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Úvodník starostu

Milí spoluobčania, ďalší polrok je
za nami. Zvládame ho vo finančnej istote a k mojej, verím, že i k
vašej, spokojnosti. Podarilo sa
nám ušetriť z rozpočtu nemalú
sumu peňazí, ktorú využijeme
na rozvoj obce. Nižný koniec má
problémy so slabou elektrickou
sieťou a novostavby dokonca nedostali hneď stavebné povolenie.
Podarilo sa mi vybaviť posilnenie
nn siete vybudovaním novej trafostanice, ktorá bude postavená
podľa prísľubu SSE-D a spustená
do prevádzky najneskôr do konca roku 2017. Nie je jednoduché
vybaviť rozšírenie, nakoľko veľké
monopoly ako Slovenská energetika schvaľuje investície na rok
dopredu. V januári 2015 schvália
investície na celý rok 2016 a takto
to ide rok po roku.
Takisto sa boríme s neustálymi
poruchami obecného vodovodu.
Má už svoje roky a vyžaduje si rekonštrukciu nielen na záchytoch
prameňov, ale aj na rozvodoch v
dedine. Preto sme sa s obecným
zastupiteľstvom rozhodli záchyty zrekonštruovať na jeseň tohto
roku, aby mohli slúžiť ako želez-

Mlynské koleso sa
začne opäť točiť
Obec dala vyrobiť nové
mlynské koleso, to staré
zhnilo. Koleso v centre
dediny bude z červeného
smreka, takže by malo v
potoku vydržať dlhšie.
Drevo na jeho výrobu
poskytol urbár Beňadovo, za čo mu patrí poďakovanie.
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ná rezerva novému vodovodu
rovnako ako vrt v blízkosti altánku. Výdatnosť vrtu je zhruba
1.3 l/sekunda, čo je dostatočné
množstvo na prípadné doplnenie
nových vodojemov. Dobudovali sa nové vodojemy aj oplotenie
a hlavne sa nám ich podarilo po
rokoch skolaudovať a pripraviť
na prevádzku. Narazili sme na
malý problém s majetkovoprávnym vysporiadaním medzi obcami Beňadovo, Mútne a Oravské Veselé. Ale to je iba jeden z
problémov. Zistil som, že prívod
do Beňadova od mútňanských
vodojemov po koniec Dúľova nie
je k dnešnému dňu skolaudovaný,
takže nový vodovod po právnej
stránke nemôžeme užívať a uviesť
do prevádzky. Podnikol som všetky potrebné kroky, aby to stavebník, obec Mútne, čo najskôr urobila. Verím, že starosta Mútneho
to urobí v čo najkratšom čase.
Podarilo sa nám dobudovať aj
priestory nadstavby budovy školy.
V septembri otvárame 1.-9. ročník. Bude to veľký deň nielen pre
Beňadovo, ktoré bude mať plne
organizovanú školu, ale hlavne
pre deti a rodičov. Teším sa na zahájenie školského roka a slávnostné prestrihnutie pásky. Nebude to
jednoduché, dali sme sa na neľahkú cestu, ale pevne verím, že s
prispením nás všetkých, či už finančne alebo inou podporou, to
spolu zvládneme a naše deti už
nikdy nebudú musieť dochádzať
za vzdelaním do susedných obcí.
Kúpili sme nové počítače, tabule,

lavice, podarilo sa nám zohnať aj
chýbajúce učebnice od dobrého
priateľa a patriota riaditeľa Ľubomíra Krejčího zo Základnej školy Bánová pri Žiline. Jemu patrí
veľká vďaka za to, že sa nám to
podarilo v takom skorom termíne. Čo sa týka fondov z Európskej
únie, po zmene vlády čakáme na
schvaľovanie projektov. V podobnej situácii sú aj ostatné obce do
tisíc obyvateľov. Dúfam, že nám
schvália projekt domu smútku,
ak nie, poteším sa každej schválenej investícii z eurofondov. Po
ukončení pozemkových úprav v
miestnej časti Krajisko budeme
pracovať na dobudovaní sietí, a to
miestnej komunikácie, vodovodu
a elektrickej siete, aby pozemky v
hornej časti mohli byť plnohodnotne využité na výstavbu nových rodinných domov.
Nedá mi nespomenúť odpad. Od
začiatku tohto roka sme bojovali
s problémom, kam s odpadom,

hlavne veľkoobjemovým, t.j kontajner pri Vladimírovi Triebľovi a
cintoríne. Skládku v Zubrohlave
mesto Námestovo totiž pre tento
druh odpadu zatvorilo. Podarilo
sa nám podpísať zmluvu s firmou
BRANTNER z Martina, ktorá
smeti vozí na skládku do Martina. Prináša to vyššie náklady
na dopravu a uskladnenie, preto
vás vyzývam, milí spoluobčania,
k lepšej separácii a recyklácii
plastov, papiera, dreva. Nerád by
som siahal po krajnom riešení,
ktorým je zvýšenie poplatku za
komunálny odpad.

Dajte si pozor na zlodejov
V uplynulom období polícia zaznamenala zvýšený nárast krádeží u seniorov. Polícia sa preto obracia na širokú verejnosť s výzvou
o zvýšenie obozretnosti.
• Bez overenia dokladov nevpúšťajte do svojich príbytkov
pracovníkov elektrární, plynární, neznámych ľudí – podomových predajcov, ľudí s
nevoľnosťou, ľudí s darčekmi
pre vás!

• Nepožičiavajte peniaze ľuďom,
ktorých nepoznáte, nevyberajte peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
• Ak vás kontaktuje cudzí človek, ktorý súrne z akéhokoľvek
dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii) potrebuje hotovosť, okamžite volajte políciu
alebo najbližšiu rodinu!
• Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!

Páchatelia si úmyselne vyberajú osamotené staršie osoby, nakoľko predpokladajú, že
budú dôverčivé, neopatrné a
nepozorné. Páchatelia vás svojím konaním môžu pripraviť o
celoživotné úspory, môžu vám
spôsobiť ublíženie na zdraví či
smrť.
Pri akomkoľvek podozrení volajte políciu na číslo 158.
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Pozemkové úpravy sú takmer dokončené
Pred viac ako rokom obec začala
jednoduché pozemkové úpravy
(JPÚ) v miestnej časti Krajisko.
Potrebovali sme hlavne súhlas
občanov(vlastníkov), aby sa pozemkové úpravy mohli začať.
Všetci dobre vieme, aký bol problém vybaviť stavebný pozemok v
Beňadove.
Založili sme občianske združenie
účastníkov pozemkových úprav a
zaregistrovali ho v Žiline na štati-

stickom úrade, založili sme účet v
banke a spustili proces JPÚ. Základom bola výborná cena, ktorú
sme dosiahli vo verejnom obstarávaní, 0,1eur za 1m2. Za 1000 m2
vykomasovanej pôdy teda zaplatil
účastník JPÚ 100 eur.
Víťazným uchádzačom sa stala
geodetická firma SKIUD-Jozef
Dibdiak. Pre porovnanie, obec
Babín vysúťažila 0,18 eur za 1m2,
čo je v prepočte o 80 % vyššia

cena, akú dokázala vysúťažiť naša
obec. Síce si pozemkové úpravy zaplatili občania sami, ale za
výbornú cenu. Na 1000 m2 sme
ušetrili ľuďom 80 eur.
Po dlhom roku sme sa dostali
do cieľa. Dalo sa to zvládnuť aj
rýchlejšie, ale papierové termíny nepustia. Nebolo jednoduché
zosúladiť všetky tie podiely a
účastníkov do pozemkov. Snažili
sme sa s geodetom Pavlom Dib-

Pred pozemkovými úpravami

diakom vyhovieť každej požiadavke, ale nedalo sa to na sto
percent. Aby sme dosiahli plnohodnotný účel jednoduchých
pozemkových úprav, musíme ešte
vybudovať miestnu komunikáciu
v hornej časti Krajiska, vodovod a
rozšíriť elektrické siete.
Chceme to stihnúť v čo najkratšom čase.
Jaroslav Pepucha

Po pozemkových úpravách

Výsledky parlamentných volieb
Strana

Začiatkom marca tohto
roka sa uskutočnili voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako volili
Beňadovčania?
Zapísaní voliči
Odovzdané hlasy
Platné hlasy
Volebná účasť

540
431
424
79,81 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

#SIEŤ
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
SMER - sociálna demokracia (SMER - SD)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Slovenská národná strana (SNS)
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)
SME RODINA - Boris Kollár
Strana TIP
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ - DS)
10. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS - Ľudo Kaník)
MOST - HÍD

Hlasy

Percentá

148
115
77
34
28
11
5
2
2
1
1

34,90 %
27,12 %
18,16 %
8,01 %
6,60 %
2,59 %
1,17 %
0,47 %
0,47 %
0,23 %
0,23 %
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ŠPORT

Hasiči odštartovali súťažnú sezónu
Beňadovský dobrovoľný hasičský
zbor sa 19. júna zúčastnil v Oravskej Jasenici hasičskej súťaže.
Beňadovčania boli rozdelení na
dve družstvá, muži A: Ľubomír
Tiebeľ, Ján Páterek, Róbert Hušľa,
František Triebeľ, Jozef Šubjak,
Miroslav Kubaľák, Dominik Pá-

terek, Dominik Motýľ, a muži B:
Martin Páterek, Michal Rambala, Marek Rambala, Boris Hušľa,
Denis Triebeľ, Erik Kováľ, Matej Hušľa, Marek Ondrek. Zo 47
družstiev sa muži B umiestnili na
treťom mieste. Muži A obsadili
23. priečku.

Hasičská súťaž Plameň sa tento rok konala v Liesku. Plameň
Beňadovo bol rozdelený na dva
tímy. Dievčatá: Anete Šubjaková,
Martina Tirebeľová, Chiara Rambalova, Marcela Rambalová, Andra Podstrelená, Rebeka Kováľová, Aneta Podstrelená, Zdenka

Muži získali niekoľko cenných skalpov
Beňadovo reprezentujú vo futbale dve mužstvá. Za starších žiakov
v II. triede hrajú Mário Rambala, Radoslav Rambala, František
Protuš, Patrik Protuš, Marian
Podstrelený, Kristián Podstrelený,
Filip Podstrelený, Marian Páterek,
Dávid Kubalák, Robert Agoštan,
Ján Páterek, Jakub Páterk, Peter
Páterek, Šimon Chudiak, Tobiáš Rambala, Lukáš Bugaj, Jakub
Zavodančík, Marko Zavodančík,
Jakub Kováľ, Samuel Babečka,
Miloš Triebeľ. V konkurencii
siedmich mužstiev sa umiestnili
v sezóne 2015/2016 na krásnom
3. mieste a vybojovali si postup
do 1. triedy. Vďaka za obetavosť
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a ochotu pri tréningoch a majstrovských zápasoch patrí trénerovi a zároveň vedúcemu mužstva
Jaroslavovi Kubaľákovi. Druhým
mužstvom sú muži, ktorí hrajú 8.
ligu - III. triedu dospelých: Jaroslav Kubalák st., Patrik Graňák,
Ľubomír Pepucha, Jaroslav Pepucha, Miroslav Babečka, Peter
Pazdera, Marek Iglarčík, Patrik
Triebeľ, Lukáš Kubaľák, Juraj Motýľ, Dominik Motýľ, František
Hušľa, Boris Hušľa, Matej Hušľa,
Marek Ondrek, Michal Ondrek,
Patrik Rambala, Patrik Kubaľák,
Martin Páterek, Dominik Páterek, Erik Kováľ, Štefan Krupčík,
Lukáš Pepucha, Martin Bugaj,

Dominik Kováľ. Muži v konkurencii dvanástich mužstiev obsadili 9. priečku. Beňadovčanom
boli odpočítané 3 body za neskoro zaplatenú faktúru futbalovému
zväzu. Inak by obsadili 7. miesto.
Cenný skalp muži získali v domácom zápase s TJ Družstevník Vasiľov, ktorý na ihrisku v Beňadove
stratil neporaziteľnosť a podľahol
v pomere 3:1. Ďalšie hodnotné víťazstvo dosiahli v poslednom kole
s TJ Krušetnica, ktorú zdolali v
pomere 4:1. Konečne sa prebudil
strelec Michal Ondrek, začal strieľať góly ako na bežiacom páse.
Dúfajme, že mu forma vydrží aj
do nového ročníka.

Pepuchová, Michaela Motýľová,
Daša Páterková, Klára Kapičáková, chlapci: Oliver Triebeľ, Radoslav Páterek, Andrej Páterek,
Timotej Páterek, Marián Páterek,
Ján Páterek.
Dievčatá skončili na 5. mieste,
chlapci siedmi.

Obec má
hydrantové skrine
Veliteľovi
hasičského
zboru Ľubomírovi Triebeľovi sa splnil sen.
V spolupráci so starostom Jaroslavom Pepuchom dali umiestniť
tri hydrantové skrine, pri
obchode Slavomír Rambala, garáži Jozefa Bugaja
a Daniela Šubjaka.
Hydranty budú pomáhať
pri požiaroch.
Obsahujú najpotrebnejšie veci na zásah - hadice, lopaty, krompáče,
hydrantové kľúče.

UDIALO SA

Deň matiek
Druhý májový víkend je venovaný našim mamičkám a babkám. Keďže tento rok pripadlo
na druhý májový víkend prvé
sväté prijímanie, Deň matiek si
Beňadovčania pripomenuli tretí
májový víkend. O program sa po-

Fašiangy
starali škôlkari a školáci. Hrou na
heligónku a harmoniku potešili
oslávenkyne muzikanti Martin
Triebeľ, Martin Bugaj a Marek
Ondrek. Zahrali obľúbené ľudové
piesne.

Pochodu fašiangových masiek sa zúčastnili deti i dospelí. Poďakovanie za organizáciu patrí poslancovi obecného zastupiteľstva Jozefovi Bugajovi. „Dúfam, že budúci rok budú fašiangy ešte akčnejšie, slávnostnejšie a v hojnejšom počte ľudí,“
povedal starosta Jaroslav Pepucha.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Základná a materská škola sa od septembra rozrastú
V obci sa nachádza krásna a moderne zrekonštruovaná základná
škola s materskou školou. ZŠ s
MŠ v tomto školskom roku navštevovalo 74 žiakov, z toho 50
žiakov v základnej škole a 24 v
materskej škole. Deti chodili na
anglicko – pohybový, tanečný a
folklórny krúžok. V každej triede
školy aj škôlky sa nachádza interaktívna tabuľa, s ktorou učitelia aj
žiaci pravidelne pracujú.

V školskom roku 2016/2017 čakajú školu veľké zmeny, pretože od
1. septembra otvárame 2. stupeň
základnej školy. Pre vyššie ročníky sú pripravené krásne nové
triedy a nová počítačová učebňa.
Od septembra bude základnú
školu navštevovať 132 žiakov.
Aj v materskej škole pribudne
jedna trieda, to znamená, že v
novom školskom roku bude pre-
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biehať predškolské vzdelávanie v
dvoch triedach.
Počas školského roka sa v škole koná veľa zaujímavých akcií,
ktoré školákom prinášajú nezabudnuteľné zážitky. Hneď v
septembri sa každoročne koná
Šarkaniáda, deti spolu s rodičmi
vytvárajú krásne šarkany.
V októbri si uctievame starkých.
Žiaci s učiteľkami si pre nich vždy

pripravia krásny program.
V predvianočnom čase organizujeme pletenie adventných vencov
detí s rodičmi, vytvoria si krásne adventné vence, s ktorými si
potom ozdobia svoje domovy.
December je spojený nielen s Vianocami, ale aj s Mikulášom a tak
máme v škole vianočnú besiedku, navštívi nás sv. Mikuláš. V
čase fašiangov mávame maškarný ples, ktorý sme mali tento rok
po prvýkrát v kultúrnom dome.
Nielen žiaci, ale aj rodičia a malé
deti mali viac miesta pre tanec a
zábavu. Biblická noc je celoslovenská akcia spojená s poznávaním Biblie, tento rok sa konala v
noci 8. apríla.
Žiaci 3. a 4. ročníka spali v priestoroch školy pod dozorom učiteliek. V apríli sa konal zápis predškolákov do 1. triedy, zapísalo sa
14 žiakov.
Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v akvaparku Dolný
Kubín. Deti boli veľmi spokojné
a dúfame, že sa nám podarí vý-

cvik rozšíriť na budúci rok aj pre
deti v predškolskom veku. Druhú
májovú nedeľu sme si pre mamičky pripravili krásny program
spojený s posedením a pohostením v kultúrnom dome. MDD
– Deň detí nám vyšiel presne na
1. júna, začali sme hrami v škole,
pokračovali kreslením kriedami
na chodník a skončili súťažením
na miestnom futbalovom ihrisku.
Starosta všetky deti odmenil sladkou odmenou. Tento školský rok
sme ukočili krásnym výletom na
Oravský hrad, po ňom nasledovala prehliadka Oravskej dediny
v Zuberci.
Škola sa každoročne zapája do
množstva projektov. Tentokrát
sme sa zapojili do Školského
mliečneho programu, žiaci dostávali mlieko. Tiež to bol projekt
Každá kvapka sa počíta, zameraný na zber prepáleného rastlinného oleja. Žiaci zbierali papier a
tetrapaky, za čo boli tí najusilovnejší odmenení výletom, krásnymi knihami a inými cenami.

TÉMA

K separovanému odpadu treba pristupovať zodpovedne
Od januára nadobudol platnosť nový zákon o odpadoch. Z neho vychádza aj Plán odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorom sa
Slovensko zaviazalo, že do roku 2020 budeme päťdesiat percent domového odpadu separovať na odpad na ďalšie spracovanie. Je to veľká výzva,
ale aj povinnosť voči životnému prostrediu, obyvateľom modrej planéty a hlavne budúcim generáciám.

Aký odpad triedime?
SKLO – zelené nádoby – sklenené fľaše a nádoby, tabuľové sklo, skle-

né črepy. Okrem zrkadiel, fľaši od chemikálii, keramiky, porcelánu,
autoskla.
PLASTY – plastové vrecia – PET fľaše od nápojov, rastlinných ole-

jov, obaly od kozmetických čistiacich prípravkov, číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, prepravky od fliaš, tégliky od jogurtov, poháriky z automatov, rôzne plast. nádobky. Okrem obalov od nebezpečných látok
a olejov, znečistených plastov, plastových rúrok a výrobkov
PAPIER – modré nádoby – noviny, časopisy, kancelársky papier, zo-

šity, krabice, kartón. Okrem použitých hyg. potrieb a detských plienok, mokrého, znečisteného, mastného, asfaltového, voskového a
termopapiera
BIOODPAD – vlastné kompostéry – zvyšky ovocia, zeleniny, šupky,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, bezmäsité zvyšky jedla, tráva, lístie, kvety, piliny, vata, drevný popol, vlasy
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – uloženie na dočasnú skládku – zvyšky
po stavebných prácach – zmes tehál, obkladačiek, betónu, omietky,
keramiky
ELEKTROODPAD – vyhlásený zber – elektrospotrebiče z domácnos-

ti, spotrebná elektronika, elektronické hračky, výpočtová technika,
osvetľovacie telesa

KOVY – vyhlásený zber – kovové plechovky, plechovky od nápojov,

kovové vrchnáky drobný kovový odpad, farebné kovy

TEXTIL – vyhlásený zber + kontajner pri pošte – textil a šatstvo vhod-

né na ďalšie použitie

PNEUMATIKY – vyhlásený zber – všetky opotrebované pneumatiky
OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD – zberné nádoby – odpad z domác-

nosti, ktorý nám ostal po vytriedení. Odpad nesmie obsahovať triediteľné zložky odpadu a nebezpečný odpad.

Čo znamenajú značky na obaloch?
Výrobca obalu zaplatil poplatok do národného systému na spätný odber obalov na recykláciu.
Obal máme vhodiť do príslušnej nádoby (papier, sklo,
plast).
Výrobok alebo obal vyhotovený z recyklovaných materiálov.
Povinnosť výrobcu uviesť, z akého materiálu je výrobok vyrobený.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY– vyhlásený zber všetky typy elektrobatérií

a akumulátorov
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SPEKTRUM

Spoločenská kronika
Narodení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubilanti - 50 rokov

Matúš Hušla
Zdenka Zvrteľová
Maroš Čech
Alica Zvrteľová
Mária Holubjaková
Juliána Triebeľová
Veronika Motýľová
Eliška Olašáková
Vladimír Rambala
Agáta Gašpieriková
Ester Iglarčiková

• Anna Forgáčová
• Jozef Podstrelený

• Miroslav Sadlák
• Daniel Šubjak
• Juraj Hušla

Uznesenie č. 73

Jubilanti - 60 rokov

• Vendelín Páterek
• Vendelín Ondrek
Jubilanti - 65 rokov

• Miroslav Páterek
Jubilanti - 75 rokov

• Žofia Páterková
• Terézie Rambalová
• Jana Ondreková
Jubilanti - 80 rokov

Zomrelí

Uznesenia OZ v Beňadove

• Angela Podstrelená
Jubilanti - 85 rokov

• Ľudovíd Triebeľ

Obecné zastupiteľstvo v Beňadove berie na vedomie informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch v obci z prostriedkov EÚ:
• Cykloturistická trasa
• Náučný chodník
• Úprava verejného priestranstva (námestie)
• Miestna komunikácia Hájisko
• Stavebné úpravy – zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo v Beňadove schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na výstavbu Domu smútku a cestu Hájisko

Jubilanti - 89 rokov

• Štefan Bugaj

Sobáše

Jubilanti - 92 rokov

• Andrej Frančák
a Zuzana Páterková
• Michak Gašpierik
a Ing. Veronika Rambalová

• Apolónia Triebeľová

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Beňadove berie na vedomie informácie starostu obce o plánovaných aktivitách v roku 2016:
• ukončenie komasácie v miestnej časti Krajisko
• rekonštrukcia verejného osvetlenia pri p. Ladislavovi Kováľovi, č.d. 57,
• projekt cezhraničnej spolupráce

Stav obyvateľov k 30. 6.2016

490 dospelých (z toho 235 mužov, 255 žien)
355 detí (z toho 166 chlapcov, 189 dievčat)
Spolu 845 obyvateľov (z toho 401 mužov, 444 žien)

Stolní tenisti súťažili o pohár starostu
Veľkonočný stolnotenisový turnaj pre deti do 15 rokov mal tri kategórie – 1.-4. ročník zmiešané, 5.-7. ročník zmiešané a chlapci 7.-9. ročník. Pre každého účastníka bola prichystaná sladká odmena, na víťazov čakali poháre a medaily.
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