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Za 60 rokov od malotriedky
k plne organizovanej škole

SPRAVODAJSTVO

Úvodník starostu
minimálne toľko rokov ako jeho
predchodca.
2. Prestavba priestorov v kultúrnom dome pre potreby materskej školy (asi 7-tisíc eur)

Milí spoluobčania, uplynulý polrok nového roku obec zvládla
v dobrej finančnej kondícii. Z
obecného rozpočtu sa nám počas
minulého roka v úzkej spolupráci
s obecným zastupiteľstvom podarilo ušetriť 63 907 48 eur, ktoré
budeme tento rok investovať do
rozvoja a infraštruktúry. Nie je
ľahké peniaze rozdeliť spravodlivo do všetkých častí obce a na
všetky vaše potreby. No snažíme
sa rozdeliť ich čo najefektívnejšie
a do oblastí, ktoré sú momentálne prioritné. S poslancami sme sa
preto rozhodli investovať peniaze
nasledovne:

Všetci dobre viete, že sa nám do
roka narodí veľa detí. Snažíme sa
pripraviť pre našich najmenších
čo najlepšie podmienky, preto
chceme využiť priestory v kultúrnom dome a zvýšiť kapacitu
materskej školy z pôvodných 35
na 60 miest. S tým súvisí aj vytvorenie ďalších dvoch až troch pracovných miest.
Mrzí ma, že sme zrušili dlhoročnú prevádzku rozličného tovaru.
Pevne verím, že podnikateľský
duch v obci nevymrel a nájde sa
niekto, kto bude pokračovať s ponukou takéhoto tovaru.
Chcem sa poďakovať Ľudmile
Iglarčikovej za dlhoročné prevádzkovanie obchodu a za to, že
bez okolkov uvoľnila priestory
pre tento účel.
Urobíme všetko preto, aby sme
v auguste priestory uviedli do
prevádzky a v septembri otvorili
brány novej triedy pre našich najmenších.

1. Nákup nového záhradného
traktora na kosenie (3 100 eur)

3. Nákup autobusových zastávok (2 588 eur)

Traktorík mal odkosených veľa
hektárov a doslúžil. Nakoľko sa
jednalo o starší stroj a jeho oprava by bola nákladnejšia ako nákup nového, tak sme sa rozhodli
kúpiť nový, ktorý bude snáď slúžiť

Veľa ľudí už dnes necestuje autobusom, napriek tomu sme sa
rozhodli aj tej malej časti spoluobčanov, ktorí využívajú autobusovú dopravu, spríjemniť čakanie
na autobus.

2

4. Oprava chodníka v cintoríne
(2 400 eur) + nová brána (asi
600 eur)

V prvom rade sa chcem poďakovať vám, milí spoluobčania, pretože zámkovú dlažbu, ktorú sme
použili na vydláždenie chodníka
v cintoríne, ste zaplatili vy všetci.
Som rád, že sa využila na dobrú
vec a neskončila na skládke stavebného odpadu. Ďakujem aj
remeselníkom, ktorí ju položili - Jozefovi Jankovi a Michalovi
Gašpierikovi. Máme ešte v pláne
vymeniť vstupnú bránu do cintorína a vybudovať ventil na vodu.
Novinkou by malo byť solárne
osvetlenie chodníka v hodnote
1 100 eur. Obec kúpila katafalk
(chladiaci box) pre zosnulých
v hodnote 3 400 eur, ktorý je
umiestnený v kaplnke pri kostole.
Je na vás, či sa rozhodnete využiť
túto službu.
5. Modernizácia verejného
osvetlenia

Plánujeme modernizáciu verejného osvetlenia. Momentálne
sme skončili prieskum na odhad
ceny diela. Ešte nie je spustené verejné obstarávanie, ale predpokladaná cena zákazky je 35-tisíc eur.
Jedná sa o LED svietidlá 30 W, ich
počet zvýšime z doterajšieho počtu 75 na 112 svietidiel. Ušetríme
aj na spotrebe elektrickej energie,
mesačne 90 – 120 eur. Záruka na
svietidlá je 10 rokov. Návratnosť
investície bude síce dlhodobá, no

určite prospešná nielen pre obec,
ale aj pre úsporu elektrickej energie.
6. Vodovod Hájisko

Začala sa výstavba nových rodinných domov smerom do Hájiska,
preto je potrebné predĺžiť obecný
vodovod zhruba o 150 metrov.
Predpokladané investičné náklady vyčíslené na toto dielo sú
15-tisíc eur. V súčasnosti vybavujeme stavebné povolenie. Realizácia sa predpokladá na august
tohto roka.
7. Bezpečnostný chodník pre
chodcov

Aj na začiatku dediny sa začala
výstavba domov. Bezpečnosť detí
idúcich do školy a do škôlky je
prvoradá, preto sme sa rozhodli
vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka.
Je rozdelený na tri etapy:
1. etapa - od Miroslava Babečku
po Miroslava Iglarčika
2. etapa - od Vendelína Ondreka,
č. d. 6, po mlyn pri Šubiakoch. Ponad potok je plánovaná lavička.
3. etapa - od základnej školy hore
na ulicu.
Táto investícia na nás čaká budúci
rok. Budeme ju realizovať po etapách podľa finančných možností.
Podali sme žiadosť na územné
konanie. Chceme využiť aj peniaze, ktoré sme získali z MAS Biela
Orava vo výške 17 500 eur.
Jaroslav Pepucha

SPRAVODAJSTVO

Základná škola oslávila šesťdesiate výročie
História základnej školy sa začala písať v roku 1958, kedy sa Ján
Gajdošík stal riaditeľom školy a
prevzal kľúče od novej budovy. V
tom čase ju navštevovalo približne osemdesiat žiakov.
Škola prešla počas rokov viacerými zmenami. Obyvatelia sa museli popasovať s rôznymi situáciami,
ktoré priniesla doba a poveternostné podmienky. V roku 1978
sa celoplošne rušili malo triedne
školy, aj beňadovskú zatvorili a
žiaci navštevovali základnú školu
v Breze.
V budove školy bola zriadená
jedna celodenná trieda materskej školy s 35 deťmi. V školskom
roku 1990/1991 sa opäť obnovila
činnosť základnej školy pre 1. stupeň s riaditeľstvom v základnej
škole v Breze. Z bytu pre riaditeľa
bola vytvorená jedna poldenná
zmiešaná trieda materskej školy s
kapacitou 20 detí. Pre nízky počet

žiakov (49) boli v školskom roku
2000/2001 vytvorené tri triedy, v
jednej sa vyučovali spojené dva
ročníky. Obecný úrad v Beňadove
rozhodnutím obecného zastupiteľstva spojil prevádzku základnej
a materskej školy. V roku 2006
bola škola zaradená do siete škôl
ako Základná škola s materskou
školou Beňadovo 68. Od roku
2007 má vlastnú právnu subjektivitu.
Prvý september 2016 je významným medzníkom v histórii školy.
Týmto dňom sa stala plne organizovanou, navštevujú ju teda žiaci
1. aj 2. stupňa. Splnil sa tak sen
starostu J. Pepuchu i obyvateľov.
Žiaci už nemusia dochádzať za
vyučovaním do Brezy, získavajú
vedomosti v zrekonštruovanej
budove vo vlastnej dedine. Škola
má učebne pre všetky triedy, počítačovú, učebňu chémie, knižnicu. V areáli sa nachádza ihrisko s

umelou trávou, ktoré slúži hodinám telesnej výchovy. V blízkom
okolí sú umiestnené posilňovacie
zariadenia, ktoré ľudia využívajú
aj vo voľnom čase.
Je darom necestovať do školy v
čase i v nečase. Je darom mať školu doma a cítiť sa v nej ako doma.
Takou naša škola je. Poskytuje
vzdelávanie v nových priestoroch
všetkým - od malých prváčikov
po veľkých deviatakov. Vypĺňa ich
voľný čas prostredníctvom krúžkovej činnosti.
Zúčastňuje sa rôznych súťaží a
olympiád, na ktorých sú mnohí úspešní, čím dokazujú svoje
nadanie a šikovnosť. Organizuje
exkurzie, výlety, z ktorých si deti

odnášajú množstvo zážitkov a
veselých spomienok. Poskytuje
zážitkové a interaktívne vyučovanie. Poskytuje podporu, motivuje
a vštepuje hodnoty dávnych učiteľov - pokoru, skromnosť, úctu.
Aby, keď už vyletia z hniezda, boli
právom hrdí, že im dala vzdelanie
práve táto základná škola.
Želáme našej oslávenkyni aj do
ďalších rokov tvorivé a cieľavedomé deti, spolupracujúcich rodičov, učiteľov so zmyslom pre
zodpovednosť. Nech aj naďalej
s hrdosťou nosí vlajku šíriteľky
vzdelania a bude svedkom vzdelania ešte mnohých generácií.
ZŠ s MŠ

Beňadovo má ďalšieho novokňaza
Náš novokňaz František sa narodil v Dolnom Kubíne 30. októbra
1992 spolu so svojím dvojčaťom
bratom Jurajom. Z malých štramákov vyrástli urastení chlapci,
ktorí nastúpili do Základnej školy
v Beňadove 2. septembra 1999.
Po skončení 4. ročníka základnej školy pokračovali v štúdiu
na Základnej škole v Breze. Spoločne vykročili na strednú školu
- gymnázium Antona Bernoláka

v Námestove. Tam úspešne zmaturovali, no ich študijné cesty sa
rozišli. Juraj nastúpil na akadémiu
ozbrojených síl do Liptovského
Mikuláša a František do seminára
v Spišskej Kapitule. Po šesťročnom štúdiu úspešne ukončil teologické vzdelanie a zasvätil svoj
život Bohu a cirkvi. Potvrdil to 16.
júna tohto roku novokňazskou
vysviackou v Spišskej Kapitule.
Na cestu kňazským životom na-

stúpil 24. júna o 10. h v Beňadove
primičnou svätou omšou, ktorej
sa zúčastnili rodáci, ale aj známi
z okolia. „My všetci ti prajeme,
milý náš novokňaz František,
hojnosť božích milostí od pána
Ježiša Krista a silu vytrvať v tomto neľahkom kňazskom povolaní.
Nech sa ti darí v tvojom prvom
pôsobisku v Dolnom Kubíne. Navždy ostaneš v našich srdciach.
Tvoji rodáci.“
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Zmeny a doplnky územného plánu
Neoddeliteľnou súčasťou územného plánovania obce je jej
územný plán. Územný plán znamená plánovanie územia, kam
bude smerovať v budúcnosti výstavba rodinných domov, budúcich ciest, zariadení - dom smút-

ku, telocvičňa, parky na oddych,
dom dôchodcov, ihriská. Je to dôležitý dokument. Obyvatelia mali
možnosť pripomienkovať návrh
územného plánu, bol vyvesený na
úradnej tabuli a na webovom sídle
obce 45 dní. Všetky pripomienky

sa spracujú a následne zapracujú
do zmien a doplnkov územného
plánu. Všetky cesty v Hájisku sú
navrhnuté tak, aby sa zastavalo čo
najviac územia. Cesty naprojektoval Stanislav Kristinik a jeho
projekčný tím. „Sú navrhnuté tak,

Prístavba hasičskej zbrojnice
Obci sa podarilo získať dotáciu
30-tisíc eur na prístavbu hasičskej
zbrojnice. S prácami sa začne v
najbližších týždňoch. Stavba bude
využitá na parkovanie hasičského
auta a traktora. Na vrchnom pod-
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laží bude školiaca miestnosť. Na
streche bude terasa, ktorá bude
spojená s pódiom v kultúrnom
dome. Hasiči dostali aj protipovodňový vozík. V prípade potreby volajte veliteľa DHZ Ľubomíra

Triebeľa - 0904365601 alebo starostu – 0907253962. Vybavenosť
DHZ sa týmto dostala na vysokú
úroveň. Má zásahové vozidlo Iveco Daily s protipovodňovým vozíkom a ponornými čerpadlami.

aby sme ich obostavali rodinnými domami z oboch strán,“ vysvetlil starosta Jaroslav Pepucha.
Pri jednoduchých pozemkových
úpravách budú naprojektované
aj nové cesty podľa usporiadania
pozemkov.

SPEKTRUM

Krátko z obce
Zrealizované projekty
• dostavba priestorov školy pre 5. - 9. ročník, dotácia ministerstva školstva 65-tisíc eur
• cesta Krajisko - cca 36-tisíc eur
• dažďová kanalizácia (odvodnenie a odkanalizovanie novej
lokality) Krajisko – cca 40-tisíc eur
• dostavba vodojemov nad cintorínom – 15-tisíc eur – rozpočet obce
• vodovod Krajisko – 40-tisíc eur dotácia, 15-tisíc eur rozpočet obce
• cesta k vodojemu odvodnenie, úprava – 4-tisíc eur z rozpočtu

Plánované investície na rok 2018
• modernizácia verejného osvetlenia – cca 35-tisíc eur
• vodovod Hájisko - cca 15-tisíc eur
• 5 % spolufinancovanie - zateplenie kultúrneho domu – 12
500 eur - z rozpočtu tento rok
• prestavba priestorov na potreby škôlky -7-tisíc eur
Drobné investície: vymaľovanie sály a rekonštrukcia WC v
kultúrnom dome, rekonštrukcia odvodňovacích rigolov pri
miestnych komunikáciách.

Investície zo SSD
• trafostanica Podžetisky + rozšírenie NN elektrického vedenia v tejto lokalite aj smerom za Hôrku, rozšírenie NN el.
vedenia smerom do Hájiska a na Tulejovú, rozšírenie NN
vedenia k novým rodinným domom v Krajisku. Časť už sa
urobila, zvyšok sa bude robiť v najbližších mesiacoch. Rozšírenie NN elektrického vedenia sa naposledy robilo pred 13
rokmi na Vyšnom konci.
Skolaudovalo sa: rozvody vodovodu po obci vybudované do
roku 2012, nové vodojemy 2×100m3, cesta k vodojemom, nadstavba školy, opätovne sa skolaudoval kultúrny dom, aby obec
mohla žiadať o dotáciu na rekonštrukciu, rozvody + kotolňa
centrálneho vykurovania kultúrneho domu, základnej školy
a materskej školy, zvuková signalizácia v kotolni (3 000 eur),
šatne na ihrisku, vodovod Krajisko.

Samospráva ušetrila a investovala za uplynulé štyri roky do
infraštruktúry viac ako 180-tisíc eur. Ešte 30-tisíc eur jej ostáva splatiť za úver po predchodcoch.

Plány na rok 2019
Obec má podané projekty a žiadosti o nenávratné finančné
príspevky na dom smútku, výstavbu telocvične, cyklotrasu,
projekty cezhraničnej spolupráce na podporu zachovania kultúrneho dedičstva za viac ako 500-tisíc eur. Jednou z priorít je
čo najskôr dokončiť jednoduché pozemkové úpravy a schváliť
zmeny a doplnky územného plánu v častiach Hájisko, Gety,
Pod Hôrkou.

Vývoz odpadu
Mesiac

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Júl
August
September
Október
November
December

9., 23.
6., 20,
3., 17.
1., 15, 29.
12., 26.
10., 24.

18.
20.
20.
18.
20.
19.

17.
6.
14.
15.
15.
13.

30., 31.
30., 31.
27., 28.
26., 29.
23., 26.
14., 17.

Sklo: kontajnery na sklo pri predajni Fresh a pod KD
• patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre
• nepatrí sem: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo,

drôtené sklo, žiarovky, plastové a korkové štuplíky zo sklenených fliaš

Plasty: uložiť do priesvitných vriec a vyložiť v deň zberu pred brány

rodinných domov
• patrí sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváži, 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, polystyrén, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad
Papier: ukladať do modrého kontajnera pred KD, alebo ho môžete priniesť každú stredu do základnej školy
• patrí sem: noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón kancelársky papier
• nepatrí sem: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkosti
a slaností, detské plienky
Kovové obaly: kontajner na kov pod KD
• patrí sem: plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble(bez

bužírky), alobal

• nepatrí sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín,

tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy
a instantných polievok

Kuchynský potravinársky olej: naliať do nádoby v KD.

Obec zmenila dodávateľa na vývoz odpadu
Po neustálych problémoch s
vývozom a uskladnením komunálneho odpadu Technickými službami Námestovo, hlavne
veľkoobjemového odpadu, sa
samospráva rozhodla vyhlásiť
nové verejné obstarávanie na
túto službu.
Víťazným uchádzačom sa stala
firma Brantner Fatra z Martina.
Po skalkulovaní ponuky víťazného uchádzača obec ušetrí oproti
pôvodnému dodávateľovi služby
ročne asi 4-tisíc eur.
„Tieto peniaze môžeme využiť
rozumnejšie ako na doplácanie
vývozu a uskladnenie komunál-

neho odpadu,“ povedal starosta
Jaroslav Pepucha. „V minulosti
obec doplácala z rozpočtu ročne
približne 6 500 eur, po odrátaní
štyroch tisíc to bude za tento rok
už len 1500 eur.“
Neznamená to však, že obyvatelia nemusia recyklovať a podporovať triedený zber.
Práve naopak, ešte stále veľa
plastov končí vo veľkoobjemovom kontajneri.
Tvrdé plasty sa vozia do Brezy
na zberný dvor, kde ich prijímajú
zadarmo. Zberný dvor sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.
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Kultúrny dom prejde
obnovou

Jednoduché pozemkové úpravy

Samospráve sa podarilo získať
dotáciu 245-tisíc eur na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov. Je to zásluha
predovšetkým obecného zastupiteľstva, ktoré na zasadaní pred viac ako tromi rokmi
podporilo projekt a poverilo
starostu vypracovať projektovú dokumentáciu a žiadosť o
nenávratný finančný príspevok. Momentálne obec čaká
na podpis zmluvy s ministerstvom. Práce sú plánované na
júl a august. Je to najväčšia
investícia obce za uplynulé tri
roky. Bude zahŕňať:
• výmenu strešnej krytiny
• zateplenie strechy, novú paropriepustnú fóliu, laty
• výmenu okien
• zateplenie obvodového plášťa
• výmenu vnútorného osvetlenia budovy
• reguláciu centrálneho vykurovania

Obec začala ďalšiu etapu jednoduchých pozemkových úprav, a
to lokality Hájisko, Podžetisky,
Gety. Je to veľká výzva usporiadať
pozemky s výmerou viac ako 44
hektárov. „Toto je prvoradá úloha
pre mňa aj všetkých obyvateľov,“

Altánok na ihrisku
Na futbalovom ihrisku vyrastá
altánok. Obec chce skrášliť a
spríjemniť areál pre svojich
návštevníkov i celé rodiny.
„Stavbu sme začali stavať svojpomocne ešte ako mládenci
spolu s futbalovými nadšencami a našimi mladými pred
viac ako dvanástimi rokmi,“
povedal starosta Jaroslav Pepucha. „V tomto areáli budeme pokračovať aj detským
ihriskom. Je to dobre vynaložená investícia.“

Detské ihrisko
Úrad vlády SR odklepol
Beňadovu dotáciu 8-tisíc
eur na výstavbu detského ihriska.
Ihrisko bude stáť v areáli
materskej školy, samospráva ho plánuje vybudovať v letných mesiacoch.
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hovorí starosta Jaroslav Pepucha.
„Usporiadať vlastníctvo, aby sme
uľahčili život ďalším generáciám
a udržali ich v dedine.“
V súčasnosti kolujú medzi ľuďmi
anketové lístky na vyjadrenie sa k
pozemkovým úpravám. Tí, kto-

rí ešte nepodpísali súhlas, by tak
mali urobiť čo najskôr. Na začatie
procesu treba vyzbierať 75 % súhlasov. Cena za scelenie 1 metra
štvorcového pozemku by mala
byť zhruba 0,1 eura, čo je 10 centov za meter štvorcový.

ZO ŽIVOTA OBCE

Mlynské koleso na potoku sa opäť točí
Po troch rokoch si miestni majstri
našli čas vybudovať nové mlynské
koleso.
To je už neoddeliteľnou súčasťou
a atrakciou Beňadova. „Moje veľké poďakovanie patrí Antonovi
Triebeľovi a Štefanovi Triebeľovi,“ hovorí starosta Jaroslav Pepucha. „Napriek dôchodcovskej
vyťaženosti si našli čas a postavili
nové mlynské koleso. Vyrobené je
z trvácnejšieho dreva červeného
smreka, preto dúfam, že vydrží
dlhšie.“
Drevo z prerezávky Rovne poskytlo spoločenstvo bývalých urbarialistov Beňadovo.

Žiakom vyšla jarná časť ligy
Do súťažného ročníka 2017/18
sme opäť prihlásili všetky tri
družstvá, starších žiakov, dorastencov a mužov. Žiakov viedol
tréner Jaroslav Kubaľák, dorastencov Miroslav Bugaj, mužov Jaroslav Pepucha. Do súťaže starších žiakov bolo prihlásených iba
šestnásť tímov, boli preto rozdelení do troch skupín A, B, C. Žiaci
skončili v jesennej časti siedmi s
dvoma remízami, štyrmi prehrami a štyrmi výhrami. Jarnú časť
súťaže začali lepšie. V skupine B
skončili prví so šiestimi výhrami,
jednou prehrou a jednou remízou. Jedno stretnutie sa neodohralo, nenastúpilo domáce družstvo Istebného.

Družstvo starších žiakov: Jakub
Triebeľ, Radoslav Rambala, Miloš
Triebeľ, Ján Kampa, Marek Kováľ,
Samuel Babečka, Adam Majda,
Stanislav Kapičák, Jakub Páterek,
Dávid Kubaľák, Rafael Chromčák, Patrik Graňák, Maroš Gašpierik, Nikolas Babečka, Lukáš
Bugaj, Marko Zavodančík, Emanuel Chromčák.
Jaroslav Kubaľák st. končí zo
zdravotných dôvodov pri vedení
ŠK Beňadovo a v žiackom družstve.
Za jeho prácu a úsilie mu patrí
veľká vďaka. Štafetu po ňom preberie Patrik Graňák.
Jaroslav Pepucha

Spoločenská kronika
Narodení

Jubilanti – 90 rokov

• Kristína Kovaľová
• Anna Ošťadnická
• Martin Forgáč
• Mária Triebeľová
• Lukáš Blaženák
• Emma Orbu
• Patrik Podstrelený
• Klára Hušlová

• Anna Páterková

Jubilanti – 50 rokov

• Vladimír Triebeľ
• Jaroslav Kubaľák
• Dana Hušlová

Najstarší občania

• Apolónia Triebľová, 93
• Štefan Bugaj, 91
• Mária Bugajová, 91
• Anna Kubaľáková, 86
• Anna Kubaláková, 86
• Ľudovít Triebeľ, 87
• Mária Majdová, 84
• Mária Kováľová, 84
• Justína Protušová, 84
• Mária Podstrelená, 84
• Angela Podstrelená, 82

Jubilanti – 60 rokov

• Štefan Kováľ
• Jozef Zvrteľ
• Terézia Koláľová
• Mária Triebelová
• Iveta Majdová
• Anna Ondreková

Sobáše

• Marcel Ondrek
a Viera Mináriková
• Tibor Triebeľ
a Milada Trančová
• Stanislav Bjaloň
a Eva Majdová

Jubilanti - 65 rokov

• Mária Pátereková
• Ferdinand Protuš
• Rudolf Páterek
• Vendelín Hušla
• Štefánia Kováľová
Jubilanti -70 rokov

• Mária Hušľová
• Mária Hušľová
Jubilanti – 80 rokov

• Apolónia Rambalová

50. výročie svadby

• Viktor Vraňák
a Agnesa Vraňáková
Opustili nás

• Martin Podstrelený
• Anna Rambalová
Stav obyvateľov k 13. 6. 2018

• 494 dospelých (233m/261ž)
• 393 detí (181m/212ž)
• 887 obyvateľov (414m /473ž)
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Udialo sa
Prechod beňadovským chotárom

Fašiangová zabíjačka

V januári sa konal 6. ročník Prechodu beňadovským chotárom. Za
pekného počasia sa zišlo približne 60 nadšencov turistiky pri beňadovskom mlyne. Niektorí zvolili bežky, iní sa vydali obdivovať krásy prírody po vlastných. Trasa viedla cez Majdovú, Duľovský kopec,
Čeršľu, Kampovú až do Hájiska. Na začiatku sa zdala možno náročná,
ale s dobrou náladou ju prekonali všetci účastníci. O odmenu sa postarala sama matička príroda, ktorá im ponúkla nádherný výhľad na
okolie obce. Unavení, ale plní zážitkov sa posilnili skvelým gulášom a
pečenými držkami. Vďaka patrí miestnemu školskému klubu spolu s
obecným úradom i podnikateľom za zorganizovanie akcie a vytvorenie príjemnej atmosféry, ktorá sa niesla celým dňom.

Fašiangové obdobie je čas radosti a zábavy. Obec spolu so základnou
školou pripravila 3. februára tradičnú zabíjačku. Kým sa spracovávalo mäsko pod rukami šikovných majstrov zakáľačov a varila sa chutná kapustnica, ostatní sa vydali na pochod dedinou v karnevalových
maskách. Spev a tóny heligóniek sa niesli celou dedinou, zvolávali
všetkých do kultúrneho domu. Tam ich už čakali chutné zabíjačkové
špeciality a nadýchané šišky a fánky, ktoré sú pre toto obdobie typické. Žiaci z miestnej základnej školy umocnili atmosféru svojimi vystúpeniami. Vôňa škorice, vareného vínka a mäsové špeciality spolu s
hudbou a spevom prispievali k fantastickej zábave, ktorou dedinčania
oslávili obdobie hojnosti a veselosti.

Stavanie mája

Fašiangový ples
Desiaty február sa niesol v znamení večerných rób, účesov, pánskych
oblekov, kravát či motýlikov. Obec pripravila fašiangový ples pre všetkých milovníkov dobrej hudby, tanca a zábavy. Záujem bol už tradične
veľký, plesu sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Po úvodnom príhovore starostu Jaroslava Pepuchu otvorili ples žiaci základnej školy svojimi vystúpeniami. Navodili skvelú náladu spevom a tanečnými choreografiami, za ktoré si vyslúžili obrovský potlesk. Nasledovala zábava,
ktorú rozprúdila hudobná skupina Anonym. Zaplnený tanečný parket
bol dôkazom toho, že sa stretli veselí ľudia s neutíchajúcim temperamentom. Spestrením boli rôzne súťaže, najväčší úspech malo tradičné
zatĺkanie klincov do dreva. Nechýbala ani tombola so zaujímavými cenami, za ktoré patrí poďakovanie všetkým sponzorom.

V sobotu 28. apríla sa v školskej záhrade združili mládenci, ktorí sa za
sprievodu muziky pripravovali vztýčiť máje na oslavu lásky a úcty k
dievkam a ženám. Dievčatá ich bohato vyzdobili farebnými stužkami,
chlapci sa postarali o silné upevnenie, aby celý máj pevne stál a symbolizoval mesiac lásky. Atmosféru spríjemnili miestni hasiči a ich sprievod po dedine na hasičskom aute, to bolo tiež ozdobené vrcholcom so
stužkami. Tóny heligónky zvolávali obyvateľov na májovú veselicu, na
ktorej ich čakal okrem dobrej zábavy chutný guláš a sladkosti pre deti.
Do neskorých hodín bolo počuť spev a smiech. Poďakovanie za krásny
deň v duchu zachovania ľudových tradícií patrí spolumajiteľstvu bývalých urbarialistov, poľovníkom a Dobrovoľnému hasičskému zboru
Beňadovo.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám, maminkám, matkám. Tým, ktorým patrí nenahraditeľné miesto počas celého života.
Tým, ktoré vždy chápu, odpúšťajú, poľutujú a vždy milujú svoje deti.
Ako poďakovanie za ich obetavosť a láskavosť pre ne deti pripravili
program v kultúrnom dome. Vystúpenie žiakov základnej a materskej
školy sledovala zaplnená sála. Z vďačnosti ručne vyrobili darčeky, ktoré
darovali oslávenkyniam s láskyplným objatím. Každú matku obdaroval aj starosta Jaroslav Pepucha peknou kvetinou a pripomenul, že byť
matkou je to najkrajšie, no zároveň najnáročnejšie povolanie na svete.
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