 19. a 20. stor. – chudoba – sťahovanie za
prácou, vojna, epidémia chrípky španielky
• život na dedine po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie
• 1919 – založenie obecnej knižnice
Významným rokom pre obec bol rok 1922, kedy tu
bola založená Jednota Orla. Najväčšiu zásluhu na tom
mal Roman Grígel, Ján Heretík a Justína Straková. Jej
cieľom bolo: „združovať členov k výchove duše i tela dospelých i mládeže a to na základe kresťanského názoru svetového v duchu opravdivej demokracie.“ Vyše sto členov tohto
spolku pravidelne organizovalo fašiangové zábavy, divadelné predstavenia, spevohry.
Medzníkom v činnosti spolku bola výstavba spolkového domu – Orlovne. Posviacku novopostavenej budovy vykonal v júni roku 1927 Vladimír Poláčik, farár
z Bobrova a slávnosnú reč predniesol Ignác Grebáč –
Orlov, kňaz, básnik, publicista, prekladateľ, rodák
z Námestova. V tom čase bol zároveň celooravským starostom Jednoty Orla.
V 20. až 30. rokoch sa v obci konali mnohé divadelné predstavenia. V každom roku jedno až tri, v roku
1936 až päť. Divadelné predstavenia organizovali aj členovia Osvetového zboru pod vedením Antona Naništu
a tiež členovia Katolíckej jednoty. Konávali sa v Orlovni, v hostinci u Gustáva Janečku alebo v škole. V rokoch
1940 – 1944 sa predstavenia nehrávali.
V roku 1922 si obyvatelia Klina založili aj Dobrovoľný hasičský spolok. Mal 22 členov a veliteľom bol Anton
Francuz, do roku 1952. Najrozsiahlejší požiar bol v máji 1933, keď urbarialisti vypaľovali šlógu (vyrúbanisko
lesa) a pravdepodobne z neuhasenej pahreby vypukol
požiar, ktorý ohrozoval rabčianske lesy. Pri hasení pomáhali aj členovia požiarneho spolku z Rabče a oheň
uhasili. V obci sa vykonávali pravidelné nočné strážne
služby. Občania, ktorí túto službu nevykonávali, museli platiť zvýšenú hasičskú dávku. V roku 1935 schválilo
obecné zastupiteľstvo požiarnopolicajný štatút a podľa neho sa hasičská dávka platila od každej miestnosti
a veľkosti hospodárskych stavov. Pre zaujímavosť, v obci bolo 185 rodiných domov, 182 hospodárskych stavieb, ale len 52 roľníkov malo usadlosti poistené. V tom
istom roku prispeli obyvatelia obce čiastkou 400 korún
na zakúpenie autostriekačky pre Okresnú hasičskú jed– ar –
notu v Námestove.

Na svet sme
privítali
(od posledného
vydania Echa Klina)
Patrika Fenika, Jakuba
Jendroľa, Alexa Šatana,
Pavla Jadrňáka, Samuela
Rodičia Balekovci pri preberaní tisíckorunového príspevku obce
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ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Vojtech Migeľ – 92-ročný
Františka Vrľáková –
78-ročná
Jozef Kosmeľ – 68-ročný
Stanka Prisažná – 11-ročná
Jozef Prisažný – 22-ročný
Pavlína Mišeková – 92-ročná
Jaroslav Kľuska – 57-ročný
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8. Katarínsky ples sa vydaril
Milí priatelia občasníka
Echo Klina,
ako každý rok, taj aj
minulý rok ste boli
pozvaní na 8. Katarínsky
ples, ktorý už tradične
patrí medzi kultúrne
a zábavné podujatia
v našej obci. Je to posledná
akcia v predadventnom
období, kde sa dá zabaviť,
porozprávať, kde sa môže
manžel venovať svojej
manželke, priateľ priateľke,
milý milej.
Na plese môžete stretnúť
svojich blízkych, priateľov,
známych, svojich susedov.

núť. A tak by sme mohli pokračovať vo vymenovávaní
kladov plesu ďalej a ďalej.
Jednoznačne aj tento ôsmy
ples, ktorý sa konal 15. 11.
2008 v Kultúrnom dome
v Kline poriadaný MS SČK
v Kline splnil očakávania
všetkých plesajúcich účastníkov, pretože všetci, ktorí
sa stretli v kultúrnom dome
sa zabávali až do neskorých
ranných hodín.
Úvod plesu patril príhovoru a recitátorskému umeniu Veroniky Romaňákovej.
O zábavu sa postarali: hudobná skupina: ExtraBand, kvarteto ľudovej

Program plesu spestrili kliňanské mažoretky
kovali: Eva Katráková, Dušan Gonšenica, Ján Katrák,
Štefan Peňák, ml., Marta
Klozíková a Vladimír Štepunek. Tradične nechýbala najpútavejšia súťaž „Kliňanský klinec“, ktorý láka
hlavne pánov, aby sa predviedli v zatĺkaní klincov,
ale ani dámy sa nedajú za-

den ples sa nezaobíde bez
výborného vínka a všetkého čo k tomu patrí a o to sa
postarali dve „šenkárky“:
Klaudia Kosmeľová a Miroslava Bugajová.
A samozrejme poďakovanie patrí hlavne MS SČK
v Kline, všetkým členom
a členkám, ktorí si každý

Skupina „Krvinky“ v akcii
Na plese sa dá zabudnúť
na starosti a problémy, ktoré máme doma, v práci či
v škole.
Na plese si môžete zopakovať alebo vyskúšať rôzne tanečné kroky, ktoré Vás
vrátia do minulosti, alebo
obohatia Vašu prítomnosť
alebo zistíte, že na niektorý
tanec sa proste nedá zabud-

hudby pod vedením p. M.
Ďaďa, mažoretky zo ZŠ
v Kline a najmladšia speváčka Timea Ferancová, tanečná skupina z Klina „Krvinky“ v zložení – Kristína, Soňa a Lenka Katrákové, Ivana a Andrea Štepunkové, Dušan Gonšenica,
Ján Katrák a Štefan Peňák
ml. V programe ďalej účin-

Pozvánka
MS SČK Vás pozýva na Výročné zhromaždenie
členov,ktoré sa uskutoční dňa
18.februára 2009 17.00hod. v Kultúrnom dome v Kline.
Budeme spoločne hodnotiť prácu za volebné obdobie 2005 – 2008.
Okrem oficiálneho programu ponúkame kultúrny
program,občerstvenie a tombolu.
Tešíme sa na Vás
Výbor MS SČK v Kline.

V programe nechýbala ani scénka zo zdravotníckeho prostredia
hanbiť a dokážu poraziť aj
silnejšie polovičky.
Skvelý tím v kuchyni dokázal uspokojiť naše mlsné
žalúdky. Večera bola voňavá a výborná, káva so zákuskami – hotová delikatesa a v závere niet nič lepšieho ako ozajstná oravská kapustnica. Poďakovanie patrí personálu v kuchyni: Štefánii Matušákovej, Márii
Fenikovej, Marte Katrákovej, Anne Volfovej, Janke
Srokovej, Kataríne Matušákovej a obsluhujúcim čašníkom: Daliborovi Klozíkovi,
Tiborovi Blažkovičovi. Žia-

rok nájdu čas na prípravu
plesu a verte mi, nie je to
ľahké.
Poďakovanie
patrí
všetkým sponzorom, bez
ktorých by neboli tie lákavé ceny.
A na záver poďakovanie
patrí všetkým účastníkom
plesu, lebo hlavne tí, ktorí sa ho zúčastníte, ste najdôležitejší, lebo vlastne bez
Vás by sa žiaden úžasný ples
vôbec nemohol konať.
Tešíme sa na Vás na ďalšom 9. Katarínskom plese
v Kline.
Elena Kosmeľová
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Nemecké ovčiaky na našom ihrisku

Sobota, 4. októbra 2008, nás privítala upršaným, chladným počasím. Ako sa vraví: „Ani psa by si von nevyhnal.“ A predsa bol
práve tento deň, i nasledujúca nedeľa, o psoch. Išlo konkrétne o nemeckých ovčiakov, ktorí sa mali možnosť predviesť v medzinárodnej zostave na celoslovenskej Hlavnej špeciálnej výstave plemena nemecký ovčiak. Táto sa v októbri konala práve na ihrisku TJ Tatran Klin a bola organizovaná Kynologickým klubom v Námestove a Slovenskou úniou chovateľov nemeckých ovčiakov (v skratke SUCHNO) . Takáto výstava sa koná 1x ročne a býva vyvrcholením chovateľskej činnosti plemena nemecký ovčiak na Slovensku. Akcie sa zúčastnili aj vystavovatelia z Poľska, Česka, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska a Nemecka.
Vystavovaných jedincov bolo okolo 130.
V sobotu sa psi a sučky nemeckého ovčiaka predviedli v obrane pri útoku a v posudzovaní statiky. Išlo tu
o schopnosť dospelých jedincov poslúchať svojho majiteľa pri poveloch týkajúcich
sa chytenia narušiteľa. Psi
museli dodržať podmienku zahryznutia, inak nepokračovali v súťaži. Po obrane
sa rozhodovalo o stavbe tela. Prideľovanie bodov mali na starosti skúsení nemeckí rozhodcovia p. Schwedes
a p. Scheerer.
Aj Klin mal, v medzinárodnej účasti svoje zastúpenie. Medzi súťažiacimi sme
sledovali Petra Gužika s jeho
psom Lukym a Michala Mišeka so sučkou Risou. Obaja, spoločne s Jurajom Simanom a Jaroslavom Frančákom, sú členmi námestovského kynologického klubu
a ako sme videli, sú úspešní.
Všetky výkony ich zverencov, i napriek chladu a daž-

Michal Mišek so svojou sučkou
Risou. Risa je z chovnej stanice Lintich, je mladšia ako Luky
(bude mať 3 roky), ale asi ako
ženy, má niekedy „svoju hlavu“
a nechce sa jej vždy robiť, čo si
želá jej majiteľ. Je však pekná
v exteriéri a rýchlo sa učí. Vo
svojej kategórii obsadila v Kline 9. miesto s hodnotením „Výborný“.

V nedeľu sa ihrisko zaplnilo divákmi, ktorí obdivovali nádherných psov
ďu, boli v súlade s ich očakávaniami. „Počasie psom
nevadí, sú zvyknutí na takéto podmienky. Stáva sa totiž
veľmi často, že nám na súťažiach prší. Snažíme sa hlavne
udržať svojich psov v pohode. Pes vycíti nervozitu svojho majiteľa, tak ho musíme aj
svojou psychikou podporiť,“
povedal nám Peter.
V nedeľu súťaž pokračovala. Počasie sa už umúdrilo a konečne psom a ich majiteľom prialo. I divákov pribudlo v požehnanom počte. V tento deň sa posudzo-

Na stupni víťazov

vali psi v pohybe – ich kondícia a stavba tela pri behaní
v kruhu.
Celá akcia kynológov bola v Kline taká úspešná, že
účastníci vyslovili požiadavku uskutočniť nasledujúcu
výstavu opäť v Kline. Či sa tu
uskutoční, to ešte nie je rozhodnuté. Jedno je však isté
– kynológovia sa predviedli
v dobrom svetle a určite nadchli aj prítomných divákov.
Všetci pochopili, že v tejto
kynologickej vášni je spojená láska k zvieraťu s nekonečnými hodinami prípra-

vy a radosťou z obojstrannej
prítomnosti a priazne.
– j–

Peter Gužik so svojím psom Lukym. Luky je z chovnej stanice
Lintich, má 4 roky a je už piatym psom v poradí, ktorého Peter má. Získal ho od M. Mišeka a po agresívnejších povahách
predchádzajúcich troch psov sa
Peter teší z príjemnej povahy
svojho miláčika. Luky je pekný
v exteriéri po svojej matke, po
ktorej zdedil aj schopnosť rýchlo
sa učiť. Na tejto súťaži vo svojej
kategórii obsadil Luky 7. miesto
s hodnotením „Výborný“.
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SOCHA na Grape nesvieti len CEZ dEň
Dnes už berieme sochu
Krista Spasiteľa ako
samozrejmosť.
Akoby tu stála od
nepamäti.
Stala sa cieľom výletov
a spoločnej modlitby
našich ľudí
i jej obdivovateľov
z blízkych dedín. Dnes
už sochu vidno nielen
za krásneho slnečného
počasia, ale aj v noci,
keďže je osvetlený
halogénovým
ref lektorom.

Socha Krista Spasiteľa upútava pozornosť i za noci

Panoráma z tohto miesta je úchvatná

„Drôty k nej sme
potiahli od materskej
škôlky v dĺžke 1 250 m.
V kaplnke sme zabudovali
plastové okná a v lete sa
tam už tiež bude svietiť,“
povedal nám p. Sroka,
ktorý, pomocou ľudí
svojej firmy, celú stavbu
realizuje a financuje.
Dozvedeli sme sa, že
plánuje vydláždiť malú
terasu a chodník pred
kaplnkou.
Hneď po Veľkej noci
majú prísť poľskí umelci

a dokončia obrazy
v kaplnke Panny Márie
i malý oltár.
Pri múre Božieho
srdca pod sochou bude
zobrazený desiatok sv.
Ruženca.
„Máme ešte kopu
roboty, ale teší ma, keď
vidím ten výsledok.
Chceme tam ešte
postaviť sochu Jána Pavla
II, ktorú vyrezal opäť
Peter Ganobiak.
Socha bude tiež biela
a bude mať 2,5 m.
Postavíme ju medzi
kaplnku a sochu,“
doplnil svoje plány
p. Sroka.
Je potešujúce, že si ľudia
na sochu „zvykli“ a nestojí
tam len tak opustená.
Vidieť tam pravidelne sa
modliť ženy ruženec a na
prelome tohto roka sa tam
zišlo asi 50 ľudí, aby tam
poďakovali za rok starý
a „položili“ svoje prosby
na rok 2009.
– red–

takto si tu žijeme
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Presklená kaplnka pod sochou Krista

Betlehemstvo
Tradícia betlehemov a jasličiek je prastará. Roku 354
priniesli jasličky z Betlehema
do Ríma a pápež Libérius ich
slávnostne posvätil v Kostole
Santa Maria Maggiore.
Na naše územie priniesli jasličky františkáni
v 13. storočí. Za prvých predchodcov betlehemov pokladajú odborníci jasličkové
skrine a oltáre zobrazujúce
narodenie Krista či klaňanie
sa troch kráľov. Neskôr prenikli betlehemy do kostolov
a odtiaľ do hradných a zámockých kaplniek.
Od konca 18. storočia zaznamenáva tvorba betlehemov aj na Slovensku neobyčajný rozkvet, a to najmä betlehemy zhotovené z najdostupnejšieho materiálu – dreva.
K najkrajším patrili betlehemy z okolia banských miest,
predovšetkým Banskej Štiavnice. Špecialitou tejto oblasti boli tzv. maľované salaše –
dlhé pásy papiera s výjavmi
zo života pastierov na salaši.
Pri výrobe betlehemov sa ľudoví umelci pridržiavali pevnej kompozície. Jasličky s Jezuliatkom a so Svätou rodinou
boli uprostred, vpravo bývali
figúrky darcov a vľavo pastieri
prinášajúci ako dar svoje ovečky. Bývalo nepísaným záko-

nom, že po 6. januári pribudli do betlehema aj traja králi –
Gašpar, Melichar a Baltazár.
S prenosným betlehemom
chodili betlehemci vo vianočnom období. V 19. storočí predstavovali betlehemské
hry na Slovensku najrozšírenejšie ľudové divadlo. V dejovej osnove sa zachovávala
biblická predloha, hra sa začínala predstavením pastierov, nasledovalo ich budenie
a zvestovanie o narodení malého Ježiška. Záver hry tvorilo obdarúvanie. K základným
postavám patrili anjel nesúci
betlehem, valasi Fedor a Stacho, starší pastieri, bača a Kubo. Hra kládla značné nároky na dobrú pamäť účinkujúcich. Chodenie s betlehemom
sa v niektorých oblastiach Slovenska dodržalo dodnes.
Kliňanskí betlehemci po spievaní po okolitých dedinách
V Kline sa už viac rokov
ozýva pekný spev Kliňanských betlehemcov, ktorí už
naozaj nie sú deti, ale patria
medzi mladých ľudí, ktorým
spev učaroval a radi šíria zvyky a radosť medzi inými ľuďmi. Tieto Vianoce ich kvalitný spev a hudobný doprovod
neznel iba u nás doma, ale
navštívili aj iné farnosti, kde
zožali zaslúžený úspech.

V domove dôchodcov v Novoti. Zľava: M. Volf, V. Klinovský, E.
Kosmeľová, P. Gužik, L. Kosmeľová a M. Krivánik
Ako prišli na tento nápad
– to bola jedna z otázok, ktoré
sme im položili.
1. Kto patrí do vašej zostavy?
Sme stále tá istá zostava
ako pred rokmi: Ľudo Svetlošák – harmonikár a pastier,
Vlado Klinovský – Kubo, Peter Gužík – Stacho, Marián
Krivánik – bača, Martin Volf
– Fedor a Roman Romaňák.
Od roku 2007 k nám pribudli sestry-huslistky: Eva a Lucia Kosmeľové.
2. Kto a kedy prišiel s nápadom dať sa dokopy?
No, to je ťažké spomenúť si
na konkrétnu situáciu. Ale bolo to pred 14 rokmi, keď sme
sa rozhodli pre túto partiu pri
betlehemovaní.

3. Kde hľadáte námety svojich vystúpení?
Klasické
betlehemstvo,
ktoré mal kedysi každý chlapec ako dedičstvo po staršom
bratovi, sme doplnili vianočnými piesňami či koledami
z, vtedy dostupných, spevníkov, a to podľa toho, ako sa
kde hodili texty piesní. Spievali sme vždy podľa nôt.
4. Koľko trvá príprava každý rok?
Teraz už oveľa kratšie ako
pred rokmi. Asi 2 – 3 týždne.
5. Prečo ste sa rozhodli tento rok zaspievať aj v iných
dedinách?
Chceli sme ísť tam, kde nás
ešte nepočuli. Zároveň sme
Pokračovanie – s. 12
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Betlehemstvo
Dokončenie – s. 11
chceli využiť všetky možnosti. Najťažšie je to naplánovať. Aby sme stihli začiatok či koniec omše, prípadne Jasličkovú a zároveň presunúť sa z miesta na
miesto.
6. Kde vás najlepšie prijali?
Musím povedať, že sme
mali
trošku
problémy
s niektorými správcami fár,
ktorí neboli príliš naklonení našej iniciatíve, ale ľu-

dia v kostole nás prijali prekvapujúco dobre. Najlepšie to bolo snáď v Hruštíne a v Novoti. Okrem toho
sme boli v Lokci a vo Vavrečke. Tento rok sa nám podarilo stihnúť aj Domovy
sociálnych služieb v Zubrohlave a Zákamennom
a Domov dôchodcov v Novoti. Obecenstvo bolo všade perfektné a vďačné. Určite je to pre nás výzva priniesť niečo nové a vrátiť sa
všade opäť.
– red–

Pri „betlehemovaní“ v Ústave sociálnej starostlivosti v Zákamennom

Kliňanskí betlehemci sa prišli pokloniť a obetovať dary malému Ježiškovi

Pokoj, viera, nádej, láska
Každoročne
na Prvý sviatok vianočný
vyjadria deti svoju radosť
z narodenia Ježiška
prostredníctvom
Jasličkovej pobožnosti.
Nebolo tomu inak
ani
posledné Vianoce.

Svätú rodinu a zároveň
prítomných rodičov či starých rodičov obdarovali milým programom, do ktorého,
ako bolo cítiť, vložili celé svoje srdiečka. Hlavnú myšlienku
v sebe niesla azda scénka, ktorá predstavovala advent. Symbolizujú ho sviece: Pokoj, Vie-

ra, Nádej, Láska. Čo sa stane
ak vo svete „vyhasne“ Pokoj,
Viera, Láska? Odpoveďou na
pochybnosti a otázky je Nádej. Pokiaľ svieti Nádej, dáva
svetlo aj ostatným.
Program v sebe ďalej zahŕňal zvestovanie, narodenie
Ježiša Krista a príchod troch

kráľov. Nechýbali tancujúci
anjeli, pastieri – betlehemci
a samozrejme Sv. rodina. Celý program bol sprevádzaný
vianočnými piesňami, básňami a citátmi zo sv. Písma. Uvedomme si, že vždy musí byť
aspoň jeden „zapálený“ človek, ktorý to všetko zorgani-
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Vytvoriť živý Betlehem je česť. Sv. Jozefa stvárnil D. Romaňák, Pannu Máriu Mišeková
zuje. Preto veľké poďakovanie patrí sestričke Imakuláte,
ktorá už cez advent zaujímavou formou pripravovala naše
deti na príchod Spasiteľa. Do

programu sr. Imakuláta zahrnula aj prezentáciu fotografií
z misijnej činnosti sestier Notre Dame v Kazachstane, medzi ktoré patrí aj naša rodáčka

Záver Jasličkovej pobožnosti bol veľmi dojímavý

Veronika Kviatková.
Pobožnosť končila požehnaním, ďakovaním a odmeňovaním detí za ich adventné
sebazaprenia. Dobre zorga-

nizované vianočné podujatie
doznelo pri zhasnutých svetlách a rozžiarených prskavkách piesňou Tichá noc, svätá noc.
– ar–
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Čaro Vianoc
Pre každého z nás
znamená čaro Vianoc
niečo iné.
Pre deti je to určite
vytúžený príchod

Pred Vianocami prišiel do kostola Sv. Mikuláš, ktorému deti ukázali svoje talenty i v progame
sv. Mikuláša, Vianočná
besiedka a Vianočné trhy
v našej škole.
Aj posledný predvianočný
čas bol plný tancujúcich,
spievajúcich a recitujúcich
detí. Ak ste mali možnosť
zúčastniť sa niektorej
z týchto akcií, museli
ste pocítiť nesmierne
nadšenie,najmä
menších detí, ktoré to
robili pre radosť
rodičom, Mikulášovi
a Jezuliatku.

Materská škôlka privítala v decembri Mikuláša. Každý škôlkar sa snažil urobiť čo najlepší dojem
a svojimi básničkami si vyslúžiť mikulášsku nádielku a obdiv Mikuláša a jeho anjelov

Mikuláš navštívil Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu
v Rabči

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa
škola zmenila na malé trhovisko. Niektorí žiaci si
tento rok dali záležať a pripravili originálne ručne
zhotovené výrobky, iní sa
zas postarali o kvalitné občerstvenie. V rámci týchto

Pred Vianocami v škole nechýba bohatý program, ktorý si vždy
radi pozrú nielen spolužiaci, ale aj rodičia
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trhov sa deti a učitelia zapojili do finančnej zbierky na Tehličku pre Sudán.
Je to celoslovenská verejná
zbierka, ktorú organizuje
občianske združenie Savio
a ktorej výnos je adresovaný na výstavbu a podporu
škôl a mládežníckych stredísk, tento rok v Sudáne.
O najnetradičnejší, a dá
sa povedať, že zároveň najkrajší skutok na škole sa
postarali žiaci 7.A.
Prezlečení za Mikuláša,
čertov a anjelov spríjemnili sviatočné chvíle deťom
žijúcim v Dome Charitas
Sv. Hildegardy z Bingenu pre sociálne slabšie rodiny v Rabči. Za sladkosti, darčeky, šatstvo a milý
program boli patrične odmenení. Spolu, s tam momentálne žijúcimi deťmi
s mamičkami, si zaspievali a porozprávali sa. Sami siedmaci sa vyjadrili,

Spoločná fotka s Mikulášom je tiež zážitok
že spomienkou im budú
nie len fotografie a videozáznam, ale najmä hrejivý
pocit na duši.
– ar–

Rady gazdinkám
• odstránenie prilepenej žuvačky – látku, či odev
s prilepenou žuvačkou vložíme do igelitového vrecka
a necháme približne 30 minút v mrazničke. Žuvačka
stvrdne a dá sa ľahko odstrániť;
• pranie – pred praním prádlo prevrátime na opačnú stranu a zips zatvoríme, čím znížime riziko, že sa
zips pokazí a prádlo rýchlo znehodnotí (napr. nápisy,
potlač);
• krájanie cibule – pri krájaní cibule nám nebudú tiecť slzy, ak skladujeme cibuľu na chladnom mieste (prípadne v dobre uzavretej nádobe v chladničke)
alebo ju pred krájaním vložíme na niekoľko minút do
mrazničky;
• skladovanie rozkrojenej cibule – rozkrojená cibuľa vydrží, ak ju natrieme na rozkrojenej časti maslom
alebo posolíme, zabalíme do alobalu a tak odložíme do
chladničky;
• zelená fazuľka a zelený hrášok si udžia svoju čerstvú farbu, ak ich varíme v trochu osladenej vode;
husacinu upečieme do chrumkava, ak ju krátko pred
ukončením pečenia polejeme studeným pivom alebo
slanou vodou;
• hydinu upečieme do chrumkava, ak ju pred pečením i počas dusenia viackrát natrieme zmesou pripravenou z mlieka, papriky a soli;
• mäso z hydiny bude mäkkšie, ak ho pred úpravou
natrieme citrónom;
• krém – aby sa nám neurobila po uvarení sladkého
krému navrchu kožka, prikryjeme ho hneď po uvarení
fóliou. Fóliu odstránime až po vychladnutí;
• zrazenú majonézu môžeme ešte „zachrániť“, ak
do nej ihneď nalejeme trocha horúcej vody. Majonéza
sa nezráža, ak všetky jej prísady majú rovnakú teplotu.
– red –

I tí menší nechceli zaostať a prezentovali sa svojimi umeleckými prejavmi

Príď na
MS SČK otvára prvé „Dedinské páračky“ – kde sa okrem párania peria
predvedú ľudové remeslá a iné ručné
práce našich obyvateľov
Kde? • v kultúrnom dome v kline
Kedy? • 20. februára 2009
Pozývame všetky vekové
kategórie
Záujem vystaviť svoje práce nahláste
p. Eve Katrákovej na tel.: 0905 941 838
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Tajomná reč tela 4. časť – bariéra z nôh
Prekrížené nohy sú rovnako ako prekrížené ruky
známkou odmietavého alebo obranného postoja.
Pri sedení s prekríženými
nohami zaujíma človek jednu z dvoch základných pozícií: bežné preloženie nohy
cez nohu (obr. 1)

a preloženie nôh pripomínajúce číslicu 4 (obr. 2)

Bežné preloženie nohy
cez nohu je doplnkové gesto, ktoré sa vyskytuje spolu s ďalšími gestami. Ľudia
často zaujmú túto polohu
počas dlhej prednášky alebo ak dlhý čas sedia na nepohodlnej stoličke a tiež
v chladnom prostredí. Ak si
však človek okrem prekrížených nôh skríži aj ruky (obr.
3), zaujme odmietavý postoj
alebo nespokojnosť.

Preloženie nôh pripomínajúce číslicu 4 (obr. 2)

naznačuje súťaživé črty človeka. Ak človek zaujme túto polohu, vyjadruje nesúhlas, v duchu polemizuje
a čaká na príležitosť vyjadriť svoj názor. Používajú ho
zväčša muži.
Človek, ktorého postoj pri
rozhovore či pri spore je nemenný a nekompromisný, si
často prehodí nohu do polohy číslice 4 a pridrží si ju jednou alebo oboma rukami.
Svedčí to o neústupnej a tvrdošijnej povahe (obr. 4).
Ďalším gestom v tejto skupine je státie s prekríženými
nohami. Keď sa ocitnete na
nejakej spoločenskej udalosti, iste spozorujete hlúčik ľudí, ktorí stoja s prekríženými
rukami a nohami (obr. 5).

Opísaný postoj zaujímajú ľudia v skupine, kde nikoho alebo väčšinu nepoznajú.
Zaujímavé je, že ľudia stojaci
s prekríženými nohami a rukami sa môžu tváriť uvoľnene a ľahko a voľne rozprávať, len ich prekrížené ruky
a nohy naznačujú, že sa necítia pohodlne a sebaisto. Po-

dobný postoj zaujme človek
aj keď mu je zima, ale vtedy
je jeho celkový postoj strnulejší, nohy sú napäté a ruky si
dá až do podpazušia alebo
sám seba objíma.
Na spoločenskej udalosti
si môžete všimnúť aj hlúčik,
v ktorom ľudia stoja s voľne spustenými rukami , odhalenými dlaňami, s jednou
nohou mierne vysunutou
a vyzerajú uvoľnene. Tento postoj môžu zaujať aj ľudia s prekríženými rukami
a nohami ako náhle sa začnú cítiť dobre a zoznámia
sa s ostatnými. Toto „otváranie sa“ (obr.6 a 7) je spre-

vádzané sledom pohybov: 1.
fáza: defenzívny postoj, prekrížené ruky a nohy; 2. fáza: nohy vedľa seba, chodidlá zaujímajú neutrálnu rovnobežnú polohu; 3. fáza: ruky, ktoré boli skrížené na
hrudi, sa pri rozhovore uvoľnia, postupne jedna po druhej opustia prekríženú polohu; 4. fáza: hovoriaci jednou
nohou mierne vykročí k počúvajúcemu.
Prekrížené a spojené ruky
či nohy svedčia o odmietavom alebo obrannom postoji. To isté platí na nohy prekrížené v členkoch. U mu-
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žov toto gesto často sprevádzajú zaťaté päste n a kolenách alebo rukami pevne
zovreté opierky na stoličke
(obr. 8). U žien je toto ges-

to trochu odlišné: kolená sú
pri sebe, chodidlá sú položené trochu bokom, ruky voľne ležia vedľa seba na stehnách alebo jedna z nich zakrýva druhú (obr. 9). Keď

človek prekríži nohy v členkoch, akoby si v duchu „zahryzol do pery“. Gesto vyjadruje snahu ovládnuť negatívne pocity, nervozitu alebo
obavy, snahu udržať na uzde
emócie alebo názor.
Vždy sa nájdu ľudia, ktorí
tvrdia, že majú vo zvyku sedieť s prekríženými členkami, nohami či rukami, lebo sa
tak cítia pohodlne. Pravda je
však taká, že ak ste negatívne
naladení, bude sa vám zdať
primeraná a pohodlná každá
poloha rúk či nôh, ktorá zodpovedá tejto nálade. Ak chcete zvýšiť svoje sebavedomie
a zlepšiť si vzťahy s inými ľuďmi používajte otvorené a pozitívne gestá.
Z knihy – Allan Pease: Reč tela. Spracovala: A. Romaňáková

ZŠ s MŠ sa predstavuje
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Eurosúťaž na základnej škole
Dňa 24. septembra 2008
sme si, zábavnou
ale najmä poučnou formou,
pripomenuli
na našej základnej škole
príchod eura.
Atmosféra bola už od rána
napätá.
Prvé dve hodiny
žiaci pracovali na
„eurovýzdobe“ tried.
S veľkým zaujatím
vlastnoručne zhotovovali
eurovlajky, hviezdy EÚ,
logá,…
Mnohí svoju fantáziu
využili aj na zhotovenie
vlastných „eurodresov“.
Samozrejme, aj za toto
dostávali body.
Niektorí sa zas pripravovali vedomostne. Boli
to piati zástupcovia z každej triedy, ktorí svoju triedu reprezentovali vo veľkej „eurosúťaži“. Snažili sa
zapamätať si čo najviac informácií o eure, súvisiacich
s jednotlivými vyučovací-

Víťazná trieda
mi predmetmi. Ľahších, ale
aj poriadne ťažkých otázok bolo neúrekom. Každá
správna odpoveď znamenala bod. A každý bod mal
hodnotu eura.
Skutočne všetky triedy
sa zapojili s plným nasadením, no víťaz mohol byť
len jeden. Odmenu, 19 eur,
nakoniec získala 7.A.
– ar–

Nemôžeš spávať?

(slohová práca)
Ráno vstaneš z postele. Už
na ceste do kúpeľne rozmýšľaš,
čo si dnes oblečieš. Pri pohľade do šatníka je ti to už jasné.
Vo väčšine prípadov si nemáš
čo obliecť. Poznáš to, však,
zvlášť, ak si dievča. Napadne
ti: „Snáď ten najobľúbenejší sveter od babičky, ktorý už
dávno vyšiel z módy?“ ale tebe
sa páči a hlavne sa v ňom necítiš dobre. Oblečieš si ho. Veď
aj tak nemáš na výber.
Prídeš do školy. Zdá sa ti,
alebo je to fakt, alebo všetky
oči visia na tebe? Dávno ti je
jasné, že nie preto, že by si bola hviezda. Za tvojím chrbtom
si všetci šepkajú: „Taký hrozný pulóver som ešte nevidela.“
Oz ývajú sa hlasy z úst i tých
tvojich najlepších kamarátov.
A ty zronená sadneš si do lavice a čakáš, kedy zazvoní a pôj-

deš konečne domov. Ani cez
prestávky radšej od nikoho nič
nechceš. Vyhýbaš sa pohľadom
aj rozhovorom. Nastane večer a ty zas ležíš v posteli. Po
dnešnom nepríjemnom dni ti
v hlave vŕta myšlienka: „Nemám si čo obliecť!“ Táto myšlienka prehlušuje ostatné: „Čo
matika a deják? Si dobre pripravená?“ Veď sa ti nedalo
sústrediť na učenie. Nemôžeš
zaspať, keď si pomyslíš, čo ak
ťa znovu vysmejú. Predpokladáš správne, lebo ak si nebola nakupovať, situácia sa nemení.
Tak mi stále vŕta hlavou
možnosť, ktorá mi samozrejme tiež nedá spávať a to sú
uniformy. Všetci v škole by
nosili uniformu a nikto by sa
nikomu nevysmieval.
Klaudia Kraváková (7. B)

Niektorí žiaci zanechávajú
po sebe výsledky hodné
nasledovania
V poslednej dobe stále
častejšie badáme, že by sa
štýl života našich detí mohol nazvať nuda. Nudiť sa
je jednoduché, ale dostať
sa z nej ťažké. V takom stave postihnutý len šomre,
leňoší a potuluje sa. Ku
všetkému zmysluplnému
zaujíma ľahostajný postoj,
alebo, čo je niekedy horšie, z letargie ich dostanú
len bláznivé a škodlivé vyčíňania.
Našťastie nemusíme na
tomto mieste vymenúvať
tieto „prešľapy“, ale posvietili sme si na tých, ktorých výsledky sú hodné
nasledovania.
Medzi tých najúspešnejších za prvý polrok patria: Radovan Galčík (6.B),
ktorý získal 2. miesto na

Polhorskej latke za skok
do výšky. V tej istej súťaži
obsadila 4. miesto Marta
Gurová (9.B). Vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach dosiahli: Marta Gurová (9. B)
– 3. miesto v matematickej olympiáde, Pavol Kviatek (5.A) – 4. miesto a Gabriela Mokošáková (8.A)
– 5. miesto v geografickej olympiáde, Gabriela Mokošáková (8.A) – 1.
miesto, Andrej Jašica (7.B)
– 2. miesto a Marta Gurová (9.B) – 3. miesto v dejepisnej olympiáde.
Všetkým blahoželáme
a čakáme na ostatných,
aby sa rozlúčili s nudou
a objavili svoje schopnosti a talent.
– red–

Poďakovanie
Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin chce aj touto cestou
poďakovať p. Oľge Prísažnej, hlavnej kuchárke Materskej školy v Kline, ktorá v novembri minulého roka získala ocenenie ministerstva školstva za 30-ročnú obetavú a kvalitnú prácu v oblasti výživy a školského stravovania detí a mládeže. Zásluhou O. Prísažnej je stále narastajúci počet stravníkov spokojný s výbornou a rôznorodou stravou.
– red –
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Vianočný turnaj – stolný tenis
11. 1. 2009
Muži I. kolo

2. kolo
I. skupina

I. skupina

Poradie
1.
2.
3.
4.

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

Priezvisko a meno
Siman Ľubomír
Peňák Martin
Osierda Slavomír
Nešťák Martin
Štepunek Matej
Laššák Fero

Siman – Peňák 3:0, Nešťák
– Štepunek 3:0, Osierda –
Laššák 3:0, Nešťák – Peňák
0:3, Osierda – Siman 0:3, Si-

Zápasy
5
5
5
5
5
5

Výhry
5
4
3
2
1
0

Skóre
15:0
11:6
11:8
9:8
3:12
0:15

man – Nešťák 3:0, Laššák –
Peňák 0:3, Štepunek – Peňák
0:3, Siman – Laššák 3:0, Nešťák – Osierda 3:2.

2. skupina
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Priezvisko a meno
Bahleda Miloš
Meško Juraj
Kovalčík Florián
Blaškovič Fero
Meško Jozef

Bahled – Kovalčík 3:0,
Meško Juraj – Blaškovič 3:0,
Meško Jozef – Bahleda 0:3,
Meško Juraj – Kovalčík 3:0,
Meško Jozef –Meško Juraj

Zápasy
4
4
4
4
4

Výhry
4
3
2
1
0

Skóre
12:0
9:3
6:7
4:10
1:12

0:3, Blaškovič – Meško Jozef
3:1, Bahleda – Meško Juraj
3:0, Kovalčík – Blaškovič 3:1,
Kovalčík – Meško Jozef 3:0,
Bahleda – Blaškovič 3:0.

3. skupina
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Priezvisko a meno
Volf Rudolf
Volf Karol
Katrák Anton
Košút Jano
Jadroň Mišo

Volf R. – Jadroň 3:0, Volf K.
– Katrák 3:0, Košút – Jadroň
3:0, Katrák – Volf R. 0:3,
Volf K. – Košút 3:1, Katrák

Zápasy
4
4
4
4
4

Výhry
4
3
2
1
0

Skóre
12:1
9:4
6:8
7:9
0:12

–Jadroň 3:0, Katrák – Košút 3:2, Volf R. – Volf K. 3:0,
Volf R. – Košút 3:1, Volf K.
–Jadroň 3:0.

4. skupina
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priezvisko a meno
Svetlošák Ľudovít
Bolibruch Jozef
Kosmeľ Michal
Masničák Marcel
Peňák Štefan
Štepunek Vladimír

Svetlošák – Masničák 3:0,
Štepunek – Bolibruch 0:3,
Peňák –Kosmeľ 0:3, Štepunek – Masničák 0:3, Svetlošák –Kosmeľ 3:0, Masničák
– Bolibruch 1:3, Štepunek –
Svetlošák 0:3, Kosmeľ – Šte-

Zápasy
5
5
5
5
5
5

Výhry
5
4
3
2
1
0

Skóre
15:0
12:6
11:7
8:11
5:14
2:15

punek 3:0, Štepunek – Peňák 2:3, Masničák – Kosmeľ
1:3, Svetlošák – Bolibruch
3:0, Peňák –Masničák 2:3,
Peňák –Svetlošák 0:3, Peňák
– Bolibruch 0:3, Kosmeľ –
Bolibruch 2:3.

Priezvisko a meno
Svetlošák Ľudovít
Meško Juraj
Peňák Martin
Bolibruch Jozef

Meško – Bolibruch 3:0, Peňák – Svetlošák 1:3, Svetlošák – Meško 3:0, Svetlošák

Zápasy
3
3
3
3

Výhry
3
2
1
0

Skóre
9:1
6:4
5:6
0:9

– Bolibruch 3:0, Peňák – Bolibruch 3:0, Meško – Peňák
3:1.

2. skupina
Poradie
1.
2.
3.
4.

Priezvisko a meno
Siman Ľubomír
Baleda Miloš
Volf Rudolf
Volf Karol

Volf R . – Siman 3:2, Volf
R . – Volf K. 3:0, Volf R . –
Bahleda 0:3, Siman – Volf

Zápasy
3
3
3
3

Výhry
2
2
2
0

Skóre
8:4
7:4
6:5
1:9

K. 3:0, Siman – Bahleda
3:1, Volf K. – Bahleda 1:3

Finálová skupina
Poradie Priezvisko a meno
1. Siman Ľubomír
2. Meško Juraj
3. Bahleda Miloš
4. Svetlošák Ľudovít

Zápasy
3
3
3
3

Výhry
3
2
1
0

Skóre
9:5
8:5
4:8
6:9

Siman – Meško 3:2, Svetlošák
vBahleda 2:3, Siman – Svetlošák 3:2, Bahleda –Meško

0:3, Bahleda –Siman 1:3,
Meško – Svetlošák 3:2.

Ženy
Poradie Priezvisko a meno
1. Svetlošáková Kristína
2. Matejčíková Antónia
3. Medvecká Erika
4. Kovalčíková Alena

Zápasy
3
3
3
3

Výhry
3
2
1
0

Skóre
9:2
8:3
3:6
0:9

Kovalčíková – Medvecká,
0:3, Svetlošáková – Matejčíková 3:2, Svetlošáková –
Kovalčíková 3:0, Matejčí-

ková – Medvecká 3:0, Svetlošáková v Medvecká 3:0,
Matejčíková v Kovalčíková 3:0.

Žiaci
I. skupina
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Priezvisko a meno
Medvecký Radovan
Galčík Radovan
Katrák Tomáš
Lipiak Ľuboš
Laššák Daniel

Zápasy
4
4
4
4
4

Výhry
4
3
2
1
0

Skóre
12:0
9:3
6:7
4:9
0:12
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XXX. ročník „Jasenická 15“ v behu
na lyžiach – umiestnenia
našich Kliňanov
Najmladšie žiačky: 1. Nikola
Pajtová.
Najmladší žiaci: 1. Henrich
Bečar, 2. Sebastián Václav.
Mladšie žiačky: 3.
Henrieta Bečarová, 5.
Mária Mikundová, 7.
Adriana Jančová, 8. Patrícia
Kovalčíková.
Mladší žiaci: 5. Ján Mikunda,
6. Daniel Fenik, 7. Jozef
Bečar, 8. Dávid Jendroľ.

Staršie žiačky: 1. Eva
Kosmeľová, 2. Adriana
Václavová, 3. Marianna
Baculáková.
Starší žiaci: 3. Marek Lacek,
5. Mikuláš Mikunda, 6.
Peter Štepunek.
Dorastenci: 1 .Martin
Peňák.
Muži: (46-55r.): 2. Štefan
Peňák, 3. Bohumil Luka.

Odstráňme negramotnosť v stolnom tenise
nej školy, sa dokúpili potrebné stoly a všetko ostatné. V súčasnosti krúžok navštevuje približne 15 až 20
detí a o niektorých budeme počuť aj v budúcnosti
(ako Anton Medvecký, Radoslav Galčík, Tomáš Katrák a ďalší).
Na jeseň roku 2009 by
sme chceli začať hrávať stolný tenis aj súťažne a reprezentovať obec Klin aj

v tomto športe. Prihlásime sa do najnižšej oravskej
súťaže. Keďže viem, že záujem zo strany dospelých
hráčov by bol, je možné, že
prihlásime 2 mužstvá a to:
Klin A a Klin B. Myslím si,
že kvalita stolného tenisu
je v Kline na dobrej úrovni
a prvých päť, šesť hráčov by
sa nestratili ani vo vyšších
oravských súťažiach.
Mgr. Miloš Bahleda

Hralo sa so správnym športovým zápalom
Aj tohtoročný novoročný
stolnotenisový turnaj
ukázal, že základňa
stolného tenisu v Kline je
v celku široká, ale len čo
sa týka kategórie mužov,
keďže sa v nej stretlo
približne 30 hráčov.
Táto, dá sa povedať, staršia
generácia (okolo 30 rokov
a viac) pamätá ešte časy,
keď sa „ pingpong“ hrával
na všetkých internátoch
a hlavne na vojne.

Skutočnosť je však taká,
že v našej obci chýba dorastenecká a mladšia kategória. Aj preto sa za podpory starostu a riaditeľky základnej školy už druhý rok
organizuje v telocvični ZŠ
Klin stolnotenisový krúžok
(každý pondelok od 17. 00
do 19. 00 hodiny). Na začiatku boli problémy hlavne so
stolmi, ale záujem bol obrovský. Až následne, vďaka
prispenia riaditeľky základ-

Dokončenie => Galčík – Kat2. skupina

rák 3:0, Laššák– Lipiak 0:3,
Medvecký –Galčík 3:0, La-

Poradie
1.
2.
3.
4.

Zápasy
3
3
3
3

Priezvisko a meno
Úradník Adam
Jadroň Martin
Bahleda Viliam
Kovalčík Patrik

Výhry
3
2
1
0

Skóre
9:0
6:3
3:8
2:9

Mladí stolní tenisti po prebratí ocenenia
ššák – Katrák 0:3, Medvecký –Lipiak 3:0, Laššák – Galčík 0:3, Laššák – Medvecký
0:3, Lipiak – Katrák 1:3, Lipiak – Galčík 0:3, Medvecký – Katrák 3:0.Bahleda –
Kovalčík 3:2, Jadroň – Úradník 0:3, Bahleda – Úradník

0:3, Jadroň – Kovalčík 3:0,
Jadroň – Bahleda 3:0, Úradník – Kovalčík 3:0.
O 3. miesto: Jadroň – Galčík 3:1
Finále: Úradník – Medvecký
3:0; žiačky: Kovalčíková Patrícia – Osierdová Laura 3:0
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Bežeckým lyžovaním proti nude našich detí
ní. V nedeľu nás čaká súťaž v Breze a potom kvalifikačné prekeky Slovenska.
Musím poznamenať, že na
preteky idú deti veľmi radi.
Preteky sú cieľom ich snaženia, keďže si takto môžu
porovnať svoje výsledky so
svojimi rovesníkmi a pokúsiť sa opäť prekonať svoje
možnosti.Z histórie úspechov bežeckého lyžovania
v Kline

VI. Kliňanská biela stopa
Školský klub bežeckého lyžovania pri TJ Tatran Klin
vznikol v januári 1992 z iniciatívy terajšieho starostu
– Štefana Peňáka, ktorý bol dlhé roky jeho trénerom.
Trénovalo tu približne 15 – 20 chlapcov a dievčat. Stretávali
sa na tréningoch 2 krát týždenne a za jeho vedenia
dosiahli úctyhodné výsledky. V roku 2006, pre svoju
zaneprázdnenosť, Š. Peňák zanechal trénovanie a naši
bežci sa zúčastňovali už iba pretekov v rámci Oravy.
Minulý rok sa činnosť bežeckého oddielu obnovila.
Mladým bežcom a bežkyniam sa začala venovať Daniela
Kviatková – jedna z bývalých zverenkýň Š. Peňáka, ktorej
sme položili zopár otázok:
1. Prečo ste sa začali venovať žiakom v bežeckom lyžovaní?
V lete ma oslovil p. starosta, či by som si nenašla čas
na trénovanie tunajších detí.
Pouvažovala som nad tým
a rozhodla som sa, že odovzdám to, čo bolo do mňa
kedysi vložené. Myslím si,
že dnešným deťom treba ponúknuť niečo iné než len televíziu a počítač. Ako žiačka
som chodila do bežeckého
oddielu, ktorý viedol p. Peňák a dalo mi to veľa. Našla
som si nové priateľstvá, pochodili sme Slovensko, naučila som sa disciplíne, rozvila som si vôľové vlastnosti, naučila som sa zadeliť si
vhodne čas a hlavne som sa
nemala kedy nudiť.
2. Vieme, že momentálne,
popri práci, ešte aj študujete. Ako často s deťmi trénujete?

Nuž, času nemám nazvyš, ale robím, čo môžem.
Začali sme v októbri a stretávali sme sa 1 krát do týždňa v telocvični na 1,5 hodiny. Tréning obsahoval kondičné posilňovanie. Keď
máme sneh, sme na bežkách 2 krát do týždňa a snažíme sa plniť náš tréningový plán.
3. Koľko detí chodí do
vášho oddielu?
Prihlásilo sa 25 detí, ale
pravidelne chodí 15. Sú to
chlapci a dievčatá od 1. po
9. ročník základnej školy.
A mnoho z nich je veľmi nadaných. Dúfam, že vytrvajú
v snažení a nadchnú aj ostatných.
4. Zúčastnili ste sa už nejakých pretekov?
Áno, už sme boli na pretekoch v Oravskej Jasenici,
kde sme boli veľmi úspeš-

Oblastné preteky
1993: 3. miesto: Michal
Bahleda;
1995: 2. miesto: Daniela
Kviatková, Daniela Jendroľová;
1997: 2. miesto: Simona Svetlošáková, Daniela Jendroľová, Tibor Luka;
3. miesto: Jozef Lipjak, Anton Jadroň, Štefan Peňák,
ml.;
1998: 2. miesto: Štefan Peňák, ml.; 3. miesto: Daniela
Kviatková;
1999: 2. miesto: Tibor Luka, Jakub Bugaj, Marianna
Volfová; 3. miesto: Štefan
Peňák, ml.;
2000: 1. miesto: Kristína

Svetlošáková, Jakub Bugaj,
Marianna Volfová;
2001: 1. miesto: Klaudia
Kosmeľová; 2. miesto: Miroslava Bugajová;
2002: 1. miesto: Klaudia
Kosmeľová, Matúš Hablák;
3. miesto: Adam Nešťák;
2. miesto: Lucia Kosmeľová; 3.
miesto: Andrea Kosmeľová;
2003: 2. miesto: Klaudia
Kosmeľová, Lucia Kosmeľová; 3. miesto: Miroslava Bugajová, Andrea Kosmeľová,
Marianna Volfová;
2004: 3. miesto: Lucia
Kosmeľová.
Majstrovstvá Slovenska
1997 – štafeta: 3. miesto:
D. Kviatková, D. Jendroľová;
1999: 7. miesto: Š. Peňák,
ml.;
2000 – zmiešaná štafeta:
9. miesto: T. Luka, S. Svetlošáková, 10. miesto: T. Luka,
11. miesto: S. Svetlošáková;
2001: 10. miesto: S. Svetlošáková;
2002 – štafeta: 5. miesto:
K. Kosmeľová, M. Bugajová;
2003: 9. miesto: K.
Kosmeľová, 12. miesto: L.
– j–
Kosmeľová.

POZ VÁNKA na

Obec Klin v spolupráci s TJ Klin

pozývajú všetkých priaznivcov
bežeckého lyžovania v nedeľu

1. MARCa 2009
na súťaž v behu na lyžiach
so štartom NA FUTBALOVOM
IHRISKU
Prezentácia 10.30 – 12. 00 hod.
ŠTART je o 12. 00 hodine

Echo KLINa č. 1/2009 • Vydáva Obec Klin • www.klin.sk• e–mail: obecklin@cenrum.sk • Občasník • Šéfredaktorka Ing. Jana Jadroňová • Redakčná rada:
Mgr. Anna Romaňáková, Andrea Kekeľáková, Peter Jendroľ, počítačová príprava podkladov pre sadzbu Martin Peňák • Adresa redakcie: Obecný úrad v Kline, s. č. 199,
029 41 Klin • Tel. : 55 843 16 Jana Jadroňová • e–mail: echoklina@gmail.com • Sadzba: Justína Brišová • Tlačiareň Kubík • Náklad 550 ks • Uzávierka čísla: 15. 2. 2009

