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Kaplnka v Olešnej – Kline pri slovensko – moravskej hranici má 85 rokov
Oáza pokoja nielen pre turistov

Stavba ďakovnej kaplnky
Manželia Nárožní boli silnej viery

a v čase svojho pobytu v beskydských
horách sa spoločne pri olešnianskej
kaplnke modlievali za požehnanie
rodinou. Po jednom z letných poby-
tov pri spoločnej modlitbe dostali
vnuknutie postaviť na miesto staršej
drevenej kaplnky pri prameni vody
murovanú kaplnku, ktorá pretrvá ro-
ky...

Tak v rokoch 1932 – 1933 svoj zá-
mer realizovali. Neďaleko spoločnej
hranice vtedajšieho Sliezska a Sloven-
ska, na území obce Olešná, kaplnku
vyprojektovali Tomáš Šipka z Olo-
mouca. Postavil ju staviteľ Jan Wac-
lawek z Mostov u Jablunkova, ktorý
prevažnu časť kameňa použil z blíz-
keho lomu pod Murinkovým vrchom
/Muřinkovým/ vo výške 976 m nad
morom.Posvätená bola v roku 1933.
Odvtedy sa v lete ku cti a sláve Panny
Márie Ustavičnej Pomoci konali púte
z okolitých obcí zakončené slávením
svätej omše.V päťdesiatych rokoch
boli tieto aktivity zakázané.

Pomoc z Dolní Lomnej
Kaplnka aj s okolím odvtedy osire-

la. Hoci okolo nej prechádzali po tu-
ristickej trase Veľký Polom – Biely
Kríž stovky turistov , jej dvere boli za-
tvorené. V roku 1978 šiel po tejto
trase Antonín Szotkowski z neďalekej
obce Dolní Lomná. Prekvapený výzo-
rom zanedbanej kaplnky začal pátrať,
kto má od nej kľúče.

„Zašiel som kúsok nižšie do osady
Klin v Olešnej, kde mala kľúče pani
Zuzana Jopková, ktorá sa starala o
kaplnku spoločne s dcérou Kristínou

Cudrákovou. Povedal som im, že
zorganizujem brigádu a pri kaplnke
opravíme to najnutnejšie.“ – rozho-
voril sa A. Szotkowski.-„Pod Přelač
sme doviezli vlečku štrku a odtiaľ sme
ju vozili lesným traktorom v kovovej
debni do Klina. Takto sme postupne
betónom opravili múr aj s plotom
okolo kaplnky, vymaľovali sme vnút-
ro a čo bolo treba, opravili sme aj na
vežičke. Dovtedy boli na kaplnke
drevené dvere. My sme vyrobili ko-
vové dvere, ktoré sú na nej doteraz...

Asi týždeň sme v stodole na sene
spávali u pani Jopkovej, pretože do
Dolní Lomnej to bolo skoro osem

kilomerov.V našej partii, čo sme tam
vtedy brigádovali, bol napríklad
František Sikora so synom Janom,
moja manželka, Ala Kučerková, Lid-
ka Tomiczková a ďalší. Keď sme spo-
lu debatovali, pani Jopková nám po-
tvrdila, že manželom Nárožným z

Olomouca sa potom narodili deti a
tak boli ich prosby vyslyšané. Čo bolo
ďalej, neviem, pretože prišla vojna ...“

Obnova vďaka nezištnej
pomoci

Prvá obnovená púť po roku 1989 k
Panne Márii sa konala 30. júna 1990
zásluhou Viery Klimekovej z Olešnej.
Obnovila sa tak tradícia, keď sa púte
konali každoročne. Historicky bolo
dané, že osada Olešná - Klin aj s ka-
plnkou patrili cirkevne pod susednú
Farnosť Klokočov. Od 1. júla 2015
prešla starostlivosť o Kaplnku Panny
Márie Ustavičnej Pomoci v Olešnej –
Kline z Farnosti Klokočov na novoza-
loženú Farnosť Podvysoká s filiálkou
Olešná.

Hneď po roku 1989 sa v rokoch
1990 – 2014 o kaplnku staral Obecný
úrad v Olešnej pod vedením starostu
Stanislava Novotného. Od roku 2014
pokračoval v starostlivosti obecný
úrad pod vedením starostu Štefana
Cudráka. Veľký kus práce pri obnove
a pravidelnej údržbe kaplnky vykona-
la rodina Márie Ramšovej z Klokočo-
va. Po vzniku novej farnosti vlani a
tento rok kaplnka a okolie dostali no-
vý šat. Po rozsiahlej rekonštrukcii
prekvapí návštevníkov v olešnian-
skom Kline oáza pokoja medzi hora-
mi.

Okolo kaplnky vybudoval majster
kamenár Ján Kramarčík z Klokočova

s rodinou a priateľmi nový múrik z
kameňa, ktorý je položený na betó-
nových základoch.Takisto postavil
efektný prístrešok nad zdrojom vody.
Vo výklenku pod strieškou umiestnil
svoju kovovú plastiku Kľúč pre šťastie
umelec Ing. Stanislav Mikovčák z
Čadce.

Dvojica s kľúčom / dieťaťom/ má
symbolizovať dar nového života zro-
deného na príhovor Panny Márie.
Nové rámiky zhotovil kováč Miloš
Ďurana z Olešnej. Nový bleskozvod
na kaplnke osadil elektrikár Franti-
šek Pončka so synom Petrom z Pod-
vysokej.

Steny vnútri kaplnky sú nanovo
vymaľované. K jej obnove prispela
rodina Márie Ramšovej i pracovníci
obecného úradu z Olešnej. Zásluhou
obce a starostu Štefana Cudráka sú
nanovo osadené informačné tabule v
okolí a turistické smerovníky. Vďaka
pracovníkom obce je upravený terén
a pribudli masívne stoly a lavičky.
Nanovo je zrekonštruovaná aj veža
kaplnky.

Starosta obce Š. Cudrák aj touto
formou vyslovuje poďakovanie všet-
kým menovaným i nemenovaným,
ktorí prispeli finančne alebo inou
formou k obnove kaplnky a jej okolia.

V Olešnej – Kline sa na púti čo-
skoro stretnú v nedeľu – 1. júla 2018
so začiatkom sv. omše o 11,00 hod.

LadislavPaštrnák,
snímky:autor/farebné/aarchív

Je to už viac ako 85 rokov, keď sa v chate na Veľkom Polome, na sloven-
sko- moravskej hranici v lete ubytovali manželia Nárožní z Olomouca. On,
advokát JUDr. Vladimír Nárožný spoločne s manželkou Josefkou, hľadali v
horách pokoj a na spoločných prechádzkach obdivovali krásnu prírodu po
oboch stranách hranice. Takto zašli aj k drevenej kaplnke, ktorá bola posta-
vená nad olešnianskou osadou Klin na lúke. Vtedajší osadníci tam kosili se-
no a pásavali dobytok. Pretože na lúke neďaleko Murinkovho vrchu bol vý-
datný prameň vody, rodina Klusová spolu s ďalšími susedmi ho zachytili do
studničky. A nad studničkou postavili drevenú kaplnku. Takto toto malebné
miesto medzi horami našli pri svojich prechádzkach v rokoch 1931 - 1932
manželia Nárožní.

Na snímke z roku 1978 Ala Kučerková, Antonín Szotkowski, Lidka Tomiczková, ktorí
brigádovali pri oprave kaplnky.

Antonín Szotkowski z Dolní Lomnej.

Kovová plastika Kľúč pre šťastie.

Stolár Ján Mravec pri oprave veže kaplnky.

Ing. Stanislav Mikovčák montuje plastiku Kľúč pre šťastie.

Celkový pohľad na kaplnku v Olešnej–Kline.


