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Obec má za sebou
vydarené akcie

Hasiči oslávia
80. výročie

Zo života základnej
školy

Prečo je dobré
triediť odpad

SPRAVODAJSTVO

Príhovor

Vážení občania,
v minuloročných komunálnych voľbách ste mi prejavili
dôveru a zvolili ma za starostu našej malej, ale o to krajšej obce Beňadovo. Chcem
sa vám ešte raz poďakovať za
prejavenú dôveru a sľubujem,
že urobím všetko pre to, aby
som vás nesklamal. Je len a len
na mne, aby som presvedčil aj
ľudí, ktorí ma nevolili, že som
ten správny človek na riadenie,
spravovanie a rozvíjanie samosprávy.
Ďakujem svojej predchodkyni
Mgr. Márii Ondrekovej za jej
prácu a čas, ktorý obetovala
rozvoju a zveľadeniu Beňadova
počas jej osemročného pôsobenia vo funkcii starostky. Mojím
snom ešte ako malého chlapca
bolo, aby bola v našej obci plne
organizovaná základná škola
od prvého po deviaty ročník.
Urobím všetko pre to, aby sa mi
to v tomto volebnom období
podarilo a aby beňadovské deti
nemuseli cestovať za základným vzdelaním do susedných
dedín a Námestova.
Všetci dobre vieme, ako potrebujeme aj dom smútku. Je
to tiež jedna z priorít vedenia obce, verím, že sa nám
ho podarí vybudovať. V neposlednom rade musíme urobiť pozemkové úpravy, aby
sme vytvorili podmienky pre
budúce generácie, aby mladé rodiny ostali v Beňadove a
neodchádzali bývať inam. Dúfam, že všetci chceme pre obec
len to najlepšie a spoločnými
silami to zvládneme ako jedna
veľká rodina. Vopred ďakujem
za vašu podporu a porozumenie pri mojich rozhodnutiach
a rozhodnutiach obecného zastupiteľstva.
Jaroslav Pepucha, starosta
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Investičné plány samosprávy
Pre rozdrobenosť pozemkov sa
obec rozhodla pre komasáciu.
Začala jednoduchými pozemkovými úpravami (JPÚ) v miestnej časti Krajisko. Je rozbehnutá
aj komplexná komasácia celého
územia obce, ktoré by malo byť
financované z Európskej únie. V
nedeľu 19. júla sa uskutoční verejný hovor, na ktorom si vlastníci
zvolia výkonný výbor, ktorý ich
bude zastupovať počas komasácie. Plánované ukončenie komasácie je v máji 2016.
Dom smútku

Po porade s občanmi sa samospráva rozhodla umiestniť objekt
pri vchode do cintorína. Oproti
predchádzajúcemu postaveniu
pod cintorínom ide o účelové a
praktickejšie riešenie z hľadiska

dostupnosti na cintorín. V súčasnosti obec rieši vyvlastnenie pozemkov zo Slovenského pozemkového fondu. Chce požiadať o
prostriedky z Európskej únie, už
je spustené verejné obstarávanie.
Potrebná suma na výstavbu je
300-tisíc eur. Pri dome smútku
bude umiestnené parkovisko. Na
obrázku je znázornený pôdorys a
umiestnenie stavby.
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

Obec podala žiadosť na nenávratný finančný príspevok, aby mohla
zmodernizovať pouličné lampy.
Cesta Hájisko

Obec začala pracovať na vlastné náklady. Bude pokračovať z
fondov EÚ, má podanú žiadosť

Dom smútku - situácia

Cesta Hájisko - prehľadná situácia

o nenávratný finančný príspevok. Výška investície by mala byť
300-tisíc eur. V súčasnosti rieši
odkúpenie pozemkov z pôdneho
fondu.
Cykloturistická trasa s náučným
chodníkom

Obec dala vypracovať projekt, na
ktorý bude žiadať finančné prostriedky z eurofondov. Chodník by
mal byť vybudovaný ponad Lány,
kde sa nachádza historická zvonica z roku 1756. Pri zvonici by
mala vyrásť i oddychová zóna.
Vodovod

Do konca tohto roka je naplánované spustenie a skolaudovanie
vodojemov nad cintorínom. Potrebná investícia je asi 15-tisíc
eur.

SPRAVODAJSTVO

Aliancia za rodinu splnila svoj sľub, prišla navariť guláš
Tak, ako predstavitelia Aliancie
za rodinu sľúbili, prišli na Deň
otcov do Beňadova navariť guláš.
Beňadovčania si to vyslúžili za
celoslovensky najvyššiu účasť v
referende.
Podujatie sa uskutočnilo 21. júna.
Začalo sa omšou o 10.30 h, ktorú
slúžil veľadôstojný generálny vikár spišskej diecézy Mons. Anton
Tyrol. Po svätej omši sa ľudia presunuli do školskej záhrady, tam
už na nich čakal sľúbený guľáš.

Uvarili ho predstavitelia Aliancie
za rodinu, beňadovskí poľovníci a
Anton Tomašák. Obec navštívili
aj poprední predstavitelia strany KDH a Sieť. Program začal
príhovorom starostu Jaroslava
Pepuchu, v ktorom sa poďakoval
otcom za to, ako skvele svoju úlohu zvládajú. Zároveň pochválil
občanov za účasť vo februárovom
referende, v ktorom Beňadovo
dosiahlo 86,63-percentnú účasť.
V programe vystúpili deti z mat-

erskej a základnej školy, beňadovskí heligonkári, novovzniknutý
folklórny súbor Beňadovčan.
Najväčší úspech u detí aj dospelých zožal kúzelník Ivan. Otcovia
so synmi a matky s dcérami si
zmerali sily vo volejbalovom turnaji.

Počasie vyšlo na výbornú, až
okolo 16. hodiny návštevníkov
vyhnala zo školskej záhrady dažďová prehánka. Program sa potom presunul do sály kultúrneho
domu, kde sa konala veselica. O
zábavu sa postarala živá hudba,
skupina Formát.

Pozvánka
Dobrovoľný hasičský zbor pozýva všetkých na oslavu 80. výročia svojho založenia.
Sobota 1. augusta

Nedeľa 2. augusta

• Začiatok o 8. h na futbalovom ihrisku pri Mlyne – súťaž
najmladších hasičov, detí pod názvom Plameň. Zúčastní sa jej
10 mužstiev z okolitých obcí.
• Pre účastníkov aj hostí bude prichystaný guláš a malé
občerstvenie.
• Po skončení súťaže bude nasledovať ukážka zásahu s historickou
striekačkou, ktorá sa zachovala v obci od roku 1837.
• Voľná zábava

• Slávnostná sv. omša o 10.30 h – hostia – dobrovoľní hasiči z
Oravského Veselého, Mútneho, Beňadova a Novoti.
• Slávnostný obed v kultúrnom dome pre hostí
• Ocenenie vyslúžilých hasičov – Vendelín Triebeľ st., Eduard
Motýľ, Anton Triebeľ
• Ukážka s historickou striekačkou
• Heligonkári
• Veselica
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UDIALO SA

Deň matiek

Prechod chotárom

Ako každý rok patrí druhá májová nedeľa všetkým mamám. Inak
tomu nebolo ani v Beňadove. Obec pri tej príležitosti navštívili predstavitelia Aliancie za rodinu, ktorí predniesli príhovory. Vyzdvihli v
nich rolu matky. Sľúbili, že na Deň otcov prídu variť guláš za najväčšiu účasť v Referende 2015.
O zábavu sa postarali škôlkari a školáci, beňadovskí heligonkári Martin Triebeľ a Miroslav Podstrelený ml. Obec pripravila pohostenie koláč, varené víno a kávu. Každá mamička dostala kvet.

Vo februári sa stretli milovníci bežiek a turistiky. Snehové podmienky boli ideálne. Prechodu Beňadovským chotárom sa zúčastnili
domáci, ale aj obyvatelia okolitých obcí. Odštartovali pri Beňadovskom mlyne, pokračovali cez Majdovú, Dúľovský kopec, Čeršľu, cez
Kampovú až na Hájisko.
Po športovom výkone čakalo na účastníkov posedenie v kultúrnom
dome. Podávali sa klobásy, varené víno a čaj.

Deň žien

Stavanie mája

V spolupráci s predstaviteľmi strany Sieť a poslancom VÚC Igorom
Janckulíkom obec oprášila starý sviatok. Dňa 8. marca zorganizovala
v kultúrnom dome pre všetky ženy malú oslavu na ich počesť. Prichystané bolo občerstvenie v podobe kávy, koláča a vína. Oslávenkyne dostali na pamiatku kvet.

V spolupráci s beňadovským urbárom obec zorganizovala stavanie
mája. Sprievod hasičov chodil po dedine a dievčatá ozdobili vrcholec
mája stužkami. Do toho vyhrávala heligónka. Potom sa ľudia zišli v
školskej záhrade, kde máj postavili.
Poľovníci sa postarali o chutný guláš. Veselica trvala do skorého rána.

Obecné fašiangy
Na Valentína, 14. februára, obec zorganizovala Obecný fašiangový
ples. Naposledy sa ples konal pred piatimi rokmi. Záujem o vstupenky bol obrovský. Plesajúci sa zabávali do bieleho rána. Keďže ples mal
u Beňadovčanov úspech, samospráva ho plánuje zorganizovať aj o
rok.
Vyvrcholením fašiangového obdobia bol aj fašiangový sprievod po
dedine, do ktorého sa bez váhania zapojili všetky generácie.

Novoročný futbalový turnaj
Začiatkom januára sa konal novoročný futbalový turnaj O pohár starostu obce. Sily si zmeralo sedem domácich družstiev, zložených z
nadšencov športu. Prvé miesto vyhrali Fačkovci, druhí skončili BNK
Beňadovo, tretí boli Tréneri.
Ostatné mužstvá: Radleri, Sparta, Hasiči a Červené nosy.

Veľkonočný turnaj
Už tradične na Bielu sobotu a cez Veľkonočnú nedeľu sa uskutočnil
stolnotenisový turnaj. Deti si zmerali sily v sobotu, muži nasledujúci
deň. Malí účastníci dostali za odvahu a účasť v turnaji sladkosť.
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Kam v Beňadove
1. - 2. august: Oslavy 80. výročia založenia DHZ
Október: Posedenie pre dôchodcov
November: 1. ročník Beňadovskej heligónky

FUTBAL

Futbalisti bojovali o dôstojné umiestnenie
V sezóne 2014/2015 hrali za
Beňadovo dve mužstvá – starší
žiaci a muži. Starší žiaci pôsobili
v II. triede žiackej súťaže. V jesennej časti začali výborne, skvelým
víťazstvom nad mužstvom z Pribiša v pomere 0:6. Aj v ďalšom
priebehu súťaže robili trénerovi
radosť, obec reprezentovali v tom
najlepšom svetle. Prehrali iba dva
zápasy zo siedmich. Po jesennej
časti mali na konte sedem bodov,
čo im zaručovalo šiestu priečku
spomedzi ôsmich mužstiev.
V jarnej časti nenechali nič na
náhodu a bodovali v piatich zápasoch s tým rozdielom, že získali
desať bodov. V konečnom súčte
sa umiestnili na štvrtej priečke.
Je to zásluha všetkých chlapcov,
ktorých futbal baví. Poďakovanie
si zaslúži aj tréner Jaroslav Kubaľák, ktorý svojim zverencom venuje každú chvíľku voľného času.
A-tým mužov nastúpil v jesennej
časti v III. triede dospelých. Úvod
sezóny začali s dvomi víťazstva-

mi, potom ich výkon stagnoval
a začala sa im lepiť aj smola na
kopačky. Napokon získali po
jesennej časti dvanásť bodov a
umiestnili sa na ôsmej priečke v
konkurencii dvanástich mužstiev.
V jarnej časti prišli prehry hneď
v úvode. Boli to nešťastné prehry o jeden gól v Krušetnici i s

odvekým rivalom Mútnym. Po
zbabraných zápasoch s Rabčicami a Babínom, kde muži vyhrávali do posledných minút, prišli
dve remízy, ktoré mužstvo trocha
nakopli. Vrcholom sezóny bol
posledný zápas v Habovke. Mužstvo nastúpilo s desiatimi hráčmi a súper kopal dva pokutové

kopy, no napriek tomu sa Beňadovčanom podarilo v posledných
minútach streliť víťazný gól a tak
zavŕšiť sezónu víťazstvom. Po
súčte bodov sa mužstvo umiestnilo na konečnom desiatom
mieste.
Vďaka patrí dlhoročným hráčom
ŠK Beňadovo Jánovi Pepuchovi,
Patrikovi Graňákovi, Jaroslavovi
Kubaľákovi, Štefanovi Babečkovi,
Ľubomírovi Pepuchovi a ďalším,
ktorí obetovali futbalovému klubu každú nedeľu v sezóne. Poďakovanie si zaslúžia aj funkcionári
Štefan Triebeľ, František Triebeľ,
František Hušľa. „Pevne verím,
že futbal už neodmysliteľne patrí k našej obci a mladá generácia
bude pokračovať v nastolenom
trende,“ povedal starosta Jaroslav
Pepucha.

Z minulosti futbalového klubu

5

DOBROVOĽNÍ HASIČI

Dobrovoľní hasiči majú zastúpenie vo všetkých súťažiach
Dobrovoľný hasičský zbor v Beňadove má v súťaži päť družstiev - tím
muži A, tím muži B, ženy, dorast a plameniaci.
Dorast

Prvá súťaž, ktorá sa konala v tomto roku, bola 22. mája vo Vasiľove.
Beňadovo v nej reprezentoval dorast. V tíme dorastu je osem členov:
Beáta Triebeľová, Eva Triebelová, Patrik Kubaľák, Boris Hušľa, Marek
Rambala, Ladislav Kováľ, Jozef Páterek a Denis Triebeľ. Na súťaži mali
úspech, umiestnili sa na 3. mieste. Postúpili na krajskú súťaž do Bytče,
ktorá sa konala 20. júna. Beňadovský dorast zastupoval celý okres Námestovo. V súťaži skončil na 7. mieste.

Ženy a muži

Ďalšia súťaž sa konala 31. mája v Rabči. Zúčastnili sa jej ženy a muži
tímu A a B. V tíme A sú Ján Páterek, Jozef Šubjak, Róbert Hušľa, Peter
Páterek, Marek Hušľa, Tomáš Páterek a Ondrej Bugaj. B-tím zastupujú František Triebeľ, Martin Páterek, Jozef Páterek, Marek Rambala,
Marek Ondrek, Patrik Kubaľák, Boris Hušľa a Michal Rambala. V ženskom tíme sú Anna Socháňová, Mária Páterková, Vlasta Triebeľová,
Dominika Majdová, Eva Triebľová, Beáta Triebeľová, Aneta Podstrelená a Zdenka Pepuchová. V Rabči sa ženy umiestnili na bronzovom
3. mieste.
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Plameniaci

V poradí posledná hasičská súťaž pre plameniakov sa konala v Oravskej Lesnej. V tíme dievčat sú Zdenka Pepuchová, Michaela Motýľová,
Rebeka Kováľová, Dáša Páterková, Kiara Rambalová, Klára Kapičáková, Aneta Šubjaková, Martina Triebľová a Veronika Šubjaková. Tím
chlapcov reprezentujú Ján Páterek, Jakub Páterek, Patrik Protuš, Ján
Pepucha, Marián Páterek, Pavol Molýľ, Pavol Páterek, Mário Vraňák,
Oliver Triebeľ. Dievčatá sa umiestnili na 4. mieste, chlapci skončili
druhí.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Školáci majú za sebou ďalší rok plný aktivít
V uplynulom školskom roku základnú školu navštevovalo 52
detí. Učili sa v samostatných triedach. V každej triede majú možnosť navštevovať rôzne záujmové
krúžky. Najväčší záujem je o folklórny krúžok, učia sa tam nové
tance a choreografie na kultúrne
podujatia.

O škole

V škole vyučuje šesť pedagogických zamestnancov, z nich dvaja pracujú na čiastočný úväzok.
Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie a sú kvalifikovaní.
Učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu využívajú moderné technológie ( interaktívne
tabule, dataprojektory, PC ). V 3.
a 4. ročníku sa vyučuje anglický
jazyk. Aby bolo vyučovanie kvalifikované, jeden pedagogický zamestnanec sa vzdelával v projekte
Vzdelávanie učiteľov základných

Aktivity

Každoročne škola organizuje pre
žiakov vítanie sv. Mikuláša, besiedku pri vianočnom stromčeku
so spievaním kolied, biblickú noc

– čítanie z biblie a nočné bdenie,
karneval, šarkaniádu – súťaž o
najkrajšieho šarkana. Deň detí
sme oslávili na ihrisku, učiteľky
pripravili pre žiakov rôzne aktivity
a súťaže. Najlepší dostali odmenu.
Za účasť dostali všetky deti od starostu Jaroslava Pepuchu pastelky.
Škola organizovala Plavecký výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci
3. a 4. ročníka, kultúrny program
pre matky. Kultúrne poukazy sme
využili na rozprávkové divadielka
– Pyšná princezná a Žabia princezná. V rámci projektu Nech sa
nám netúlajú škola pripravila pre
deti viacero aktivít - diskusiu žia-

kov so staršími ľuďmi o ľudových
tradíciách a tancoch, Katarínsku
školskú zábavu, pletenie adventných vencov, pečenie a zdobenie
medovníkov, pletenie košíkov a
korbáčov, maľovanie veľkonočných vajíčok. Za peniaze z projektu škola kúpila kroje pre žiakov.
V júni boli žiaci na školskom výlete v Demänovskej jaskyni slobody.
Opekačkou v obecnom altánku
zavŕšili tento školský rok. Žiaci v
júni oslávili spolu so svojimi rodičmi aj Deň otcov, ktorý zorganizoval starosta Jaroslav Pepucha
s Alianciou za rodinu. Deti mali
možnosť predviesť folklórne tance.
škôl v oblasti cudzích jazykov. V
súčasnej dobe sa učitelia vzdelávajú v projekte Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej
výchovy. Vďaka patrí všetkým
zamestnancom školy za prácu,
kreativitu a vzájomnú spoluprácu, starostovi obce a rodičom za
dobrú komunikáciu a ochotu zapojiť sa do aktivít školy.
Mária Kureková
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, TÉMA

Spoločenská kronika

Prečo je dobré triediť a kompostovať odpad

Stav obyvateľov k 30. 6. 2015:
829 (400 mužov a 429 žien)
Najstaršia žena:
Apolónia Triebeľová, 90 rokov
Najstarší muž:
Štefan Bugaj, 88 rokov

Možno si myslíte, že triedenie
odpadov a kompostovanie nemá
pre vás žiadne výhody, no veľmi
sa mýlite. Triedenie a kompostovanie má environmentálne,
ekonomické aj sociálne výhody.

Narodení:

Výhody separovania odpadu
a kompostovanie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jozef Páterek
Marián Motýl
Tomáš Protuš
Martin Ondrek
Adela Kormanová
Izabela Bruníková
Romana Rybárová
Jozef Podstrelený
Matúš Ondrek
Amália Bugajová
Darina Ondreková
Peter Ondrek

Zomrelí:

• Augustín Ondrek

• Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu a preto sa
následne ťaží a získava menej
prvotných surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli
ťažbe surovín.
• Triedenie prináša významné
úspory prírodných zdrojov
a znižuje znečisťovanie životného prostredia.
• Spracovaním
vytriedených
druhotných surovín sa spotre-

búva menšie množstvo energie.
• Domácim
kompostovaním
získavame kvalitné a ekologické hnojivo, čím neznečisťujeme pôdu chemickými hnojivami.
• Keď budete triediť a kompostovať odpad, tak sa bude
ukladať na skládkach menšie
množstvo
odpadov.
To znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za odpad, ktorý skončí
na skládke, sa platia nemalé
finančné prostriedky. Čím viac
budeme triediť a kompostovať, tým viac obec ušetrí.
• Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napríklad ľudia
pracujúci na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách

odpadov alebo v kompostárňach).
V Beňadove máme zavedený triedený zber. Každý občan je povinný odpad triediť, aby sa náklady
za skládkovanie znížili.
Veľkoobjemové kontajnery slúžia
na zber starého nábytku, postelí,
kuchynských liniek, kobercov,
toaliet, vaní, rámov okien, dverí
a ostatného bytového zariadenia.
Občan je povinný zmenšiť objem
veľkoobjemového odpadu, ktorý
do kontajnera dáva. Kontajnery
neslúžia na zber separovaného a
biologického odpadu (viď fotky).
Vývoz takéhoto kontajnera stojí
obec takmer 500 eur. Za tie peniaze už mohlo dávno stáť ihrisko
pri materskej škole.
Ing. Dominika Ďurišová

Sobáše:

• Peter Hanzeli
a Mgr. Eva Ondreková
• Pavol Kubačka
a Vlasta Krupčíková
• Lukáš Kišš
a Mgr. Marta Páterková
• Anton Holubjak
a Mária Bugajová
• Ján Ondrek
a Angelika Hušlová
• Peter Martanovič
a Patrícia Rambalová
Jubilanti - 50 rokov

•
•
•
•
•
•

Bugaj Karol
Ondrek Ján
Rambala Peter
Majda Štefan
Vraňák František
Bugajová Mária

Jubilanti - 60 rokov

• Kampa Rudolf
• Pátereková Helena
Jubilanti - 65 rokov

• Triebelová Justína
• Blahútová Anna
Jubilanti - 70 rokov

• Hušlová Apolónia

Zelený odpad patrí na
kompostoviská

S príchodom letných mesiacov začali ľudia pracovať
v záhradách a na poliach.
Obec upozorňuje obyvateľov, aby zelený odpad kompostovali, nie vyhadzovali
do kontajnerov určených
na komunálny alebo triedený odpad. Ak sa biologicky
rozložiteľný odpad bude
naďalej množiť v kontajneroch, Beňadovo neušetrí
a namiesto potrebných investícií bude musieť zbytočne naviac platiť za odpady.
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