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Príhovor starostu

Vážení spoluobčania, rok 2016
bol plný očakávaní a splnených
plánov. Rok sme prežili v každodenných radostiach i starostiach. V našich spomienkach
na uplynulý rok zostanú spomienky nielen na to dobré, ale
aj zlé. Všetci sme túžili splniť si
svoje sny a túžby a prežiť rok v
zdraví a šťastí. Jedným z mojich

najdôležitejších plánov a túžob
bolo dobudovať a otvoriť druhý
stupeň základnej školy, čo sa
nám na moju neopísateľnú radosť podarilo. Stálo ma to veľa
námahy aj síl vybaviť všetko
potrebné a hlavne stihnúť to do
konca augusta. Chcem sa poďakovať obecnému zastupiteľstvu,
ale aj vám, milí občania, za
podporu. Spoločnými silami
sme to zvládli. Sám vidím, že po
parlamentných voľbách sa ešte
stále situácia nestabilizovala,
čerpanie eurofondov je stále zamrznuté. Vláda SR, respektíve
jednotlivé ministerstvá, uvoľnili len mizivú čiastku, okolo 0,84
% z celkového objemu financií.
Ak niekto tvrdí, že by dokázal
za uplynulé dva roky dotiahnuť

Investičné plány
Ako náhle nám to umožnia
klimatické podmienky, chceme začať s výstavbou novej
komunikácie v Krajisku. Sú na
ňu vyčlenené financie vo výške
74-tisíc eur, ktoré sme dokázali ušetriť z vlastných zdrojov
za dva roky. Predpokladaná
cena výstavby hornej cesty v
Krajisku je 128-tisíc eur. Táto
cena nie je ešte konečná, musí
prebehnúť verejná súťaž na
zhotoviteľa. Zahŕňa výstavbu
380 m cesty s dvoma jazdnými
pruhmi v šírke 2×2,75m, bezpečnostný chodník šírky 1,5 m
a odvodňovací rigol v dĺžke 380
m a šírke 1 m. V Krajisku treba
ešte vybudovať na hornej ulici
inžinierske siete, elektrický rozvod pre nové rodinné domy a
verejný vodovod. Chceli by sme
to vyriešiť súčasne, aby sme kopali a osádzali naraz. Dobudovať chceme aj verejné osvetlenie. Ďalšou prioritou je cesta
do Hájiska a dobudovanie inžinierskych sietí. Momentálne
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financie z eurofondov do obce,
je klamár. Máme podaných šesť
projektov a tie čakajú na ministerstve skoro celý rok, kým sa
spustí schvaľovací proces. Pevne verím, že sa tak udeje už v
januári 2017 a budúci rok bude
pre našu obec rokom rozvoja,
hlavne v oblasti infraštruktúry.
Ja osobne by som sa chcel poďakovať na prahu Nového roka
obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu a podporu, ale aj
kritiku, a vám, milí spoluobčania, ktorí ste sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o rozvoj
obce.
Chcem sa poďakovať všetkým
dobrovoľným
združeniam,
DHZ, Červenému krížu, ŠK
Beňadovo, poľovníkom za re-

prezentáciu a za pomoc pri
obecných akciách. V neposlednom rade sa chcem poďakovať
mojej rodine a priateľom za pomoc a podporu.
Blíži sa čas Vianoc, sviatkov radosti z narodenia Pána a pokoja
v rodine. Ja vám prajem radosť
a pokoj, do nového roka hlavne
zdravie, lebo bez zdravia nie je
radosti ani šťastia. Božie požehnanie, lebo iba s jeho požehnaním sa nám bude dariť v práci i
v osobnom živote, šťastie, lebo
s úsmevom na tvári ide všetko
ľahšie a radostnejšie a lásku,
aby sme si tu spolunažívali v
láske a pokoji všetky generácie
aj v roku 2017.

Plánované akcie

tam riešime rozšírenie NN napätia a vodovodu. Dúfam, že sa
to podarí v čo najkratšom čase
a nové domy v danej lokalite
budú môcť plnohodnotne využívať všetky inžinierske siete.
Je potrebné podotknúť, že bez
vašej spolupráce, milí spoluobčania, nie je možné nič urýchliť, preto vás chcem poprosiť o
strpenie pri riešení administratívnych vecí. Čo sa týka cesty Hájisko, projekt je podaný
na ministerstve pôdohospodárstva a stále čakáme na jeho
vyhodnotenie. Podarilo sa nám
vyriešiť posilnenie NN siete v
miestnej časti Podžetisky, v čo
najkratšom čase by sa mala vybudovať nová trafostanica pre
novopostavené rodinné domy.
Aj tu sa chcem poďakovať obyvateľom, ktorí mi pomohli pri
riešení tejto kritickej situácie a
umožnili urýchliť investíciu zo
strany Slovenských elektrární.
Jaroslav Pepucha

• Obecný fašiangový ples - 11. február 2017,
začiatok 18. h, hrá Anonym
• Január - Novoročný futbalový turnaj
• Január - prechod chotárom na bežkách
• Február - fašiangový pochod

Jaroslav Pepucha
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Komasácia v lokalite Krajisko finišuje
Po dlhých dvoch rokoch sa
blížime k cieľu. Napriek mojej snahe ukončiť pozemkové
úpravy v miestnej časti Krajisko, sa mi to nepodarilo do konca mája. Bolo potrebné dodržať všetky zákonné lehoty.
Napriek tomu, že tam desať
rokov nemohol nikto postaviť dom kvôli rozdrobenosti
pozemkov, sa nám podarilo v
krátkom čase vytvoriť 33 nových stavebných miest. Na jar
budúceho roka už budú pripravené na výstavbu. Nie je jednoduché vyskladať pozemky
z takých malých podielov, ako
boli v Krajisku. Ak sme niekomu nevyhoveli, ospravedlňujem sa, ale každý vlastník sa
mal možnosť vyjadriť a mohol
nakresliť nový stav tak, aby sa
vyhovelo každému. Myslím si a
pevne verím podľa vašich ohlasov, že bolo vyhovené 99,9 %
vlastníkom. Všetci prišli o veľa
m2 potrebných na hornú komunikáciu, no to si pozemkové
úpravy vyžadujú. Niektorí dali
viac, iní menej, každý podľa
veľkosti výmery, akú v danej
lokalite mali, ale všetci rovným
dielom 6 % z výmery.
Čo sa týka ďalších krokov v

komasácii, stále čakáme, kým
ministerka Matečná rozhodne o komplexných pozemkových úpravách. Očakáva sa,
že peniaze uvoľní po novom
roku. Bude to veľké plus pre
našu obec, lebo momentálne

je v pláne komasovať iba dva
katastre v rámci celej Oravy,
a to k.ú Beňadovo a k.ú Hladovky. Rozpočtové náklady na
komplexné pozemkové úpravy
dosiahnu 324-tisíc eur z prostriedkov EÚ. Ak sa to náhodou

nepodarí, budeme pokračovať
v jednoduchých pozemkových
úpravách, ktoré budú prebiehať
ako v lokalite Krajisko, ďalšou
bude Hájisko.
Jaroslav Pepucha

Futbalový štadión má
novú prípojku

Investícia do školy stála za to
Od začiatku roku som pracoval na dobudovaní základnej školy pre druhý stupeň. Podarilo
sa mi vybaviť dotáciu na ministerstve školstva vo výške 14 452 eur na nákup nábytku. Nasledovala kolaudácia nadstavby. Bolo treba vyhľadať papiere a prerobiť projekty, ktoré boli staré
a nespĺňali nové normy v oblasti elektrických rozvodov a požiarnej bezpečnosti. Všetko sa
podarilo stihnúť do júna, no stále bol problém s kolaudačným rozhodnutím kvôli evakuačnému rozhlasu a umelému odvetraniu budovy v prípade požiaru. Museli sme konať rýchlo,
ak sme chceli všetko stihnúť v čas a v septembri školu otvoriť podľa dohodnutého termínu.
Investícia z rozpočtu obce vynaložená na evakuačný a školský rozhlas a umelé odvetranie
budovy činila 13 315 eur. Vynaložené prostriedky boli použité najlepšie, ako sa vynaložiť
dali. Od našich najstarších obyvateľov som sa dozvedel, že v Beňadove viac ako 50 rokov
nebola škola pre všetky ročníky. Nám sa podarilo vybaviť za dva roky na školu 42 752 eur.
Jaroslav Pepucha

Po dvanástich rokoch obec
zrekonštruovala prípojku na
futbalovom štadióne. Vplyvom
poveternostných podmienok,
vetra a dažda došlo k zlomeniu
dvoch stĺpov vedenia, následne
strhlo vedenie vozidlo štátnych
lesov. Cena rekonštrukcie prípojky na futbalové ihrisko pri
Mlyne sa vyšplhala na 2 200
eur. „Podarilo sa nám to v rekordnom čase, čo bola aj podmienka OFZ pre fungovanie
našich dvoch futbalových mužstiev,“ povedal starosta.
3

SPRAVODAJSTVO

Ak sa nezlepší triedenie odpadu, stúpne poplatok
Vývoz a uskladnenie jedného
veľkoobjemového kontajnera
30 m3 zaparkovaného pri potoku stojí obec 700 eur. Veľkoobjemový kontajner sme v
tomto roku vyviezli 15-krát. To
znamená, že len na veľkoobjemovom kontajneri sme minuli
z rozpočtu obce 10 500 eur.
Vývoz smetných nádob pri rodinných domoch nás mesačne
stojí asi tisíc eur. Suma vynaložená na vývoz a uskladnenie
komunálneho odpadu za rok
2016 je 22 490 eur. Je jasné, že
od domov je potrebné odpad
odvážať, ale vývoz veľkoobjemových kontajnerov je potrebné zredukovať. To dosiahneme
len tým, že začneme lepšie recyklovať komunálny odpad.

Piliny a drevo sa dajú spáliť v
každej domácnosti. A keď mi
bude niekto tvrdiť, že nie, je to
klamár a leňoch. Ak uvidíte, že
niekto takto koná a veci hádže,
kam nepatria, prosím, upozornite ma na to. Takto všetci
doplácame na neporiadnych
ľudí, pretože obecné peniaze sa
dajú využiť lepšie ako na smeti.
Obec vyzbiera na poplatkoch za
komunálny odpad 12 200 eur.
Zvyšných 10-tisíc obec dopláca
z rozpočtu. Samospráva pritom
zo zákona nesmie doplácať na
vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu. Ak sa situácia
nezlepší, nasledujúci štvrťrok
po dohode s obecným zastupiteľstvom budeme nútení zvýšiť
poplatok za komunálny odpad.

Verím, že spoločne spojíme
sily a dosiahneme zvýšenie recyklácie, čím znížime náklady
na vývoz a uskladnenie. Ďalej
chcem upozorniť neplatičov, že
majú jednu z posledných možností uhradiť dlžné sumy na daniach a poplatkoch. Po dohode s obecným zastupiteľstvom
budú zaslané výzvy na úhrady.

Oprava osvetlenia a obecného rozhlasu

V ulici pri Vladovi Kováľovi sa obec rozhodla zrekonštruovať verejné osvetlenie a obecný
rozhlas. Boli v havarijnom stave. Akcia sa financovala z rozpočtu, investícia činila 4699 eur.
Samospráva potrebovala dorobiť aj nové vodojemy, konkrétne odstrániť kolaudačné závady
- dorobiť oplotenie, terénne úpravy, chodník pre vstup do vodojemov. Obecnú kasu to stálo
3069 eur. „Napriek všetkým výdavkom sme dokázali aj tento rok ušetriť viac ako 34-tisíc
eur,“ povedal starosta Jaroslav Pepucha. Zostatok na obecnom účte ku koncu roka 2016
činní 72-tisíc eur. Okrem toho obec ešte spláca úver.

Ak ich dlžníci nebudú rešpektovať a nevykonajú úhrady do
konca januára 2017, bude ich
dlh postúpený súdnemu exekútorovi. Sumu vyčíslenú na
daniach a poplatkoch je možné
si rozdeliť na každý mesiac, prípadne štvrťrok.
Jaroslav Pepucha

Vaše názory pomôžu pri
návrhu územného plánu
Ubehlo už niekoľko rokov, ako
bol schválený územný plán
obce (ÚPO). Po jeho prehodnotení a posúdení s obecným
zastupiteľstvom sme usúdili,
že nevyhovuje požiadavkám a
potrebám rozvoja Beňadova.
Rozhodli sme sa preto osloviť
občanov s návrhmi na jeho doplnení. Ak má niekto nápady a
požiadavky, kde vybavuje pozemok na výstavbu rodinného
domu, nech mi to príde oznámiť na obecný úrad. Jeho požiadavku zahrnieme do zmien
ÚPO. Predídeme tým prípadným nezhodám a komplikáciám pri rozvoji infraštruktúry.
Cieľom je spoločne vymedziť
priestor na výstavbu nových
rodinných domov, budovanie
nových ciest, parkov, inžinierskych sietí a budov sociálneho
charakteru. Návrhy a pripomienky mi doručte v čo najkratšom čase.
Jaroslav Pepucha
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Futbalový klub má veľa talentovaných hráčov
Muži: V jesennej časti sme sa
taktiež prihlásili do súťaži oravského futbalu. Aj keď nie vždy
sa dá prísť na zápas, nejako sa
nazbierame. I keby sme boli len
deviati, zápas si poctivo odohráme. „Nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa“. Túto jeseň sme
sa umiestnili na šiestej pozícii
v tabuľke s tromi bodmi, po
konečnom zápase s Rabčicami
s výsledkom 7:0. Máme veľa
mladých a talentovaných hrá-

čov, ale nie vždy sa podarí prísť
na zápas. Všetko sa dá, len ak
to budeme chcieť všetci a keď
to budeme brať ako koníček,
nie ako povinnosť. Hráči mužského tímu: Štefan Krupčík,
Patrik Rambala, Jaroslav Pepucha, Marek Iglarčík, Peter Pazdera, Matej Hušla, Erik Kovaľ,
Patrik Kubaľák, Marek Ondrek
(C), Michal Ondrek, Ľubomír
Pepucha, Juraj Motýl, Boris
Hušla, Jaroslav Kubaľák

Žiaci: V jesennej časti žiaci ŠK
Beňadovo začali v prvej triede,
do ktorej sa dostali po minuloročnom bojovaní v druhej
triede.
Žiaci sa veľmi snažia, no nie
vždy im to ide s uspokojivým
výsledkom. Napriek tomu sa
nevzdávajú a bojujú o vyššie
pozície v tabuľke. V jesennej
časti sa umiestnili na deviatej
pozícii z dvanástich mužstiev.
Na začiatok je to celkom sluš-

né, no budú sa musieť snažiť
pokračovať a zdokonaľovať sa.
Hráči žiackeho tímu: Róbert
Ágošton, Radoslav Rambala, Marco Zavodančík, Tobiáš
Rambala, Patrik Protuš, Samuel Babečka, Marián Páterek
(C), Kristián Podstrelený, Jakub
Páterek, Dávid Kubaľák, Rafael
Chromčák, Miloš Triebeľ, Lukáš Bugaj, Marek Kováľ
ŠK Beňadovo

Hasiči a hasičky opäť nesklamali
Tento rok bol pre hasičov
úspešný. DHZ Beňadovo sa
posúva vpred aj vďaka mládeži,
ktorá má o tento šport veľký záujem, má chuť súťažiť a získavať
nové skúsenosti a priateľstvá.
Za všetkým stojí úsilie venovať
sa hasičom, za čo vďačíme veliteľovi Ľubomírovi Triebeľovi,
Marekovi Ondrekovi, Jánovi
Páterkovi a starostovi Jaroslavovi Pepuchovi. Zúčastňovali
sme sa súťaží, kde nás reprezentovali nielen muži A a B
dorastenci, ale aj najmenší plameniaci.
Muži B získali 2. miesto v Oravskej Jasenici. Muži A skončili
na 6. mieste.
Dorastenci Marek Rambala,
Matej Hušla, Eva Triebelová,
Beáta Triebeľová, Aneta Postre-

lená, Zdenka Pepuchová, Denis
Triebeľ a Boris Hušla sa zúčastnili na súťaži v Podbieli, kde
získali nové skúsenosti. Z 15 tímov sa umiestnili na 4. mieste.
Plameniačky Marcela Turoňová, Aďa Podstrelená, Kiara
Rambalová, Aneta Šubjaková,
Martina Triebelová, Michaela
Motýľová, Aneta Podstrelená,
Klára Kapičáková, Rebeka Kováľová a Veronika Šubjaková
boli na súťaži v Liesku. Umiestnili sa na 4. mieste v regionálnej súťaži 25 družstiev.
Plameniaci Páterk Marián,
Protuš Patrik, Triebeľ Oliver,
Páterek Ján, Páterek Radoslav,
Páterek Andrej, Prepucha Ján,
Páterek Timotej sa umiestnili
sa na 5. mieste v regionálnej
súťaži 25 mužstiev.
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Zo života školy
Tohtoročný september sa zapíše do histórie obce. Základná
škola prešla veľkou zmenou,
ktorá potešila nielen nás, ale aj
žiakov a rodičov. Brány školy sa
otvorili aj pre žiakov 2. stupňa.
Nové priestory privítali aj nových učiteľov. Základnú školu
s materskou školou navštevuje

168 žiakov, z toho je 36 škôlkarov. Počas školského roka sa
škola zapája do množstva zaujímavých akcií. Každoročne sa v
koná Šarkaniáda, tento rok sme
urobili aj súťaž v tvorbe šarkanov. V Hájisku sme boli šarkanov púšťať. Pripomenuli sme
si Deň jazykov prezentovaním

európskych krajín. September
sme ukončili účelovým cvičením, žiaci získali vedomosti a
zručnosti potrebné pri rôznych
životných situáciách. Tento deň
nám ozvláštnili aj pracovníci Hasičského a záchranného
zboru z Námestova.
V októbri sme si uctili seniorov
krásnym programom, do ktorého sa zapojili aj žiaci 2. stupňa. Žili sme Dňom spoločného
čítania. Deň jablka bol novou,
ale veľmi zábavnou aktivitou,
žiaci vyskúšali rôzne dobroty
z jablka, súťažili v jedení jabĺk. Ďalšou novou akciou bolo
Pasovanie prvákov. Deviataci
prezlečení za rozprávkové bytosti pasovali prvákov za žiakov
školy v prítomnosti rodičov.
Mesiac november sme si spojili
s adventom a prípravou na vianočné sviatky. Žiaci s rodičmi
vytvorili adventné vence, ktoré
v sobotu posvätili v kostole. V

Oslavy Dňa rodiny si užili deti i dospelí
V nedeľu 24. júla popoludní
sa konala oslava Dňa rodiny,určená pre všetkých, od tých
najmladších až po skôr narodených.
Cieľom podujatia bolo podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a
ženy, ktorí s láskou prijímajú
deti. Zároveň malo za úlohu
verejne poďakovať rodičom
za život, výchovu a lásku. Deň
rodiny je pre Beňadovčanov
časom, kedy sa môžu zastaviť,
oddýchnuť si od každodenných
starostí a dobre sa zabaviť.
Slávnostný deň sa začal sv. omšou, po nej sa ľudia presunuli
do školskej záhrady, kde na
nich čakal výborný guľáš od
beňadovských poľovníkov a
Antona Tomašáka.
Úvod programu patril vystú6

peniu najmenších. Prítomným
prihovoril starosta Jaroslav
Pepucha, ktorý vyzdvihol význam slov mama, otec, ktorí
pri výchove detí vynakladajú
obrovské úsilie a v mene tohto poslania obetujú nielen svoj
voľný čas, ale aj svoje zdravie,
ba i vlastný život.
Oslavy pokračovali pripraveným programom, v ktorom vystúpili deti zo základnej školy,
domáci heligonkári a heligonkári z Lokce.
Najväčšiu radosť mali deti z nafukovacích hradov, na ktorých
sa vyšantili.
Deň rodiny v Beňadove pokračoval aj vo večerných hodinách
tanečnou zábavou. O dobrú
hudbu sa do neskorých večerných hodín postarala skupina
Anonym.

decembri sme krásnym programom privítali Mikuláša,
zdobili sme medovníky, prežili
sme pekné chvíle pri vianočnej
besiedke.
Žiaci sa zúčastnili Olympiády
zo slovenského jazyka a Pytagoriády z matematiky.
V škole radi privítame žiakov aj
pri záujmovej činnosti v krúžkoch: Zdenka Babečková: Umelecko – tvorivý krúžok, Ľubica
Smolárová: Anglicko - tvorivý
krúžok, Daniela Podstrelená:
Turistický krúžok a Varíme,
pečieme, tvoríme, Veronika
Zvrteľová: Literárno – dramatický krúžok, Iveta Šimjaková:
Matematicko – turistický krúžok, Mária Triebeľová: Tvorivé dielne, Jana Večerková:
Redaktorský krúžok, Katarína
Rambalová: Testovanie. Školáci vydávajú aj školský časopis
Elixír, momentálne pracujú už
na druhom čísle.

ZO ŽIVOTA OBCE

Beňadovská heligónka prilákala virtuózov i divákov
Martin Bugaj prvý raz chytil
heligónku ako prváčik, keď ju s
tromi bratmi našiel na Vianoce
pod stromčekom. Odvtedy prešli roky, z Martina sa stal chlap,
ktorý vystupuje ako hosť na
mnohých festivaloch. „Povedal
som si, že keď môžem hrávať v
iných dedinách, prečo by som
nemohol aj doma.“ Preto sa
minulý rok rozhodol založiť
Beňadovskú heligónku. Koncom novembra sa uskutočnil
druhý ročník.
„V dedine máme veľa mladých
heligónkarov, dokonca hrávajú
celé rodiny,“ povedal starosta
Jaroslav Pepucha. „Som rád, že
jeden z nich sa chytil aktivity a
zorganizoval toto podujatie.“
Martin Bugaj sa pozná s viacerými majstrami. Tento rok prijalo jeho pozvanie 23 virtuózov
z Považia, Turca, Kysúc a Oravy.
„Každý zahral to, čím je jeho
región charakteristický,“ povedal Martin Bugaj. „Blíži sa
advent, obdobie ticha a pokoja. Ešte pred ním som chcel v
dedine spestriť folklórny život,
ponúknuť ľuďom zábavu.“
Na pódiu sa predstavil 35-ročný Milan Majerčík z Martina
so svojím13-ročným synovcom
Andrejom. „Výborná akcia.
Vôbec neľutujem, že sme prišli.

Ak dostanem pozvánku aj na
rok, určite prídem.“
Spokojní odchádzali aj reprezentanti Kysúc, skupina Bystrická kasňa. „Vystupovali sme
tu pred rokom,“ povedal Milan
Brisučiak. „Ozvučenie aj atmosféra boli výborné, tak sme sa
vrátili.“
V preplnenej sále kultúrneho
domu sa tiesnilo zhruba dvesto
ľudí. Zvuk heligónok, spev hudobníkov, ale aj divákov sa ozýval viac ako štyri hodiny.
Domov odchádzali všetci spokojní.
Martin Pavelek
MY Oravské noviny

Mesiac úcty k starším
,,Stretnúť pár takých, ktorí sa
skutočne majú radi, je zriedkavé. No stretnúť pár milujúcich
sa v pokročilom veku, to je najkrajšie na svete.“ (W. M. Thackeray)

Mesiac október je mesiac úcty
k starším. V kultúrnom dome
obec už tradične pripravila popoludnie venované seniorom.
Posedením pri vínku, kávičke a
večeri si aspoň nachvíľu mohli

spestriť každodenný stereotyp.
V programe, ktorý pripravili
žiaci zo základnej a materskej školy, mohli vidieť aj svoje
vnúčatá.
Milým a povzbudzujúcim slovom sa seniorom prihovoril
starosta Jaroslav Pepucha, poďakoval im za prácu, ktorú vykonali a vykonávajú, za pomoc
svojim rodinám, za výchovu
vnúčat.
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SPEKTRUM

Spoločenská kronika
Narodení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matúš Hušla
Zdenka Zvrteľová
Maroš Čech
Alica Zvrteľová
Mária Holubjaková
Juliana Triebeľová
Veronika Motýľová
Eliška Olašáková
Vladimír Rambala
Agáta Gašpieriková
Martin Kampa
Ester Iglarčíková
Monika Motýlová
Lucia Motýlová
Nikola Kormanová
Dorota Babečková
Karolína Babečková
Sofia Hodorová
Stella Lachatová
Nikola Hušlová
Matej Kulina
Marek Dzurík
Adriana Ondreková

Zomrelí

•
•
•
•
•

Sadlák Miroslav
Šubjak Daniel
Hušla Juraj
Vendelín Triebeľ
Terézia Rambalová

Spomienka
Jubilanti
50: Anna Forgáčová

60:

65:

70:
75:
80:
85:
87:
88:
89:
90:
92:

Vladislav Páterek
Stanislav Rambala
Jozef Podstrelený
Helena Majdová
Mária Majdová
Ján Majda
Mária Podstrelená
Anna Kubaláková
Helena Triebľová
Vendelín Ondrek
Vendelín Páterek
Štefan Rambala
Jozef Sadlák
Anton Triebeľ
Miroslav Páterek
Mária Bugajová
Žofia Páterková
Jana Ondreková
Angela Podstrelená
Anna Kubaľaková
Ľudovíd Triebeľ
Anna Hušlová
Anna Páterková
Štefan Bugaj
Mária Bugajová
Apolónia Triebeľová

Tento rok nás opustil dlhoročný člen DHZ
Vendelín Triebeľ, ktorý roky pôsobil ako
veliteľ. Venujme mu tichú spomienku.

Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2017
Plasty

Sklo

Papier

Január

20. 1.

16. 1.

27. 1., 30. 1.

Február

17. 2.

15. 2.

24. 2., 27. 2.

Marec

17. 3.

15. 3.

29. 3., 30. 3.

Apríl

24. 4.

13. 4.

27. 4., 28. 4.

Máj

22. 5.

15. 5.

26. 5., 29. 5.

Jún

20. 6.

28. 6.

29. 6., 30. 6.

Júl

21. 7.

19. 7.

27. 7., 28. 7.
16. 8., 17. 8.

August

23. 8

31. 8.

September

22. 9.

21. 9.

28. 9., 29. 9.

Október

20. 10.

18. 10.

27. 10., 30. 10.

November

22. 11.

16. 11.

24. 11., 27. 11.

December

20. 12

15. 11.

22. 10.

Sobáše:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrej Frančák a Zuzana Páterková
Michal Gašpierik a Ing. Veronika Rambalová
Dominik Kubalák a Lenka Vojtasová
Rudolf Majda a Monika Slivčáková
Rastislav Kovaľ a Lucia Klusová
Lukáš Bugaj a Mária Črchlanová
Štefan Kovaľ a Ing. Magdaléna Páterková
Marek Lachata a Daniela Bugajová
Dominik Iglarčík a Katarína Hušlová
Dominik Kovaľ a Magdaléna Karliaková
Jozef Triebeľ a Simona Skurčáková
Shandor Oleksandrovych Hodor a Veronika Kubaláková

Stav obyvateľov k 6. 12. 2016

492 dospelých (z toho 234 mužov, 258 žien)
369 detí (z toho 169 chlapcov, 200 dievčat)
Spolu 861 obyvateľov (z toho 403 mužov, 458 žien)
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