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Prežite radostné a spokojné Vianoce,
presne také krásne, aké nakreslili naši školáci.

SPRAVODAJSTVO

Úvodník starostu

Milí spoluobčania, rok 2017 bol
pre každého z nás úplne odlišný.
Niekomu sa splnili sny, niekomu
zas želania, ale pre každého z nás
bol rok 2017 niečím výnimočný.
Privítali sme novonarodené deti,
ale s niektorými sme sa rozlúčili
navždy a týmto priateľom a známym venujme tichú spomienku
a modlitbu aj pri štedrovečernom
stole. Každý z nás si želal, aby bol
tento rok úspešnejší a krajší ako
ten predošlý.
Blížia sa sviatky lásky, radosti,
pokoja a porozumenia. Chcem
vám popriať, aby sa vás čo najviac
zišlo v kruhu rodiny pri štedrovečernom stole, aby vo vašich
srdciach nielen v období Vianoc,
ale po celý nový rok 2018 zavládol pokoj, porozumenie a láska.
Nech vás požehnáva a opatruje
novonarodený Ježiško, nech drží

ochrannú ruku nad vami všetkými a dopraje vám hojnosť božích
milostí, lásku, šťastie, zdravie,
vzájomnú úctu a porozumenie.
Mojím prianím je, aby obec v
novom roku prosperovala, aby
rozvoj pokračoval takým tempom ako doteraz. K tomu potrebujem aj vašu podporu a pomoc
a hlavne zdravie. Veľmi si vážim
aj váš názor a podnety, s ktorými
prichádzate a prichádzať budete
za mnou. Vždy ochotne každého
vypočujem a ak to bude v mojich
silách, pomôžem.
Chcem sa poďakovať mojej manželke s dcérkou za trpezlivosť a
podporu v mojej práci. Taktiež
celej mojej rodine, priateľom a
známym a hlavne vám všetkým,
lebo bez vašej podpory a pomoci
by sa práca starostu nedala vykonávať s radosťou a svedomito.
Chcem sa poďakovať obecnému
zastupiteľstvu, spolupracovníčkam a zamestnancom obecného
úradu, základnej škole a škôlke,
členom, predsedovi, veliteľom
DHZ, OHZ, funkcionárom a členom ŠK Beňadovo, členkám Červeného kríža za vzornú a úspešnú
reprezentáciu obce po celý rok
2017. Všetkým prajem veľa zdravia a sily.
Rok 2018 bude aj rokom volebným. Sú za mnou tri roky starostovskej práce a ešte jeden predo

mnou. Je len a len na vás rozhodnúť, či vaša voľba v uplynulých voľbách bola správna a či si
zaslúžim vaše hlasy aj do ďalšieho volebného obdobia. Určite sa
budem uchádzať o post starostu.
Dúfam, že som nesklamal a že

Heligonkári si opäť zahrali pre radosť
Vážení občania, milovníci folklóru. Už po tretíkrát sme spoločne
otvorili bránu Beňadovskej heligónky. Obec navštívilo mnoho
účinku-júcich z každého kúta
Slovenska a nielen účinkujúcich,
ale aj mnoho priaznivcov folklóru. Som veľmi rád, že našu obec
prezentuje aj tradičná ľudová kultúra, väčšina z nás k nej má blízky
vzťah. Všetko nasvedčuje tomu,
že mladšia generácia si našla cestu k folklóru a jedna tá cesta je
práve heligónka.
Chcem sa za všetko poďakovať
Pánu Bohu, obci Beňadovo, mojej rodine a samozrejme Marti2

novi Triebelovi a Mariánovi Páterekovi. Patrí vám všetkým veľká
vďaka. Teším sa, milí Beňadovčania, na ďalší ročník.
Martin Bugaj

som vás všetkých, milí spoluobčania, presvedčil, že som starosta
na pravom mieste.
Prajem vám šťastné a veselé Vianoce a požehnaný nový rok 2018.
Jaroslav Pepucha

AKTUÁLNE

Prišiel Mikuláš

Dlhé čakanie na vianočné sviatky
spríjemňuje každoročne príchod
Mikuláša. Tešia sa na neho deti,
ale aj dospelí. Je symbolom láskavosti, srdečnosti a obdarovania.
Všetci ho netrpezlivo očakávali v
kultúrnom dome v našej krásnej
malebnej obci. Nedočkaví ticho
uvažovali, či boli celý rok dobrí
a či ich Mikuláš odmení. V mysliach si úpenlivo opakovali básničky, riekanky a pesničky pre
Mikuláša. Dlhé čakanie prelomilo zazvonenie zvončeka, zjavil sa
spolu s nádhernými anjelmi vo
dverách. Naši najmenší škôlkari a
žiaci zo základnej školy mu predviedli program, v ktorom ukázali, akí sú šikovní a že si darčeky
naozaj zaslúžia. Presvedčili ho aj
krátkou modlitbičkou a pesničkou. V detských očkách sa razom
stratili všetky obavy a vymenili
ich za radostné iskričky šťastia.
Už sa nebáli ani čertov, pretože
sľúbili, že budú naďalej poslušní.
Mikuláš obdaroval všetky deti
balíčkom plným sladkých prekvapení. Spoločne sa mu poďakovali veľkí aj malí a popriali šťastnú cestu domov.

Vývoz separovaného
odpadu v roku 2018
Mesiac

Plasty

Sklo

Papier

Január

19. 1.

8. 1.

26. 1., 29. 1.

Február

19. 2.

12. 2.

26. 2., 28. 2.

Marec

19. 3.

12. 3.

28. 3., 29. 3.

Apríl

20. 4.

13. 4.

26. 4., 27. 4.

Máj

21. 5.

14. 5.

25. 5., 28. 5.

Jún

18. 6.

6. 6.

20. 6., 21. 6.

Júl

19. 7.

17. 7.

30. 7., 31. 7.

August

20. 8

6. 8.

30. 8., 31. 8.

September

20. 9.

14. 9.

27. 9., 28. 9.

Október

19. 10.

15. 10.

26. 10., 29. 10.

November

21. 11.

15. 11.

23. 11., 26. 11.

December

20. 12

13. 12.

14. 12., 17. 12.

Sklo
patrí sem:
fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre
nepatrí sem: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, au-

ukladať do:

tosklo, drôtené sklo, žiarovky, plastové a korkové
štuplíky zo sklenených fliaš
kontajnerov na sklo, ktoré sa nachádzajú pri predajni potravín FRESH a pod kultúrnym domom

Plasty
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, molitán,
plastové obaly z motorových olejov, kuchynský
odpad
ukladať do: vriec (priesvitných) a vyložiť v deň zberu pred
brány rodinných domov
Papier
patrí sem:

noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly,
kartón kancelársky papier
nepatrí sem: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od
sladkosti a slaností, detské plienky
ukladať do: modrého kontajnera, ktorý sa nachádza pred kultúrnym domom, alebo ho môžete priniesť každú
stredu do základnej školy
Kovové obaly
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
ukladať do: kontajnera na kovové obaly, ktorý sa nachádza
pod kultúrnym domom

Voľby do VÚC
Ako hlasovali Beňadovčania

Počet oprávnených voličov 571
Počet zúčastených voličov
300
Účasť voličov
52,54 %
Počet platných hlasov pre voľbu
predsedu Žilinského samosprávneho kraja
1. Marián Murín
144 hlasov
2. Erika Jurinová
133 hlasov
3. Juraj Blanár
14 hlasov
4. Peter Sagan
3 hlasy
Počet platných hlasov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
1. Igor Janckulík
245 hlasov
2. Rastislav Zanovit
122hlasov
3. Mária Olešová
121 hlasov
4. Albín Maslaňák
109 hlasov
5. Jozef Straka
93 hlasov
6. Viera Mazúrová
81 hlasov
7. Milan Vrábeľ
31 hlasov
8. Ján Kadera
29 hlasov
9. Danica Hollá
27 hlasov
10. Dávid Romaňák
26 hlasov
11. Július Piták
26 hlasov
12. Michal Strnál
26 hlasov
13. Jozef Slovík
18 hlasov
14. Vladimír Lubas
15 hlasov
15. Emil Kupčík
14 hlasov
16. Milan Bugan
14 hlasov
17. Peter Socha
14 hlasov
18. František Plevják 11 hlasov
19. Milan Rypák
11 hlasov
20. Ľubomír Meško
10 hlasov
21. Anna Sumegová
8 hlasov
22. Marek Noga
5 hlasov
23. Jozef Vajdiar
4 hlasy
24. Alojz Strýček
3 hlasy
25. Peter Paško
3 hlasy

Plánované akcie
Január 2018:

Novoročný futbalový turnaj
Prechod chotárom na
bežkách
10. február 2018:

Obecný fašiangový ples
Február 2018:

Fašiangový pochod
1. júl 2018:

Kuchynský potravinársky olej
vyliať do:
nádoby, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome

60. výročie Základnej
školy v Beňadove spojené s
Dňom rodiny
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UDIALO SA

Investície roku 2017
Rok 2017 bol pre Beňadovo z hadiska rozvoja a budovania infraštruktúry veľmi úspešný.
V prvom rade sme dokončili JPÚ
Krajisko, čo pomohlo mnohým
našim mladým v obci vyriešiť
otázku bývania. Viem prisľúbiť,
že táto lokalita nebola prvá a
posledná. Nakoľko projekt komplexných pozemkových úprav
je na mŕtvom bode už dlhší čas,
plánujeme v novom roku formou
JPÚ sceliť pozemky aj v ďalších
lokalitách nášho katastra. Hájisko, Staré Hájisko, Uhlisko, Lán,
Gety, Podžetisko - pod hôrkou.
Jedná sa o výmeru približne 48
ha. Bude to náročný proces, ale

osvedčilo sa nám to v Krajisku.
Ak chceme mladé rodiny v dedine udržať, musíme sa uberať týmto smerom.
Krajisko má novú komunikáciu
a nové rozvody vodovodu spolu s odvodnením a zatrubnením
priľahlých komunikácií a odkanalizovaním nových pozemkov.
Cesta Krajisko nás stála asi 40-tisíc eur, ktoré sme pokryli z vlastného rozpočtu.
Vodovod Krajisko nás stál 55 186
eur, z toho dotácia, ktorú sa nám
podarilo získať z environmentálneho fondu, činila 40-tisíc eur.
Rozšírenie NN vedenia - Podžetisko - po roku a pol sa nám po-

darilo vybaviť vybudovanie novej
trafostanice pri vstupe do obce,
ktorou sa posilnila už jestvujúca
elektrická sieť smerom ku Mlynu
a hlavne, z ktorej sa môžu napojiť
novovybudované domy na začiatku dediny. Kapacita novej kioskovej trafostanice je pripravená na
50 nových domov s možnosťou
rozšírenia až na 150 rodinných
domov. Nebola to jednoduchá
úloha, ale čas, ktorý sme tomu
venovali, nevyšiel nazmar. Bežný
proces obstarania a výstavba novej trafostanice trvá spravidla 3 až
4 roky.
Jaroslav Pepucha

Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočné plnenie za rok 2016

Rozpočet 2017

Očakávaná
skutočnosť za
rok 2017

Rozpočet na rok
2018

Rozpočet na rok
2019

Rozpočet na rok
2020

451 723,15

519 477,20

567 484,00

691 848,22

638 444,00

630 666,00

634 013,00
0,00

3 000,00

91,20

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

21 452,00

0,00

110 124,00

0,00

0,00

0,00

Príjmy spolu

454 723,15

541 020,40

567 484,00

841 972,22

638 444,00

630 666,00

634 013,00

Bežné výdavky

369 391,84

420 717,44

482 873,00

643 457,22

594 492,00

586 613

588 518

22 831,05

39 492,90

74 104,00

188 008,00

34 304,00

17 170

17 341

Finančné príjmy

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
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Skutočné plnenie za rok 2015

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 484

8 569

400 622,89

468 610,34

565 377,00

839 865,22

637 196,00

612 267,00

614 428,00

54 100,26

72 410,06

2 107,00

2 107,00

1 248,00

18 399,00

19 585,00

SPEKTRUM

Plány na rok 2018
Máme schválený technický návrh na predĺženie NN vedenia
smerom do Hájiska k novým
rodinným domom a smerom na
Tulejovú, rovnako ako nový rozvod elektrického vedenia v lokalite Krajisko. Nové domy sa budú
môcť pripájať do novovybudovaných distribučných sietí. Krajisko
má svoju trafostanicu, čo bolo
veľké plus pri vybavení rozšírenia NN vedenia v tejto lokalite.
Bez pomoci a ochoty majiteľov
pozemkov vo vyššie uvedených
lokalitách by to nebolo možné.
Ďakujeme!
Čo sa týka podaných projektov z
fondov EÚ, máme podaný projekt
na zateplenie a výmenu strechy
obecného úradu s kultúrnym domom. Opäť bola vyhlásená výzva
na výstavbu domov smútku, ktorá bola pred časom zrušená ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka. Opäť sa budeme
uchádzať o dotáciu na výstavbu
domu smútku. Žiadosť máme podanú v termíne. Výzva na výstavbu detského ihriska pri materskej
škole bola zrušená, nakoľko fi-

nančné prostriedky nepostačovali pre všetky projekty. Ďalším
projektom je prístavba hasičskej
zbrojnice. Podmienky výzvy sme
splnili, veríme preto, že uspejeme.
Osobitné poďakovanie patrí Emílii Kapičákovej, ktorá vybavila
dotáciu na rozvoj športu od firmy
jej zamestnávateľa Yanfenga vo
výške 1 700 eur a ďalších 1 700
eur pre základnú školu. Peniaze
budú využité na nákup ochranných sietí na ihrisko pri Mlyne a
novej lajnovačky na čiary.
Prestavba priestorov pre rozšírenie materskej školy

Beňadovo má problém s kapacitou materskej školy, nepostačuje
potrebám obce a najmä, rodičov a
ich ratolestí. Preto sa samospráva
s obecným zastupiteľstvom rozhodli situáciu riešiť bezodkladne,
aby škôlka mohla na nový rok
vyhovieť všetkým požiadavkám
na umiestnenie detí do predškolského zariadenia. Materská škola
by mala zvýšiť kapacitu z 35 na 57
miest. Pre informáciu, rozpočet
škôlky na rok 2018 dosiahol re-

kordných 59-tisíc eur, ktoré musí
obec prefinancovať z vlastného
rozpočtu.
Porovnanie rozpočtov:

Materská škola
rok 2014..........................24 285eur
rok 2016.........................30 945 eur
rok2017...........................46 889eur
rok 2018....................... 59-tisíc eur
Školská jedáleň
rok 2014..........................15 167eur
rok 2016..........................16 650eur
rok 2017..........................30 127eur
rok 2018....................... 31-tisíc eur
Medzi rokmi 2014 a 2018 je navýšenie rozpočtu o viac ako 34 715
eur na materskú školu a 16-tisíc
eur na školskú jedáleň. Napriek
tomu dokážeme ušetriť ešte peniaze na rozvoj obce. Samozrejme, okrem získanej dotácie na
vodovod Krajisko.
Veľmi sa teším, že detí pribúda a
školské lavice budú zaplnené aj
do ďalších rokov. Ani jeden cent
použitý z obecného rozpočtu na
našich najmenších nie je vynaložený zbytočne. Deti sú naša
budúcnosť, budúcnosť našej obce.
Vyššie uvedené údaje jasne po-

ukazujú na fakt, že náklady
obce oproti minulým obdobiam
sústavne rastú. Napriek tomu sa
nám spoločne v úzkej spolupráci
s obecným zastupiteľstvom darí
šetriť a zároveň investovať do
rozvoja, hlavne infraštruktúry,
ktorá sa dlhodobo zanedbávala.
Od môjho nástupu do funkcie
sme znížili dlh obce takmer o 50
percent. Obec spláca úver po mojich predchodcoch, čo je výsledkom nekoncepčného riešenia rekonštrukcie materskej školy. Dlh
obce činní ešte 34-tisíc eur.
Doterajšie zodpovedné hospodárenie s peniazmi a vytvorené rezervy nám umožňujú rozmýšľať
o ďalších rozvojových projektoch,
ako sú rozšírenie školy, vybudovanie jedálne, stavba telocvične
či budovanie chodníkov a ďalších
úsekov ciest. Všetko závisí od dohody s obecným zastupiteľstvom
na investičných prioritách a možnosti financovania projektov z
fondov Európskej únie, ktoré momentálne stagnujú.
Jaroslav Pepucha

Deň rodiny si užilo celé Beňadovo
Rodina je klenot. Základ šťastia,
pokoja a spokojnosti. Má prednosť pred ostatným a je potrebné
neustále jej venovať pozornosť.
Úzkostlivo chránime jej záujmy
a vytvárame vhodné podmienky pre udržanie jej stability. Veď
rodina je tá, ktorá nás vždy víta s
otvorenou náručou, ktorá sa neotočí chrbtom, ktorá je to najdôležitejšie, čo máme.
Dňa 16. júla obec pripravila pre
všetky rodiny podujatie, ktorým
oslávili to najcennejšie puto, na
ktoré sme všetci hrdí.
Slávnosť otvorili žiaci základnej
školy svojimi hudobnými a tanečnými vystúpeniami, ktoré zožali
obrovský potlesk.
Heligonkári rozspievali celú dedinu. Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie. Rodiny ochutnali
guláš, ktorý uvarili poslanci obce,
druhým sa pochválili poľovní-

ci. Deti využili nafukovací hrad,
ktorý mali zadarmo. Do tanca
hrala skupina Anonym. Zábava,
smiech a radosť sa ozývali doďaleka. Všetci sme boli členmi veľkej rodiny a príkladom pre ostatných.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Školáci sa radujú z nových poznatkov a zážitkov
Základná škola s materskou
školou začala nový školský rok
2017/2018 svätou omšou a slávnostným otvorením v pondelok 4.
septembra. Riaditeľka Mária Kureková privítala všetkých žiakov a
učiteľky a popriala veľa úspechov.
Osobitne privítala našich najmenších – prváčikov s nádejou,
že sa im v škole bude páčiť a budú
preukazovať výborné výsledky.
Starosta Jaroslav Pepucha vo svojom príhovore poprial všetkým
veľa zdravia a šťastia pri plnení si
školských a mimoškolských povinností všetkým žiakom.
V septembri sa deviataci začali zamýšľať nad svojím budúcim
povolaním. Navštívili podnik
na výrobu motorových a prevodovkových dielov práškovou
metalurgiou – Miba Sinter Slovakia v Kňažej. Oboznámili sa
s pracovným procesom priamo
vo výrobných halách a taktiež s
možnosťami štúdia na príslušnej
strednej škole. Žiakov veľmi zaujal duálny systém vzdelávania
spolu s perspektívou zamestnania
do budúcnosti. Taktiež navštívili
Burzu práce v Námestove. Viac
ako dve desiatky stredných škôl
sa prezentovali na Hviezdoslavovom námestí. Študenti a učitelia stredných škôl informovali
žiakov o možnostiach štúdia,
názorne predviedli svoje získané
zručnosti. Našich žiakov zaujala výroba drevených výrobkov,
elektronickí roboti, kaderníčky a
kozmetičky, práca čašníkov, ale
aj bilingválne gymnáziá. Burza
práce im pomohla pri uvažovaní
o svojom budúcom povolaní a pri
výbere strednej školy.
Pripomenuli sme si rôzne medzinárodné dni zaujímavými aktivitami, 13. september bol sladkým
dňom v škole. Oslavovali sme
maškrtu, ktorú má snáď každý
rád. Prostredníctvom rozhlasovej
relácie a prezentácie sme si pripomenuli históriu a výrobu čokolády, jej využitie a pozitívne účinky
na organizmus. Každý žiak okúsil
ovocie s čokoládou z fontány, ktorá lákala malých aj veľkých. Žiaci
vyrobili pestrofarebné obálky na
čokoládu s vlastným venovaním.
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Nezabudli sme však aj pripomenúť, že všetkého veľa škodí, a
to platí aj pre čokoládu.
Deň 26. september bol Európskym dňom jazykov. Žiaci prezentovali rôzne krajiny, informácie a
zaujímavosti ako o samotných
krajinách, tak aj o ich úradných
jazykoch. Školou sa niesli francúzske piesne so sprievodom harmoniky, ochutnali sme dánske
šišky, španielsku roládu a poľský
syr. Žiaci vyrobili plagát s prekladom „ahoj“ do rôznych jazykov a
vlajkami krajín.
Ďalší deň patril vzácnemu nápoju - mlieku. Jeho význam sme
si pripomenuli v každej triede.
Žiaci vyrábali plagáty, ilustrácie
a taštičky z mliečnych tetrapakov. Pripravili sme im chutné a
zdravé raňajky, ktoré pozostávali
z mlieka a bryndzovej nátierky.
Poukázali a vyzdvihli sme biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti mlieka
a inšpirovali žiakov k tomu, aby
mlieko zaradili do každodennej
súčasti života.
Naša škola sa zapojila do celoslovenskej kampane Hovorme o jedle. V literárnej súťaži: Prečo potraviny nepatria do koša sa práca
žiačky 9.A triedy Rebeky Kováľovej umiestnila medzi piatimi výhercami. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Bratislave v
priestoroch hotela Radisson Blue
Carlton, kde cenu prevzala od
ministerky
pôdohospodárstva
Gabriely Matečnej.
Vedieme žiakov aj k športu, ako k

jednému z hlavných prostriedkov
zmysluplného využitia voľného
času. Zapojili sme sa do Európskeho týždňa športu. Všetci žiaci sa presunuli na ihrisko, kde si
zmerali sily v štafetovom behu
cez prekážky. Vyskúšali si chôdzu
na chodúľoch, kopanie do brány
a športové zápolenie pokračovalo
pri vybíjanej.
Sedenie a desiatovanie sme v
jeden deň vymenili za aktívne
športovanie. Hornou chodbou
sa ozývala rytmická hudba zumby, ktorá roztancovala celú školu.
Malí i veľkí a taktiež pani učiteľky

si rýchlo osvojili kroky a s úsmevom na tvári cvičili celú veľkú
prestávku. Tento 15-minútový
tréning im dodal energiu a pocit,
že niečo urobili pre svoje zdravie
a kondíciu.
Za účelom vzdelávania a poznávania vedy a techniky sa žiaci
vybrali na Noc výskumníkov do
Žiliny. Zaujali ich tam vedecké
stánky s robotmi a virtuálnym
štúdiom. Vyskúšali si aj lietanie s
lietadlom, dronom a nakukli do
útrob automatických strojov. Skúmali červené krvinky a ľudský
mozog.
Žiaci 1. stupňa boli na exkurzii v
skanzene v Zuberci. Videli, ako
bývali naši predkovia, ako mali
zariadené domy a aké nástroje
najčastejšie používali. Posedeli si
v laviciach, v ktorých sedel aj P. O.
Hviezdoslav.
V októbri, ktorý je mesiacom
úcty k starším občanom, si aj naši
žiaci vždy nájdu čas a nezabudnú
potešiť svojich starkých. Žiaci z
materskej a základnej školy ich
pozdravili aj tento rok tancom,
básňami i spevom na ľudovú nôtu
a poďakovali za lásku, múdre slovo, pomoc a radosť, ktorú nám
stále rozdávajú.

ŠPORT

Dorastenci nastúpili po dlhšej pauze do súťaže
Tento rok sme sa opäť do súťaže
prihlásili tri tímy. Po dlhšom čase
nastúpili aj naši dorastenci. V jesennej časti súťaže sa všetky tímy
umiestnili v stredných priečkach
tabuľky. Niektorí vyššie a niektorí nižšie. Túto sezónu bolo pre
nás najviac náročné zvyknúť si
na zápasy mládežníckych tímov v
sobotu. Občas to ostávalo iba na
našom trénerovi, avšak treba poďakovať za ochotu i Miroslavovi
Bugajovi, ktorý bol vždy nápomocný. Pre družstvo dorastencov
sme kúpili nové dresy vo farbách
obce. Z prostriedkov SFZ za kredity zase nové pomôcky pre šport.
Obrovská vďaka patrí Emílii Kapičákovej, ktorá nám ponúkla
pomoc vo forme vypracovania
projektu u svojho zamestnávateľa
a tak sa jej podarilo pre športový
klub získať finančné prostriedky.
Za ne sme kúpili ochranné siete a
latexovú lajnovačku. Siete by sme
chceli na jar umiestniť na ľavú
stranu ihriska od rieky.

Tím starších žiakov: Jakub Triebeľ,
Adam Majda, Samuel Babečka,
Rafael Chromčák, Dávid Kubaľák,
Stano Kapičák, Jakub Páterek, Filip Podstrelený, Marek Kováľ, Janko Kampa, Miloš Triebeľ, Rado
Rambala, Maroš Gašpierik, Patrik
Graňák, Nikolas Babečka, Matúš
Rambala, Emanuel Chromčák

Tím dorastencov: Robert Agošton, Patrik Protuš, Denis Triebel,
Šimon Chudiak, Filip Ondrek,
Adrian Ovšak, Kristian Podstrelený, Marian Podstrelený, Ján
Páterek, Marian Páterek, Pavol
Páterek, Mario Rambala, Stano
Rambala, Fero Protúš

Tím mužov: Jaroslav Pepucha,

Lukáš Pepucha, Jozef Šubjak,
Miroslav Babečka, Marek Iglarčík, Matej Hušla, Patrik Kubaľák,
Martin Bugaj, Michal Ondrek,
Marek Ondrek, Ľubo Pepucha,
Ján Pepucha, Pavol Motýľ, Lukáš
Kubaľák, Boris Hušla, Fero Hušla
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RÔZNE

Deň úcty k starším oslávila aj najstaršia Beňadovčanka
Každoročne nám jeseň ukazuje
svoje dielo v podobe úchvatnej
prírodnej scenérie. Je pokojná,
šľachetná a my ju obdivujeme
s veľkou úctou. Obdobie života
človeka sa preto právom prirovnáva k jeseni. Kúzelné obdobie
starých rodičov popretkávané
ich nádhernými spomienkami.
Blažený pocit pokoja v dušiach,
aj keď už na nich čas zanechal
svoje stopy. S pokorou a rešpek-

tom pristupujeme ku všetkým
vráskam, pretože v nich je naša
lepšia budúcnosť. Október je mesiacom, kedy s úctou prejavujeme
vďaku našim babkám, dedkom.
Aj my sme pre nich pripravili
podujatie, ktorým sme im poďakovali za ich lásku, pohladenie,
starostlivosť. Po slávnostnej svätej
omši, kde sme vyprosili zdravie a
Božie požehnanie pre našich starých rodičov, nasledoval program

v kultúrnom dome. Ich srdcia
potešili žiaci základnej a materskej školy svojimi vystúpeniami.
Všetky piesne, básne a tance vyčarili úsmev na tvárach všetkých
oslávencov. Starosta Jaroslav Pepucha ich obdaroval darčekmi a
bohatým pohostením. Osobitne
pozdravil najstaršiu obyvateľku
Apolóniu Triebeľovú a všetkým
poprial hlavne zdravie a pokojnú
jeseň života.

Spoločenská kronika
Prehľad obyvateľov k 4. 12. 2017

495 dospelých (232 m / 263 ž)
383 detí (177 m / 206 ž)
878 obyvateľov (409 m / 469 ž)
Narodení:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kristína Martinská
Marek Kampa
Lucia Szilasiová
Lukáš Podstrelený
Martina Kozáková
Michal Bugaj
Klára Kovaľová
Ján Ondrek
Ľubomír Triebeľ
Dominika Kubaláková
Andrej Tomašák
Karin Triebľová
Anna Socháňová
Klára Pňačeková
Filip Bomba
Samuel Korman
Erika Ondreková
Juraj Motýl

Opustili nás:

1. Anna Hušlová
2. Vendelín Hušla
Sobáše:

50. výročie svadby - Ernest Bugaj

a Mária Bugajová
1. Ľubomír Kozák
a Martina Kováľová
2. Andrej Tomašák
a Magdaléna Dreveňáková
3. Anton Kramarčík
a Mária Zvrteľová
4. Ing. Milan Janoťák
a Mgr. Katarína Hušlová
5. Martin Forgáč
a Mária Páterková
6. Jozef Bugaj
a Eva Blažeňáková
7. Patrik Podstrelený
a Eva Rafajová
8. Jaroslav Pepucha
a Denisa Jančová
9. Lukáš Blažeňák
a Lucia Podstrelená
10. Ing. Vladislav Páterek
a Mgr. Martina Hvoľková
11. Milan Ošťadnický
a Ing. Anna Ondreková
12. Tomáš Zvrteľ
a Rebeka Toporová
Jubilanti – 50 rokov

1. Katarína Ondreková
2. Jozef Vraňák
3. Marta Majdová

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

František Hušla
Stanislav Podstrelený
Anton Ondrek
Ľudmila Triebľová
Mária Rambalová
František Triebeľ
Angela Hušlová

Jubilanti – 60 rokov

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

Jozef Kubalák
Jozef Rambala
Miroslav Ondrek
Terézia Babečková
Vladislav Kováľ
Mária Pátereková
Mária Pátereková

Jubilanti - 65 rokov

1.
2.
3.
4.

Mária Pátereková
Anna Trieblová
Ján Páterek
Agnesa Sadláková

Jubilanti – 75 rokov

1.
2.
3.
4.
5.

Mária Majdová
Martin Rambala
Ferdinand Hušla
Viktor Vraňák
Ernest Bugaj

Jubilanti – 80 rokov

1. Mária Bugajová
2. Martin Podstrelený

3. Anna Rambalová
Jubilanti – 85 rokov

1. Anna Kubaláková
Jubilanti – 90 rokov

1. Štefan Bugaj
Najstarší občania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apolónia Triebľová, 93 rokov
Mária Bugajová, 91 r.
Anna Páterková, 89 r.
Anna Kubaľáková, 86 r.
Ľudovít Triebeľ, 86 r.
Mária Majdová, 84 r.
Mária Kováľová, 83 r.
Justína Protušová, 83 r.
Mária Podstrelená, 83 r.
Angela Podstrelená, 81 r.

Sladkých osemnásť

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mária Rambalová
Karin Páterková
Martin Rambala
Adriana Ondreková
Ladislav Kováľ
Barbora Páterková
Anna Mária Kapičáková
Šimon Rambala
Stanislava Podstrelená
Pavol Páterek
Michaela Ondreková
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