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Beňadovo investuje do rozvoja
s. 2

Čím žila dedina uplynulý polrok

SPRAVODAJSTVO

Úvodník starostu

Milí spoluobčania, ďalší polrok
je za nami. Zvládli sme ho vo finančnej istote a k mojej, verím,
že i k vašej, spokojnosti. Podarilo
sa nám z rozpočtu ušetriť nemalú
čiastku za tých dva a pol roka
môjho pôsobenia. Má na tom
zásluhu aj obecné zastupiteľstvo
spolu s kolektívom obecného
úradu. Ušetrené peniaze sme využili na dobudovanie vodovodu
Krajisko. Dotácia na rozšírenie
vodovodu, ktorú sa nám podarilo
získať pre obec, činila 40-tisíc eur.
Obec túto akciu dofinancovala z
vlastných zdrojov vo výške 15-tisíc eur.
Ďalšou investíciou je účelová komunikácia k rodinným domom
Krajisko, na ktorú obec vyčlenila
z rozpočtu 55-tisíc eur. Nie je to
malá suma na takú malú dedinu ako Beňadovo, napriek tomu
sme dokázali ušetriť a ešte k tomu
splácame úver, ktorý zanechali
moji predchodcovia. Po týchto
investíciách nám v obecnej kase
ostane asi 30-tisíc eur. Čaká nás
ešte veľa výziev, s ktorými sa musíme popasovať.
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Obec má podaných mnoho projektov na čerpanie z eurofondov,
ale stále to viazne pri vyhodnocovaní. Sú to projekty Cyklotrasa
Biela Orava - spoločný projekt
Beňadova, Brezy, Krušetnice a
Lomnej. Cyklotrasa by mala kopírovať pozostatky starej lesnej
železničky, na ktorú sa určite
všetci staršieho veku pamätáte.
Rozpočet na túto investíciu činní päťtisíc eur, ale po dohode so
starostami sme rozhodnutí získať
na to grant z eurofondov. Opäť sa
dáva do popredia výzva na domy
smútku, ktorá bola zrušená asi
pred rokom. Projekt je nachystaný na podanie, určite sa budeme
uchádzať o grant. Po dohode s farárom Andrejom Barnášom obec
pomôže s výstavbou kaplnky
pri kostole sv. Jozefa Robotníka,
ktorá bude slúžiť aj ako dočasný
dom smútku, ak sa nám nepodarí
získať prostriedky z eurofondov.
Mňa osobne stálo nemalé úsilie
vybaviť všetky potvrdenia pre
stavebné povolenie. Tí, ktorí ste si
tým prešli, viete, o čom hovorím.
Samozrejme, rád som pomohol
v takejto veci a veľmi ochotne.
Nedá mi nespomenúť projektantov kaplnky, a to Miroslava Podstreleného a Vladislava Páterka,
ktorí projekt nakreslili bez nároku na mzdu.
Čo sa týka vodovodu, stále sa
čaká, kým Mútne skolauduje poslednú časť prívodného potrubia
do Beňadova v časti od vodojemu Mútne po koniec Dúľova

v dĺžke päť kilometrov. Z našej
strany sme ešte odložili 30-tisíc
eur. Je to dlžná čiastka, ktorá nám
ostala na splatenie dlhu voči obciam Oravské Veselé a Mútne
podľa zmluvy z roku 2001 o pripojení na skupinový vodovod,
podpísaná zosnulým starostom
Stanislavom Majdom.

Pozemkové úpravy v lokalite Krajisko boli skončené a zapísané
na katastri. Uľahčilo to mnohým
mladým výstavbu rodinných
domov. V mládeži a deťoch je
budúcnosť dediny, preto ani jeden cent vynaložený z rozpočtu
na ich podporu nie je minutý
zbytočne.
Škola sa nám osvedčila, bolo to
to najlepšie, čo sme mohli urobiť
pre naše deti. Je sebestačná, bez
potreby na dotovanie z obecného rozpočtu, čo najviac teší mňa
ako starostu, ale určite aj vás všetkých. Chcem len podotknúť, že sa
našlo kopec neprajníkov, ale tým
sme ukázali, že naše deti sú nadpriemerné v rámci Slovenska, aj v
monitoringu 9. ročníka.
Ďalším projektom, ktorý máme

podaný, je cesta Hájisko vo výške
80-tisíc eur. Verejné priestranstvo
- školská záhrada, kde vznikne
nový park s preliezačkami pre
deti a spevnenou plochou a v
zimných mesiacoch sa bude využívať ako klzisko, bude stáť 135-tisíc eur. Náučný chodník pre deti s
korčuliarskou dráhou okolo multifunkčného ihriska by sme mali
vybudovať za 33-tisíc eur.
Z malých projektov máme podané ešte žiadosť na jedno detské
ihrisko, ktoré bude vybudované v
areáli materskej školy v hodnote
8 800 eur, rekonštrukciu umelého trávnika na multifunkčnom
ihrisku v hodnote 2 200 eur,
trávnik je potrebné prepieskovať.
Zateplenie kultúrneho domu s
obecným úradom spojené s výmenou strechy, svietidiel a okien
by malo stáť 225-tisíc eur. Vymenili sme zastarané svietidlá verejného osvetlenia v hodnote 4-tisíc
eur, čo prispelo k úspore, ale aj k
lepšiemu osvetleniu častí dediny.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým za doterajšiu spoluprácu a trpezlivosť. Nie vždy sa dajú
problémy, ktoré vás trápia, vyriešiť za jeden deň alebo týždeň.
Preto vás prosím o trpezlivosť a
chcem vám sľúbiť, že u mňa budú
pre vás dvere vždy otvorené, som
starostom pre všetkých, mladých
i starších. Vždy si nájdem na vás
čas a všetko spoločnými silami
vyriešime.
Osobitne ďakujem obecnému
zastupiteľstvu,
pracovníčkam
obecného úradu, pracovníkovi
obecného úradu a tak isto zamestnancom školy.
Jaroslav Pepucha

AKTUÁLNE

Rozpočet Beňadova na rok 2017
Sumarizácia

Schválený rozpočet na rok 2017

Po 1. úprave rozpočtu

zo dňa 10. 12. 2016

zo dňa 31. 3. 2017

557984,00

657145,49

0,00

0,00

Bežné príjmy - obec
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu obec
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

0,00

86620,00

557984,00

743765,49

9500,00

9500,00

Rozpočtové príjmy spolu

567484,00

753265,49

Bežné výdavky - obec

173335,00

174199,49

68104,00

118504,00

Kapitálové výdavky
Finančné operácie

8400,00

8400,00

Spolu obec

249839,00

301103,49

Bežné výdavky - ZŠ s MŠ

309538,00

444055,00

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ
Rozpočtové výdavky spolu
Hospodárenie celkom: rozpočet vyrovnaný - Prebytok

6000,00

6000,00

565377,00

751158,49

2107,00

2107,00

Triedením odpadu sa vyhnete vyšším poplatkom
Obec sa neustále borí s problémom nezodpovedného prístupu
obyvateľov k odpadom. Najviac
ju ťaží veľkoobjemový kontajner,
ktorého vývoz zaťažuje obecný
rozpočet. Samospráva vyzýva
všetkých, aby čo najviac triedili – plasty, plechovky, kovy. Ak
máte napríklad plastové nárazníky a iný odpad, stačí ho zaviesť na
zberný dvor do Brezy. Nevyvážajte do veľkého kontajnera drevené
okná, piliny, dosky, ktoré sa dajú
spáliť v peci.
Ak sa situácia nezlepší, obec
zdvihne poplatok na komunálny
odpadu o sto percent na osobu.
Ani to však nepokryje náklady
spojené s uskladnením a vývozom. Ročné náklady na odvoz a
zneškodnenie odpadu sú 19 303
eur, príjem od občanov za komunálny odpad je pritom 12 676 eur.
Obec teda z vlastného rozpočtu
dopláca 6 627 eur.

Beňadovo bojuje o rozšírenie elektriky
Obec zápasí s neskutočným problémom, ktorý sa zdá až neuveriteľný pre toto storočie. Je ním
rozšírenie elektrického vedenia.
Spoločnosti SSE-distribúcia trvá
neskutočne dlho proces prípravy
na realizáciu.
Vymenil sa majiteľ elektrární,

ktorý nechce investovať do rozvoja, ale prišiel brať, zdá sa, iba
peniaze od slovenského spotrebiteľa. Naša vláda ako väčšinový
vlastník v tejto veci, bohužiaľ, nič
nekoná.
Prosím hlavne mladých stavebníkov, aby mali strpenie, robím

všetko preto, aby som to urýchlil.
Ide o lokality Podždetisky, kde
je už na rozšírenie vydané stavebné povolenie, ďalej Hájisko
- pripravuje sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,
a nová ulica v Krajisku, tá je iba
na začiatku. V Krajisku sa jedná

o najmenšiu investíciu z pohľadu
SSE-D, pretože v tejto lokalite je
trafostanica vybudovaná. V častiach Podžetisky a Hájisko je potrebné postaviť nové trafostanice,
čo je finančne oveľa náročnejšie.
Jaroslav Pepucha
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UDIALO SA

Deň matiek

Stolnotenisový turnaj pre deti
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Fašiangy

ŠPORT

Hasičom sa darí nielen v súťažiach
Aj tento rok bol pre hasičov prínosný. Do súťaží sa zapojili všetky
vekové kategórie, od najmenších plameniakov až po dospelých mužov.
Začiatkom mája sa v Námestove konala súťaž mužov. Tam sa beňadovskí hasiči rozdelili do dvoch tímov A a B. Muži A sa umiestnili na siedmom mieste, muži B získali sedemnáste miesto z celkového počtu 43
družstiev. Dorastenci si zasúťažili začiatkom júna v Dolnom Kubíne,
bola tam súťaž všetkých kategórií. Dorastenci aj dorastenky sa umiestnili na siedmom mieste. Koncom júna sa najmenší zúčastnili súťaže vo Vrútkach. Plameniaci sa rozdelili na dievčenský a chlapský tím.
Spomedzi 40 družstiev získali dievčatá siedmu priečku, chlapci ôsmu.
Hasiči sa zúčastnili stráženia Božieho hrobu.

Mladým dievkam, ktorým hasiči postavili máj, urobili radosť. V školskej záhrade oslavovali pri ľudovej hudbe a dobrom guľáši.

Futbalisti majú za sebou náročnú sezónu
Pripomeniem minulý rok, kedy
sme ešte hrali v 2. triede. Mali
sme sen, že by sme sa mohli
prebojovať vyššie. Bolo to síce
náročné, ale vďaka odhodlanosti
sme to dotiahli do vysnívanej 1.
triedy.
V 1. triede sme teda začali hrať
len tento rok, no poviem, bolo to
ťažké, nové silnejšie tímy a ako by
toho nebolo dosť, odišli piati hráči. Jesenná časť bola priam hrozná, samé prehry, no nevzdali sme
to a začali sme poctivo pracovať
na našom konte. Pribúdali výhry.
Mysleli sme si, že sme „za vodou“,
no prišla druha jarná časť. Tú
sme začali skvelo, zápasom proti
Oravskej Lesnej. Prvý polčas bol
naklonený Lesnej, končil za stavu
2:0. No druhý polčas sa karta obrátila na našu stranu a zápas sme
ukončili remízou 2:2. Potom však
nasledovali prehry, dokonca sme
sa báli, že z 1. triedy spadneme

opäť na začiatok. Niekoľkými výhrami sme sa udržali v tabuľke a
pripravujeme sa na ďalšiu sezónu.
Z celkových 22 zápasov sme mali
13 prehier, 2 remízy a 7 výhier.
Sezónu sme ukončili na 8. mieste
z dvanástich tímov.

Za náš tím hrali: Róbert Ágošton,
RadoslavRambala, Filip Podstrelený, Patrik Protuš, Stanislav Kapičák, Samuel Babečka, Marián
Páterek, Kristián Podstrelený, Jakub Páterek, Dávid Kubaľák, Rafael Chromčák, Tobiáš Rambala

Jakub Kováľ, Miloš Triebeľ, Maroš Gašpierik, Marko Zavodančík, Marek Kováľ, Lukáš Bugaj,
Janko Kampa, Zdenko Triebeľ,
Nikolas Babečka.
Jaroslav Pepucha
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Plnoorganizovaná základná škola sa osvedčila
V škole prebiehajú rôzne podujatia, či už pre samotných žiakov,
ale aj pre verejnosť. Svojou vysokou úrovňou nás presviedčajú
čím ďalej tým viac, že otvorenie
plnoorganizovanej
základnej
školy, teda s ročníkmi 1.-9., bolo
a je tou najlepšou voľbou pre nás
všetkých.
Predškoláci a žiaci 3. ročníka sa v
dňoch 27. - 31. marca zúčastnili
základného plaveckého výcviku v
Dolnom Kubíne. Žiaci prešli počas týždňa splývaním, plaveckými
spôsobmi - prsia, kraul. Vyskúšali
si plávanie pod vodou a naučili
sa aj skok do vody. Na spestrenie
sa deti „vyšantili“ na tobogánoch
a šmýkačkách. Na záver každý
žiak dostal „mokré vysvedčenie“
a odišiel s množstvom krásnych
zážitkov.
Jedenásty apríl bol dôležitým
hlavne pre našich predškolákov.
Prišli do veľkej školy spolu s rodičmi a celú si ju obzreli, veď ju
budú od septembra navštevovať.
Usmiate pani učiteľky ich privítali ako svojich budúcich žiakov,
ktorí úspešne plnili zábavné úlohy, kreslili, recitovali básničky,
poznávali farby, ba aj písmenká a
číslice. Za svoje výkony boli obdarovaní pamätným listom, knihou a rôznymi darčekmi.
Žiaci navštívili Bábkové divadlo
v Žiline. Starší žiaci predstavenie Tracyho tiger o hľadaní tigra v každom z nás a mladší žiaci
Rozprávku pre neposlušné deti a
ich starostlivých rodičov, kde sa
deti dozvedeli, ako sa vyliečiť z
neposlušnosti. Tým najmenším
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prišli do našej školy zahrať herci z
Divadla J. Záborského v Prešove s
názvom Psíčkovo alebo pes je najlepší priateľ človeka.
Naša škola si taktiež pripomenula Deň vody, deti vyrábali vlastné
ekosystémy. Pri príležitosti Dňa
Zeme sme skrášlili a upratali každý kút Beňadova. Pán starosta
všetkých odmenil sladkosťou za
usilovnosť.
Oslávili sme Svetový deň pozdravov. Žiaci si navzájom vyrobili
pozdravy a naše žiačky- poštárky- ich rozniesli adresátom. Vyjadrili si tak náklonnosť, priateľstvo
a potešili pozdravením a aj malým darčekom.

Pripomenuli sme si taktiež Medzinárodný deň mlieka. Žiaci 2.
stupňa vystavili vlastnoručne pripravené výrobky, ktoré obsahujú
mlieko. Rôzne nepečené torty,
koláčiky so šľahačkou, jogurty a
syrové výrobky priťahovali pozornosť celej školy. Žiaci si zasúťažili v pití mlieka slamkou a
postavili mliečnu pyramídu. Nakoniec sa všetci pohostili svojimi
mliečnymi dobrotami.
Pre všetky mamičky sme pripravili program v kultúrnom dome,
kde sa im všetkým za ich láskavosť a trpezlivosť odmenili žiaci
svojimi vystúpeniami. Básničky,
rozmanité tance, piesne a slová

vďaky vyjadrovali veľké ďakujeme.
Prvý jún patril deťom. Tento svoj
deň strávili na veľkom ihrisku,
kde pre nich deviataci pripravili hry od výmyslu sveta. Skákali
vo vreci, hádzali do plechoviek,
skúšali chôdzu na chodúľoch a
mnohé iné hry, pri ktorých bola
veľká zábava. Nechýbala tancovačka a vybíjaná spolu s učiteľkami. Na záver dostali všetci sladkú
pozornosť.
Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili školy v prírode v Jasenskej doline.
Ubytovaní boli v krásnom horskom hoteli Pod Sokolím v Terchovej. O program sa im postara-

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

li animátori Wachumba. Žiaci sa
vrátili domov plní krásnych zážitkov a spomienok. Žiaci 2. stupňa
absolvovali dejepisnú exkurziu v
Múzeu SNP v Banskej Bystrici,
kde sa dozvedeli veľa faktov z našej histórie. Počas pútavej prednášky si so záujmom prezerali
vystavené exponáty umiestnené
v múzeu. Prechádzka po parku
s bojovou technikou zaujala aj
chlapcov aj dievčatá.
Žiačka 8.A triedy Daniela Podstrelená sa zúčastnila fotografickej súťaže Svet okolo nás, do
ktorej sa zapojili žiaci 8.a 9. ročníkov z celého Slovenska. Podmienkou bolo poslať dve fotografie, na jednej je zobrazená pozitívna stránka obce a na druhej
negatívna stránka. Naša Daniela
získala 2.miesto. Ocenená bola
pobytom v škole v prírode v krásnom prostredí jazera Počúvadlo

pri Banskej Štiavnici. Reprezentovala tak našu školu a dokázala,
že máme šikovné deti.
Záver školského roka patril koncoročným výletom. Žiaci 1.-4.
ročníka navštívili kontaktnú
ZOO a Tatrapolis v Liptovskom
Mikuláši. Mali možnosť kontaktovať sa so zvieratkami a vidieť
zvieratá, ktoré ešte nepoznali
a nevideli. Žiaci 5.-7. ročníka
cestovali do Banskej Štiavnice.
Navštívili Banské múzeum a historické štôlne a šachty. Nadchol
ich výcvik dravých vtákov a sami
si vyskúšali úlohu sokoliarov.
Žiaci 8.-9. ročníka sa vydali na
turistickú túru na Roháčske plesá. Cesta sa na začiatku zdala
dlhá a náročná, ale pohľad zhora
na krásne prírodné úkazy bol príjemným prekvapením a zároveň
odmenou za zdanlivo namáhavý
výstup.
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SPEKTRUM

Spoločenská kronika
Narodení:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristína Martinská
Marek Kampa
Lucia Szilasiová
Lukáš Podstrelený
Martina Kozáková
Michal Bugaj
Klára Kovaľová
Ján Ondrek
Ľubomír Triebeľ

Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku
nezošliapneme, prevážame vzduch

Zomrelí:

• Anna Hušlová
• Vendelín Hušla
Stav k 30. 6. 2017
872 obyvateľov

z toho 408 mužov a 464 žien
494 dospelých

z toho 235 mužov a 259 žien
378 detí

z toho 173 mužov a 205 žien
Sobáše:

• Ľubomír Kozák
a Martina Kováľová
• Andrej Tomašák
a Magdaléna Dreveňáková
• Anton Kramarčík
a Mária Zvrteľová
• Ing. Milan Janoťák
a Mgr. Katarína Hušlová
• Martin Forgáč
a Mária Páterková
Jubilanti
50 rokov: Katarína

Ondreková, Jozef Vraňák,
Marta Majdová, František
Hušla, Stanislav Podstrelený
60 rokov: Jozef Kubalák, Jozef
Rambala, Miroslav Ondrek,
Terézia Babečková
65 rokov: Mária Pátereková,
Anna Trieblová, Ján Páterek
75 rokov: Mária Majdová,
Apolónia Hušlová
80 rokov: Mária Bugajová,
Martin Podstrelený, Anna
Rambalová
85 rokov: Anna Kubaláková
86 rokov: Ľudovít Triebeľ,
Anna Kubaľáková
89 rokov: Anna Páterková
90 rokov: Štefan Bugaj
91 rokov: Mária Bugajová
93 rokov: Apolónia Triebľová

Pred vyhodením plastových fliaš,
plechoviek, škatúľ a nápojových
kartónov zmenšite ich objem.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často.
Nestlačené PET fľaše, plechovky
z pív, nápojové kartóny, prípadne
obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti
kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného papiera a zbavovania sa napríklad

škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.
Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej
nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali
veľa vzduchu, polystyrén lámať a
podobne, neraz to skončí tak, že
položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo
ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom.
Hrabať sa medzi odpadom nie je
komfortné ani hygienické.
Výsledkom je, že šomreme na ne-

poriadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém
„vyriešia“ zberové spoločnosti
častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych,
vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie,
ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať,
veľké časti (polystyrén) zmenšiť a
až potom... šup do kontajnera!
ENVI - PAK, a.s.

Pozvánka na Deň rodiny – 15. júla
•
•
•
•
•

vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ Beňadovo
vystúpenie Heligonkárov
ukážka požiarneho útoku DHZ Beňadovo
voľná zábava, skupina Anonym, atrakcie pre deti
bude sa podávať guľáš
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