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Február 2014
Ročník I.
Občasník
Nepredajné.

Príďte na Beňadovské skladanky

2. marca o 14. h v Kultúrnom dome
Čaká na vás ľudová hudba, pohostenie a výborná nálada.

spravodajstvo

Návrh rozpočtu Obce
Beňadovo na rok 2014

Príhovor

Rozpočet obce

Bežné príjmy – obec............................................................................................................... 179 992,00 €
Kapitálové príjmy..................................................................................................................................................0,00 €
Finančné operácie – dotácia...........................................................................................70 000,00 €
Rozpočtové príjmy obce:..................................................................................................249 992,00 €

Bežné výdavky – obec........................................................................................................... 127 271,00 €
Kapitálové výdavky.................................................................................................................... 110 154,00 €
Finančné operácie.............................................................................................................................12 200,00 €
Výdavky obec spolu ................................................................................................................. 249 625,00 €
Hospodárenie celkom:.......................................................................................Prebytok 367,00 €

Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk prvé
číslo novín, ktorých vydávanie bolo naším želaním
už viac rokov. Chceme Vás
informovať o tom, čo bolo,
čo sa chystá, čo nás páli i teší
a ponúknuť Vám možnosť,
aby ste písali i Vy. Cieľom
novín je podať čo najviac
pútavých a hodnotných informácií, ktoré dajú čitateľovi obraz o dianí v obci. Noviny obce Beňadovo budú
vychádzať dvakrát ročne.
Skončil sa prvý mesiac roka
2014 - i touto formou Vám
prajem, nech božia láska
premení smútok na radosť,
trápenie na šťastie a nezhody na pokoj!
Rok plný radosti a dobrej
pohody, veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti.
Mgr. Mária Ondreková
starostka obce

Oznam
Obec Beňadovo hľadá
šikovného stredoškoláka, vysokoškoláka
alebo absolventa, ktorý zaktualizuje internetovú stránku obce
a bude sa o ňu starať.
Záujemcovia sa môžu
hlásiť na obecnom
úrade.
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Rozpočet Základnej školy s MŠ

Príjmy z obce na MŠ a ŠJ......................................................................................................42 540,00 €
Vlastné príjmy ............................................................................................................................................ 9 491,04 €
Príjmy školy z KŠU na ZŠ............................................................................................... 118 383,00 €
Rozpočtové príjmy ZŠ s MŠ...........................................................................................170 414,04 €

Bežné výdavky ŠJ................................................................................................................................18 300,00 €
Bežné výdavky MŠ...........................................................................................................................30 240,00 €
Bežné výdavky – ZŠ.................................................................................................................. 121 854,04 €
Rozpočtové výdavky spolu......................................................................................... 170 394,04 €
Hospodárenie celkom:........................................................................................... Prebytok 20,00 €

Uhliskom vedie nová cesta
Obyvatelia v lokalite Uhlisko majú novú cestu. Nahradila pôvodnú poľnú, štrkovú. Stála 33-tisíc eur, obec ju financovala pre nízky
rozpočet na splátky. Do konca roka 2013 cestu zaplatila celú.
Tento rok obec plánuje vyasfaltovať a dať do poriadku aj druhú
ulicu v Hájisku. S prácami začne po vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov, keďže samospráva nemôže investovať do cudzieho majetku.

Spustenie kúrenia závisí od financií
Aj v tomto roku zostáva pre obec jednou z priorít spustiť vykurovanie v kultúrnom dome. Je súčasťou projektu na centrálne vykurovanie základnej a materskej školy a kultúrneho domu.
Obec už získala a preinvestovala do vybudovania a modernizácie
kúrenia dotáciu vo výške 86-tisíc eur. Urobili sa stavebné úpravy,
vybudovala sa centrálna kotolňa, rozvody po kultúrnom dome,
kúpili sa vykurovacie telesá. S kultúrnym domom sa už prepojila
materská škola. Na centrálnu kotolňu by mala byť napojená aj
budova základnej školy.
Koncom minulého roka sa obci
podarilo získať 70-tisíc eur, no
na skompletizovanie projektu
a spustenie celého vykurovania
treba ešte najmenej 30-tisíc eur.
Samospráva aj naďalej hľadá
možnosti a riešenia, ako tento
projekt dokončiť.

V dedine by mal
vzniknúť oddychový
park
Samospráva chce pokračovať v skrášľovaní dediny.
Cez potok plánuje vybudovať dve lávky so strieškami.
O dotáciu sa uchádza v Programe obnovy dediny.
V časti Pálenice by mala vyrásť oddychová zóna s turistickým prístreškom so stolom, lavičkami a ohniskom.
Bude určená nielen pre
miestnych občanov, ale aj
pre návštevníkov a turistov.
Keďže jednou z podmienok
dotácie je mať pozemok vo
vlastníctve obce, rozhodnutie padlo realizovať projekt v
časti Pálenice.
„Je to blízko dediny, na kraji
lesa, v nádhernom prostredí,“ hovorí starostka Mária
Ondreková.
„Nachádza sa tam pitná
voda a dá sa tam dostať autom.“

Ihriská čakajú zmeny
Samospráva využíva všetky možnosti, ktoré pomôžu
rozvoju obce.
Okrem iného sa snaží získať
dotáciu z programu Zelená
dedina. Ak uspeje, upraví
násyp, ktorý vznikol pri výstavbe viacúčelového ihriska. Mali by tam pribudnúť
okrasné kríky a rastliny.
Obec tiež plánuje dobudovať
ihrisko v školskej záhrade,
ktoré chce pokryť asfaltom.
V jeseni začala s úpravou
terénu, vyrovnala plochu,
tento rok bude v stavebných
prácach pokračovať.
V lete by ihrisko malo slúžiť
na športové aktivity a spoločenské akcie, v zime z neho
bude prírodné klzisko.

www.benadovo.ocu.sk

téma

Odborník odpovedá: Čo sú to jednoduché pozemkové
úpravy a ako môžu obci pomôcť
Asi každý, kto už niekedy vybavoval stavebný pozemok pre
seba či pre svoje dieťa, vie, aká
je to tŕnistá cesta. V obciach s
veľmi rozdrobeným vlastníctvom, akou je aj Beňadovo, je
táto úloha ešte ťažšia. Doteraz
bol jediným riešením geometrický plán s následnou zmluvou a zbieraním podpisov
spoluvlastníkov. Ide o časovo a
finančne náročný proces, ktorý
nie vždy skončí usporiadaným
stavebným pozemkom.
V posledných rokoch sa však
na Slovensku, a na Orave zvlášť,
začínajú problémy s výstavbou
a rozvojom obcí efektívne riešiť
pomocou projektov pozemkových úprav (PÚ). Myšlienka to
vôbec nie je nová, lebo PÚ sú
vlastne bývalé komasácie, ktoré
boli napríklad v Oravskej Jasenici a v Ťapešove realizované už
pred 70 rokmi. Ich výsledkom
je scelené vlastníctvo v obci
(PÚ) alebo zväčša len v určitej jej časti, preto hovoríme o
jednoduchých pozemkových
úpravách (JPÚ).
Vlastníci pôdy sa stanú jedinými vlastníkmi nových pozemkov v podiele 1/1 (stavebných
alebo poľnohospodárskych),
pričom k nim budú mať zabezpečený aj prístup po obecných
cestách. Všetko bez geometrických plánov, zmlúv a vybavovania na katastrálnom úrade.
Chce to ale spoluprácu so zhotoviteľom projektu a prejavenie
záujmu občanov o realizovanie
JPÚ v prieskumnej ankete, ktorá v obci prebehne. Jej výsledok
bude predložený pozemkovému úradu v Námestove. Pozemkový úrad v zmysle zákona
č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách celý priebeh konania
JPÚ zastrešuje. Pred samotným začatím prípravných prác
na JPÚ je potrebné preukázať
súhlasnú vôľu aspoň 51 percent

vlastníkov, ktorí vlastnia viac
ako 50 percent riešeného územia.
Ako všetko, čo za niečo stojí,
ani JPÚ nie sú zadarmo. Náklady s nimi spojené si hradia
samotní vlastníci podľa veľkosti výmery, s akou do projektu
vstupujú. Odhadované náklady
pri plánovanej výmere projektu cca 30 hektárov budú 0,15
- 0,17 €/m², teda pri výmere
vlastníctva 1000 m² vlastník
zaplatí asi 160 eur. Táto čiastka by mu však nestačila ani na
vyhotovenie
geometrického
plánu, nevraviac o kolkoch, poplatkoch za zmluvu, overenie
podpisov alebo prípadné vyplatenie spoluvlastníkov.
Treba však ešte povedať, že jeho
nový pozemok nebude mať výmeru 1000 m², ale o cca 5-10
percent menšiu (zákon nedovoľuje ubrať viac ako 10%), lebo
každý vlastník zo svojej výmery prispieva aj pod nové cesty,

chodníky, inžinierske siete.
Keď si má však vlastník vybrať
medzi 1000 m² rozhodených
po celom chotári a stavebným
pozemkom o výmere 900 m² s
prístupovou cestou, určite rád
chýbajúce metre oželie, lebo
vie, že takýto pozemok má neporovnateľne vyššiu hodnotu.
Pre lepšiu predstavu o rozsahu
plánovaných JPÚ v Beňadove
uvediem, že by malo ísť o lokality Krajisko (3,1 ha), Uhlisko
(5,7 ha), Hájisko (6,7 ha), Podžetisky (3,0 ha), Lány (9,0 ha)
a prípadne aj areál PD (2,5 ha).
Mapku s predbežným obvodom JPÚ nájdete na obecnom
úrade, tabuli pred obecným
úradom a na webovej stránke
obce.
Je potrebné, aby ste sa o túto
záležitosť zaujímali, lebo rozhodnutie o využití a umiestnení vašich pozemkov je len vo
vašich rukách. Vy sami si budete schvaľovať jednotlivé etapy

projektu JPÚ a samotný projekt
musí byť schválený vlastníkmi,
ktorí vlastnia minimálne 2/3
celkovej výmery JPÚ.
Takto pred rokom sme na katastrálnom úrade v Námestove
zapisovali schválené JPÚ vo
Vasiľove (lokalitu Sihla ležiacu hneď pod hlavnou cestou).
Dnes tam už vyrastajú nové
domy a ďalšie pribudnú v najbližších rokoch. V minulom
roku boli ukončené pozemkové
úpravy v Krušetnici, Lomnej a
občania schválili začatie JPÚ
v Rabči, Hruštíne a Vavrečke.
Ľudia pochopili, že pozemkové
úpravy nie sú pre úradníkov,
ale že je to jediná reálna šanca
dať svoje vlastníctvo do poriadku.
V najbližších dňoch by ste mali
dostať anketový lístok s otázkou, či súhlasíte s konaním JPÚ
v Beňadove. Je len na vás, ako
so svojou šancou naložíte.
Ing. J. Genšor, autorizovaný geodet
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Ľudia

Stolnotenisový turnaj
Ako každý rok aj tento sa bude
konať Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostky
obce. Dni 19. a 20. apríla budú
v Beňadove patriť nadšencom a
fanúšikom tohto športu. Prvý
deň si za ping- pongovými stolmi zmerajú sily deti, druhý deň
odohrajú zápasy dospelí hráči.
Obec zabezpečí ceny, o zdarný
priebeh podujatia sa postará Jaroslav Pepucha.

Najstaršia obyvateľka Beňadova vďačí
za svoj vek strave a manželovi
Apolónia Triebeľová sa tento rok dožíva krásneho životného jubilea. V novembri oslávi 90 rokov,
ktoré ju pasujú za najstaršiu obyvateľku Beňadova. Pri tej príležitosti sme sa s ňou porozprávali.
Čo hovoríte na to, že ste sa
dožili titulu najstaršia obyvateľka obce?

Som rada, že Pán Boh mi dal
zdravie.
Čomu vďačíte za svoj krásny
vek?

Strave, jedli sme, čo sme
doma vypestovali a dochovali. Nie ako teraz. A mám
dobrého chlapa.
Ako a s kým oslávite okrúhle
jubileum?

Ak dožijem, v kruhu rodiny.
Skromne.

Mladí hasiči skončili v
prvej päťke
Dňa 14. septembra 2013 sa
mladí hasiči (deti) zúčastnili
okresnej hasičskej súťaže Plameň v Oravskej Lesnej. Nastúpilo 16 družstiev. Naši hasiči
skončili na krásnom 5. mieste.
Na to, že sa na takejto súťaži
zúčastnili prvý raz, je to veľký
úspech.

Zaspomínajte si na svoj život.

Žila som v Beňadove. Mala
som troch súrodencov. Otec
bol roľník, gazdoval. Zažili
sme frontu, otec bojoval v
Rusku. Dlho bol nezvestný,
keď sa vrátil, doniesol ruble,
ale nie cárske, ako sa neskôr
ukázalo, boli falošné. Keď som bola mladá, opatrovala som mamu. Potom zomrela. Zostala som
sama, aj sa mi cnelo. Vydala som sa ako 36-ročná, vyhliadol si ma Ľudovít, môj manžel. Dohodli
sme sa, napiekli buchty a bola svadba. S manželom sme už 54 rokov. Máme dve dcéry, sedem
vnúčat, päť pravnúčat.
Ako trávite svoj čas?

Modlím sa, poprechodím po dome, príde návšteva. Varím už málo.
Zmenila sa naša obec za tie roky? Ako sa vám tu žije?

Ój, to sa ani nedá porovnať, ako sa zmenila. Za posledné roky pribudli nové ulice, pekná škola,
z okna pozerám na mladých v parku, pekné domy. Je celkom iná ako kedysi. Ako sa mi tu žije?
Parádne, veselo, ľudia sú tu srdeční a otvorení.

Dobrovoľný hasičský zbor má v súťažiach zastupených mužov, ženy aj deti
Naše tímy sa každoročne zúčastňujú hasičských súťaží. Dňa 16.
júna 2013 sa v Novoti uskutočnila okresná súťaž, ktorá bola v
okrese zatiaľ najmasovejšia. Zúčastnilo sa jej až štyridsaťtri družstiev mužov a žien a stovky divákov. V Novoti sme mali zastúpenie
dvoch mužstiev mužov, A a B. Na prvom mieste sa umiestnilo
beňadovské družstvo B (115,14 bodov). Ženy skončili na 5. mieste.
Po skončení okresnej súťaže pokračovala postupová súťaž za oblasť celej Oravy. Okres Námestovo zastupovali muži z Beňadova,
čo považujeme za veľký úspech. Za ženy nastúpili hasičky z Novote.
Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Beňadovo je
Ľubomír Triebeľ.
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Mužstvo A - muži: Ľubomír Triebeľ, Vendelín Triebeľ, Ján Páterek,

Miroslav Kubaľák, Michal Gašpierik, Miroslav Podstrelený, Peter
Páterek, Marek Ondrek, Michal Rambala, František Triebeľ, Marek Hušľa, Lukáš Pepucha, Vladislav Páterek, Jaroslav Pepucha,
Tomáš Páterek, Martin Páterek, Dominik Kováľ, Ján Ondrek, Jozef
Šubjak, Róbert Hušľa, Stanislav Rambala, Dominik Motýľ, Ondej
Bugaj,
Mužstvo B - ženy: Vlasta Triebeľová, Dominika Majdová, Zuzana
Páterková, Martina Páterková, Mária Páterková, Daniela Hušľová,
Tatiana Páterková, Magdaléna Páterková, Anna Socháňová
Deti: Ján Páterek, Jakub Páterek, Marián Podstrelený, Marián Páterek, František Protuš, Patrik Protuš, Ján Pepucha, Ján Forgáč,
Aneta Šubjaková, Martina Triebľová

Servis

Kalendár vývozu odpadu pre obec Beňadovo
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Plasty

Papier

Sklo

Komunálny odpad

23. 1.
20. 2.
20. 3.
16. 4.
23. 5.
23. 6.
18. 7.
25. 8.
25. 9.
23. 10.
24. 11.
18. 12.

31. 1.
28. 2.
28. 3.
29. 5.
19. 6.
30. 7.
28. 8.
29. 9.
29. 10.
27. 11.
-

13. 1.
10. 2.
10. 3.
7. 4. – 25. 4.
12. 5.
4. 6. – 25. 6.
22. 7.
18. 8.
11. 9.
13. 10.
13. 11.
10. 12.

8. 1., 22. 1.
5. 2., 19. 2.
5. 3., 19. 3.
2. 4., 16. 4.
30. 5., 14. 5., 28. 5.
11. 6., 25. 6.
9. 7., 23. 7.
6. 8., 20. 8.
3. 9., 17. 9.
1. 10., 15. 10., 29. 10.
12. 11., 26. 11.
10. 12., 23. 12.

Ako triediť odpad?

Kontakt :
mobil: 0917 843 891
email: zdruzenie@orava.sk

Zmena v termínoch platenia

Plasty

patrí sem:

plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly
od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, tetrapak, plechovky, konzervy
nepatrí sem: znečistené plasty (farbami, potravinami...), obaly od
sladkostí a slaností, guma, molitan, plastové obaly z
motorových olejov, kuchynský odpad!
Papier

patrí sem:

noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly,
kartón, kancelársky papier
nepatrí sem: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností
Sklo

patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre
nepatrí sem: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, sklobetóny, uzávery z fliaš

Obecné zastupiteľstvo schválilo 12. decembra 2013 dodatky k
Všeobecne záväznému nariadeniu o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch za komunálny odpad. Zmenili sa termíny na úhradu
daní a poplatkov.
Ak ročná daň z nehnuteľností, daň z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubená fyzickej
osobe - občanovi presahuje sumu 50 eur a ročná daň z nehnuteľností vyrubená právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi presahuje sumu 200 eur, správca dane určí platenie dane
v dvoch rovnakých splátkach s nasledovnou splatnosťou:
Prvá splátka je splatná do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti výmeru a druhá splátka do 30. júna.

Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov - obci
Beňadovo týmito spôsobmi buď v hotovosti na Obecnom úrade v Beňadove alebo bezhotovostným prevodom na účet obce
v Prima banke Slovensko a.s., č. účtu 4041321001/5600.

Ulice sú tvárou dediny, námestie jej úsmevom
Snáď už každý z nás počul od návštevníkov obce: „Ako tu máte
krásne, krásnu prírodu, krásne prostredie“. No my si to neuvedomujeme, my si to nevšímame. Nevšímame si ani tú krásnu prírodu
okolo, ktorá nám poteší oko, zvykli sme si byť nevšímaví aj k tomu,
čo oko bolí. Chcela by som, aby naša dedina bola pokroková a Ľudia si začali všímať prostredie, boli k nemu citlivejší, vnímavejší a
nezmierili sa so stavom, na ktorý sme zvyknutí.
Máme upravené centrum obce, ale čo naše ulice? Ľudia ako keby
stratili záujem o ulicu, ako keby nikomu nepatrila a pritom stačí
tak málo, aby sme sa tešili z pohľadu na svoju ulicu. Stačí svojpomocne priložiť ruku k dielu, t.j. pokosiť trávu aj za plotom, skrášliť
ju rastlinkami či kvetmi. Stačí byť trošku zodpovednejší a ohľaduplnejší voči ostatným občanom a pozbierať blato, ktoré nám
vypadlo z kolies traktora, odpratať znečistenie od hovädzieho do-

bytku. Chváľme obyvateľov za to, ktorí už objavili radosť z pohľadu na svoju ulicu. Ako príklad môžem uviesť Ľudmilu Triebeľovú.
Krivý a trávou zarastený breh premenila na krásnu skalku, ktorá
lahodí oku a skrášľuje ulicu.
Tí skôr narodení si pamätajú lavičky na priedomí, dnes sa nám
kde tu začínajú objavovať vysoké ploty. Takýto plot je nielenže neestetický, kazí pohľad na ulicu, ale aj ľudia sa navzájom vzďaľujú,
odsudzujú sa.
Obec budujeme, rozvíjame a podľa ohlasov návštevníkov i Vás,
občanov, si myslím, že sa nám to aj celkom darí. Ale ozajstným pokrokom pre dedinu bude uvedomiť si, že obraz dediny je vizitkou
všetkých obyvateľov obce.
Mgr. Mária Ondreková
Zdroj: „Dedina by mala mať zmysel pre pokrok“, prof. Michal Šarafín
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Zo života školy

Základná škola s materskou školou Beňadovo
V Beňadove sa nachádza krásna, zrekonštruovaná základná a materská škola. V základnej škole sa nachádzajú štyri triedy a počítačová učebňa. Navštevuje ju 55 žiakov. Materskú školu navštevuje
12 predškolákov a 13 škôlkarov. Triedy sú moderne zariadené, v
troch z nich sa nachádza interaktívna tabuľa, ktorá slúži ako výborná názorná pomôcka pre žiakov.
Škola a záujmy

Záujmy, zručnosti, schopnosti a záľuby si žiaci rozvíjajú a prehlbujú v záujmových krúžkoch. Žiaci majú možnosť navštevovať
tvorivú angličtinu, krúžok tvorivosti, spevácko-dramatický a od
minulého roka aj folklórny krúžok, pretože v našej obci je len veľmi málo možností, ako deťom pripomenúť ľudové tradície.
Škola a projekty

Škola je zapojená do rôznych projektov. Medzi deťmi je obľúbený
projekt, ktorého cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u
detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať
chorobám z nadhmotnosti a obezity. Spoločnosť Boni Fructi v
rámci programu školské ovocie zabezpečuje pre žiakov ovocie a
100% jablkovú šťavu. Projekt je zo 73 percent nákladov spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Ďalším projektom, do ktorého sa škola zapojila, je projekt Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. Získala v ňom didaktickú techniku (dataprojektor EPSON a päť počítačov HP).
Pri príležitosti návštevy bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča nám bol podarovaný notebook HP ProBook, interaktívna
tabuľa Promethean, projektor Hitachi a softvér - objavovanie obrazu a zvuku a objavovanie prírodného umenia.
V projekte Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov bola
darovaná našej škole sada didaktického školiaceho materiálu Our
Discovery Island 1 Active Teach 1-3 a dataprojektor.
Život v našej škole

V škole sa každoročne konajú rôzne akcie, ktorými chceme žiakom dopriať veselé zážitky. Na jeseň sa koná v miestnej časti Hájisko Šarkaniáda, na ktorej sa deti vyšantia v jesennej prírode so
šarkanmi v spoločnosti svojich kamarátov.
V predvianočnom adventnom období organizujeme v priestoroch
školy nádhernú akciu s názvom Noc čítania Biblie, kde žiaci 3. a 4.
ročníka trávia noc v priestoroch školy v spoločnosti Biblie, rozprávok, piesní, tanca a hier pod dozorom učiteliek.
K vianočnému obdobiu patrí Mikuláš, pre ktorého si spolu s deťmi každoročne pripravujeme krásny program. Srdečne pozvaní sú
vždy aj rodičia.
Vianočnú besiedku mávame ako krásnu tichú prípravu na príchod
Ježiška. Žiaci sa vzájomne obdarúvajú tým, že si spolu zahrajú
Betlehemské narodenie Ježiška spojené s poklonou betlehemcov.
Spoločne si zaspievame vianočné koledy.
Tesne pred pôstom sa ešte trochu zabavíme, zaspievame, zatancujeme a zasúťažíme na Maškarnom plese. Každý žiak predstaví
svoju masku.
Vo februári privítame a zapíšeme do prvého ročníka našich malých predškolákov a zároveň budúcich prvákov pekným programom a zábavnými úlohami.
V zimnom období sa žiaci vždy veľmi tešia na Sánkovačku na dedinskom vleku. Užijú si veľa zábavy v snehu pri zimných športoch
a súťažiach.
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Tretiaci navštevujú v máji plavecký výcvik v Oravskej Lesnej. Zažijú obrovskú zábavu a naučia sa, ako reagovať vo vode, prekonať
svoj strach z nej a naučia sa alebo zdokonalia si plavecké techniky.
Súčasťou každého školského roka je aj školský výlet, ktorý je pre
školákov vždy krásnym zážitkom. V školskom roku 2013/2014
sme zorganizovali výlet loďou po Oravskej priehrade a návštevu
Slanického ostrova umenia. Potom sa žiaci presunuli do Kinderlandu, kde mali možnosť dosýta sa vyšantiť a ochladiť sa zmrzlinovým pohárom. Plní zážitkov sa tešili na letné prázdniny.

Osobnosť

Anton Páterek – náš známy neznámy rodák
Anton Páterek, kňaz Spišskej diecézy, sa narodil v Beňadove. Zomrel v Curitibe (Curitiba je biskupské mesto v brazílskom štáte
Paraná) v Brazílii 30. augusta 1989 na rakovinu. Mal 66 rokov,
kňazom bol 39 rokov (vysvätený bol 23. decembra 1950 v Ríme v
bazilike sv. Jána na Lateráne).

Úryvok z listu, ktorý adresoval zrejme svojim rodákom - vysťahovalcom do Ameriky. Prezident, ktorého v liste spomína,
je pravdepodobne John Fitzgerald Kennedy, jediný americký katolícky prezident.

Zo srdca Vám prajem, aby i tohtoročné vždy tak krásne vianočné sviatky, vždy nanovo a pozorne očakávané i starostlivo pripravované či už v rodine či v kostole, boly pre Vás
prameňom ozaj rodinnej a duchovnej radosti, novou príležitosťou zaslúžiť si a prijať mnoho Božích milostí a trvácich
nebeských darov, zárukou Božích požehnaní v každom Vašom dobrom podujatí a vždy pri dobrom zdraví, spokojnosti a vyrovnanosti v prijímaní Otcovskej vôle Božej v každej
chvíli Nového roku. Toto prinášajú v krátkosti priania po
portugalsky na skromnej vian. karte a to isté budú vyjadrovať moje úprimné city pri spomienke na Vás vo sv. omši v
tichosti i brazílskej Svätej noci.

Anton Páterek prežil tridsať rokov na vozíku (v tej dobe často dával duchovné cvičenia). Po vysviacke bol dva roky kaplánom vo
Verone, potom odišiel naspäť do Ríma, kde si urobil doktorát teológie. Jeho spolužiakmi v Ríme boli napríklad Mons. Dominik
Hrušovský a Mons. Štefan Vrablec.
Keď sa 9. augusta 1959 Anton Páterek po sv. omši podľa brazílskeho zvyku lúčil s veriacimi pred kostolom (bol kňazom, možno
správcom biskupskej katedrály v Curitiba, vyučoval údajne aj v
miestnom seminári, buď malom alebo veľkom), v blízkosti sa zrazili dve nákladné autá. Koleso odletelo z jedného z áut a dokaličilo
kňazove nohy tak, že mu ich museli obe amputovať. Neskôr mu
vysťahovalci z Beňadova žijúci v Amerike zabezpečili operáciu,
liečenie aj protézy.
Informácie o tejto udalosti a následnom živote Antona Pátereka sa
nemohli dlho dostať na Slovensko, okrem iného aj pre komunistický režim a obmedzenie kontaktu so zahraničím. Správu o jeho
smrti poslal po otvorení hraníc (15. decembra 1989) Sergio Pinto
Ferreira Filho, ktorý ho s bratskou láskou opatroval až do smrti.
Zdroj: Časopis Diakonia, č. 4 (rok 1989), str. 336

Ďalšie fakty zo života Antona Pátereka

•
•
•

20. 9. 1945 odchádza na štúdiá do Ríma
23. 12. 1950 prijal sviatosť kňazstva spolu so svojimi piatimi
krajanmi (Jozef Medovy, Dominik Hrušovský, Štefan Vrablec,
František Škoda a Ján Répassy)
24. 12. 1950 odslúžil v ranných hodinách svoju prvú sv. omšu
v Bazilike sv. Klementa v Laterane, v kaplnke zasvätenej sv.
Cyrilovi. Žiadny z jeho príbuzných sa nemohol zúčastniť
omše kvôli zákazu vycestovať do západných krajín. My, skôr
narodení, si pamätáme časy neslobody, časy prenasledovania
našej viery, keď tvrdou rukou vládol komunizmus. Aj náš rodák bol nútený zostať v zahraničí a čas strávený mimo rodnej
vlasti sa stal pre neho celým životom.

Zprávu o tragickej smrti Vášho a katolíckeho prezidenta zachytili sme tu na rádiu v ten istý deň smrti. V prvej chvíli
nikto to nechcel veriť. Mysleli sme, že to bude asi len „ taká
novota“, ako sa dakedy prihodí na rádiu. Lenže rádiové vysielačky prerušily obyčajné vysielanie a pokračovaly vo zprávach a podrobnostiach o smrti. Teda bola to pravda a smutná
skutočnosť. Všetci ostali hlboko dojatí, zarmútení a rozrušení. Náš prezident, governéri štátov a mnohí verejní činitelia i
obyčajní ľudia vyslovili na rádiách a televízií svoju sústrasť a
spolucítenie pri tak smutnej udalosti. Bol vyhlásený úradný
smútok v Brazílii i v štátoch. V nasledujúcich dňoch objavily
sa zástavy vytiahnuté do pol žrde na znak smútku, noviny
zas priniesly fotografie zomr. prezidenta a jeho rodiny a boly
slúžené sv.omše. Iste Vás sa to najviac dotklo. Ako i sv. Otec
povedal v reči, majúc na mysli tento smutný prípad, je ešte
hodne zloby a nenávisti na tomto svete. Tiež, ako sa hovorí
„v úzkosti a ťažkých chvíľach poznáš priateľa“, ukázalo sa pri
tejto príležitosti, že Amerika i tu má hodne úprimných priateľov podľa prejavov spolucítenia.
Čo sa týka môjho zdravia, nemôžem sa sťažovať, cítim sa
dosť dobre a potom musím tak ja ako i Vy prijať z rúk Božích všetko trpezlivo nakoľko to ľudská slabosť dovoľuje a
dosiahne. Máme teraz veľmi premenlivé počasie. S umelými
nohami ťažko, ale pokračujem. Dával som duchovné cvičenia. Po Vianociach budem mať zas. Nemôžem sa chytiť stálej
práce pre tie ťažkosti s nohami. Teda ani miesto nemám také
trvalé a stále. Bude dobré, ak mi budete chcieť ešte niekedy
napísať páru riadkov, keď budete písať naďalej na adresu do
New Yorku. Nič sa nevráti a ztadiaľ pekne a pravideľne dostávam všetku poštu. Pán Boh Vás žehnaj!
Fr. Anton Paterek
P. O. Box 377, Lenox Hill Sta.
New York 21, N.Y.
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FUTBAL

Naši jubilanti v roku 2014
90 rokov:

ŠK Beňadovo

Triebeľová Apolónia

Ďalší oslávenci:

88 rokov
86 rokov
85 rokov
83 rokov
82 rokov
81 rokov

Pátereková Mária
Bugaj Štefan
Pátereková Anna
Hušlová Anna
Triebeľ Ľudovít
Kubaľáková Anna
Majdová Mária

Bugajová Mária

Kubaľáková Anna

80 rokov:

Protušová Justína
Podstrelená Mária

Kováľová Mária

60 rokov:

Ondrek Vendelín
Triebeľ Zdenek
Pepuchová Agneša
Babečka Štefan
Rambalová Mária
Páterek Augustín

Dulla František
Motýľová Anna
Dullová Marta
Triebelová Zdena
Bugajová Emília

50 rokov:

Forgáč Ján
Ondreková Štefánia
Ondrek Jozef
Rambala František
Bugajová Justína
Rambalová Mária

Kubaľáková Anna
Majda Ľuboslav
Bugajová Anna
Rambalová Ľudmila
Kovaľová Anna

Jubilantom srdečne blahoželáme. Vyprosujeme im od Pána
všetky dary neba, veľa duchovného i telesného zdravia.
Nielen veľa slniečka v srdiečku k narodeninám Vám prajeme, ale tak isto veľa šťastia, zdravia, lásky, aby ste nemali na
čele smutné vrásky. Na svete nech prežívate samé radosti a
nemáte nikdy žiadne starosti. Všetko najlepšie k narodeninám Vám praje obec Beňadovo.

ŠK Beňadovo je pomerne mladý klub, ktorý sa ale futbalom
baví, a dokazuje to podávaním kvalitných výkonov, či už na domácej tráve alebo na súperových ihriskách.
Mužstvo starších žiakov je najmladšie mužstvo, hrá v II. triede oravskej oblastnej súťaže. Vedie ho Jaroslav Kubaľák, ktorý
chce z malých talentov vyťažiť maximum.
Túto sezónu ale, bohužiaľ, bolo týchto talentov menej. Aj preto
najmladší tím športového klubu Beňadovo obsadil piate miesto so šiestimi bodmi za dve výhry proti tímom ŠK Podbiel a TJ
Družstevník Krivá. Na prvé mužstvo skupiny starších žiakov
OŠK Lokca stráca sedem bodov.
Najlepším strelcom tímu je Pavol Páterek, ktorý dokázal trafiť
svojou presnou strelou bránu súpera päťkrát.
Druhým mužstvom je tím starších dorastencov, ktorý hrá prvú
najvyššiu oravskú súťaž - I. triedu.
Po jesennej časti dorastenci skončili na dvanástej priečke s desiatimi bodmi.
Najcennejšie víťazstvo sa dorastencom túto sezónu podarilo
získať proti rivalovi z Mútneho, kde zvíťazili 4:2. Ďalšie víťazstvo získali s tímom Oravského Podzámku a Hruštína.
Po jednom bode si pripísali do tabuľky s Hruštínom ešte z prvého vzájomného zápasu zo začiatku sezóny.
Najlepším strelcom je Erik Kovaľ, ktorý strelil počas štrnástich
zápasov dvanásť gólov.
Najstarším a najskúsenejším družstvom je tím mužov, ktorý
hrá v III. triede oravskej oblastnej súťaže.
Tím sa po jesennej časti umiestnil na štvrtej priečke so šestnástimi bodmi a na prvé mužstvo tabuľky stráca šesť bodov. Najväčšie víťazstvo získali na domácom ihrisku s tímom z Vasiľova,
vyhrali vysoko 5:0. Najlepším strelcom mužov je Patrik Triebeľ
so šiestimi gólmi.
Michal Ondrek

Štatistika obyvateľov obce Beňadovo
k 31. 12. 2013
Popis

Stav obyvateľov k 1. 1. 2013
Narodení v roku 2013
Odhlásení z trvalého pobytu v roku 2013
Zomrelí v roku 2013
Uzavreté manželstvá v roku 2013
Stav obyvateľov k 31. 12. 2013

Muži

Ženy

Spolu

394
7
2
2
8
397

402
13
0
4
8
411

796
20
2
6
8
808
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