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Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
Sám len svätý bdie
dôverný pár,
Stráži Dieťatko,
nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
Nebesky ticho spí, sní.

Ples Bešeňovcov
Srdečne vás pozývame na 8. ročník Plesu Bešeňovcov, ktorý sa uskutoční 10. februára 2018 v sále kultúrneho domu. Cena vstupenky je 20 eur. V cene je zahrnutá polievka, hlavné jedlo, káva, sladké pokušenie, kapustnica a jeden tombolový lístok. Do tanca bude
hrať hudobná skupina Flesh. Čaká vás bohatý program a ešte bohatšia tombola. Vstupenky si môžete kúpiť u Marcely Kováčovej
na tel. čísle 0918 586 501.

SPRAVODAJSTVO

Úvodník starostu

Milí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa vám
v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím, na
ktoré netrpezlivo čakáme, lebo
ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a
harmónie. Atmosféra týchto dní
je plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý
rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá
ničím nahradiť ani napodobniť.
Vianočné sviatky v každom z

nás upevňujú základné ľudské
hodnoty. Tíško prichádza tento
zvláštny čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní a známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby
sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto. V
tento sviatočný čas chceme byť
dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď
sa každý snaží byť s blízkymi,
keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Pre každého z nás je dôležité,
aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa
nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť
sa a pozrieť sa do hĺbky svojej
duše. Tam, kde sú skryté naše
najtajnejšie túžby a želania. V

tento čas pokoja schádza sa
rodina a na život za nami spolu sa spomína, pri slávnostne
prestretom stole sú aj prázdne
miesta a slzy vtekajú cez slová
do hlasu. Blikajúce sviečky –
symbol Vianoc nech rozžiaria
plápolavým plameňom naše
srdcia, naše vnútro. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé
ľudské slovo, pohladenie či len
pohľad a svet sa zrazu stáva
krajším. Človek sa musí vedieť
tešiť i zo šťastia toho druhého,
čas veselosti a radosti nastal
svetu. Tíško znejú koledy, tichá
noc – svätá noc rozciťuje naše
srdcia. V tento sviatočný čas si
viac ako inokedy uvedomíme,
že napriek dospelosti v každom
z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na
nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu,
žiarivý stromček a darčeky.
Vianočné sviatky – čas radosti,

vychutnajme si ich so všetkým,
čo k nim patrí. V dušiach nech
sa nám rozhostí krásny pocit,
na stole nech zavonia kapor či
iné dobroty a Štedrý večer nech
zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Vo svojom
mene ako i v mene obecného
zastupiteľstva a pracovníkov
obecného úradu chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí z rôznych dôvodov
nemôžu byť doma počas vianočných sviatkov, návštevníkov,
ktorí tu prežijú sviatočné dni,
chorých a osamelých občanov,
ktorí sú teraz v nemocniciach
alebo sami doma.
Milí spoluobčania, prajem vám
všetkým požehnané vianočné
sviatky, nech ticho Vianoc nás
všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a Božím požehnaním po celý
nový rok.

žiarovky a potom voňavé jabĺčka ku kmeňu. Potom nasledovali gule a iné ozdoby. Spravidla
vždy jedna – dve padli za obeť
mojej nešikovnosti. Preto sme
ich, prirodzene, po niekoľkých
Vianociach obmenili.
Mamka medzitým tuho bojovala
v kuchyni. Všetko to tam vrelo,
pražilo sa a smažilo. Pamätám
si na zemiakový šalát s originál
domácou majonézou! Ako starší som ju pripravoval v starom
mixéri. Zemiaky a vajíčka som
krájal na kocky a ochutnával, či
je všetko, ako má byť.
V deň, ktorý všetci poznáme ako
Štedrý deň či večer, sme obedovali veľmi jednoducho. Myslím,
že to boli zemiaky upečené v
rúre a čerstvá kapusta zo súdka. A žiadne mäso! Keď už bolo
všetko pripravené, popoludní
okolo tretej, štvrtej hodiny, sme
sa všetci pekne poobliekali a
počúvali koledy. Čakali sme,
kým príde večer.
Ako prebiehal štedrý večer u
nás doma zámerne nenapíšem.

To už bude vaša úloha, milí malí
i veľkí Bešeňovčania. Budem
veľmi rád, keď mi napíšete, ako
vy prežívate štedrý večer. Ako
sa modlíte a čítate Sväté písmo,
aké máte zvyky, ako rozbaľujete
darčeky a vôbec, aká atmosféra
vládne u vás doma.
Nikdy som nevedel pochopiť,
ako môže byť malý Ježiško
taký šikovný, že sa odrazu pod
stromčekom objavili od neho
darčeky. No raz som na to prišiel. Asi som z kúpeľne vyšiel
skôr, ako sa očakávalo. To bol
objav! Mamka, ocko a sestra sa
tak usmievali. Bolo to také pekné!
Chodievate aj na polnočnú svätú omšu? Ja som začal na „polnočnú“ chodiť, až keď som bol
starší. Napíšte mi o tom niečo.
Ďakujem. Mailová adresa, na
ktorú môžete posielať svoje
príspevky, je: farnost.liptovska.
tepla@gmail.com.
Podarilo sa vám aj cez týchto
pár riadkov vžiť sa do vianočnej atmosféry u vás doma, pri-

pomenúť si rodinnú pohodu a
lásku vašich najbližších? Veľkosť Vianoc, darujúcej sa lásky
Boha, ktorý nám dáva seba v
Božom Synovi, by sme ako deti
nikdy nepochopili bez darujúcej sa lásky ocka a mamky, súrodencov a starých rodičov. Ťažko
možno pochopiť a prežiť Vianoce v kostole, keď ich neprežívame najskôr doma. A nielen na
Vianoce.
Nezabudnime vo vianočnej
chvíli poďakovať Pánu Bohu
za rodičov, súrodencov, našich
blízkych, ktorí vedeli, že dieťa
sa nikdy nenaučí milovať Boha,
ktorého nevidí, ak najskôr nezažije lásku a rodinnú pohodu od
tých, ktorých vidí. Boh sa rozhodol zostúpiť k ľuďom v človeku,
v osobe Ježiša Krista. A stále k
nám chce prichádzať v milujúcej osobe.
Prajem vám, milé deti i dospeláci, všetci Bešeňovčania, požehnané Vianoce.

Martin Baran

O Vianociach
Milé deti i dospeláci, Bešeňovčania, nebudem hovoriť o Vianociach všeobecne a abstraktne, budem hovoriť konkrétne.
Plával vám už vo vani kapor,
taký poriadny vianočný kapor?
A už ste mu sprchou okysličovali vodu, aby to vydržal do
svojej veľkolepej popravy?
Keď som bol dieťa, naša vaňa
sa raz do roka vždy premieňala
na akvárium s jednou rybkou,
no poriadnou. Kapríkovi som
sprchou okysličoval vodu a pozoroval, ako otvára papuľku
a kýva plutvami. Bolo to vždy
také krásne, no proste zážitok.
Keďže mamka bola asi šikovnejšia, s tĺčikom a utierkou išla do
kúpeľne vždy ona. A ako krásne
voňal! Na masielku s čiernym
korením a rascou... jednoducho,
bol vynikajúci.
Ozaj, mávate doma na Vianoce
živý stromček? Poznáte vôňu
ihličia? Pravidelne na Vianoce
doobeda sme s otcom zdobili
smrečok. Otcovou úlohou bolo
umiestniť na stromček ako prvé
2

Peter Lešňovský

TÉMA

Termal park predstaví v zime novinku
Pre milovníkov saunovania
pripravuje vodný park Bešeňová exkluzívnu novinku nový rozšírený saunový svet s
novým názvom Harmónia.
Návštevníci si budú môcť kúpiť samostatný vstup len do
saunového sveta pod názvom
Harmonia packet a užívať si
dokonalý relax v saunách.
Veľkokapacitný saunový dóm,
ktorý bude jednou z najväčších exteriérových sáun vôbec,

si prví návštevníci užijú už
počas zimnej sezóny. V saunovom dóme budú prebiehať
tematické zážitkové saunové
rituály.
Dominanciu dreva, kameňa
a padajúcej vody v priestore
podčiarkne profesionálna réžia zvuku a svetla, ktoré tak
vytvoria nenapodobiteľné dimenzie v saunovaní. Objavte
prameň energie vďaka ľadopádom, masážnym sprchám

a priestoru na ochladzovanie
s umelými skalami. Súčasný
saunový svet prešiel tiež celkovou rekonštrukciou a vo vynovenom, rozšírenom tepidáriu pribudol plynový krb, nové
ležadlá a presklená terasa s
panoramatickým výhľadom.

Noci saunových rituálov
Zažite štyri hodiny nočného
saunovania v podaní profesionálnych sauna masterov. Kaž-

dá noc je výnimočná s novou
témou a exkluzívnym hosťom.
Môžete sa tešiť na 12 procedúr (saunových rituálov a peelingov) príjemné privítane a
občerstvenie počas celej noci.
Počas noci sú hosťom k dispozícii okrem 5 sáun aj priestory
relaxačnej zóny Atria s vnútornými bazénmi.
Najbližšie termíny:
16. 12. 2017, 6. 1., 17. 2., 31.
3. 2018
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SPRAVODAJSTVO

Voľ by do VÚC
Ako volili Bešeňovčania
Počet zapísaných voličov 429
Počet vydaných obálok 212
Počet odovzdaných obálok 212
Počet platných hlasov za
predsedu 199
Počet platných hlasov za
poslancov 209
Volebná účasť 49,42 %
Voľba predsedu:

Kandidát
Počet hlasov
1. Erika Jurinová
90
2. Marián Murín
44
3. Juraj Blanár		
30
4. Peter Sagan		
15
5. Anton Martvoň
13
6. Peter Cibulka 		
5
7. Kristián Hoffmann
1
8. Stanislav Pirošík
1
9. Ján Mikolaj 		
0
Voľba poslancov:

Kandidát
Počet hlasov
Albín Husarčík		
8
Branislav Hrbček
34
Dušan Lauko		
32
Gustáv Kapina		
4
Ivan Fábry		
6
Ivan Gregor		
2
Ivan Pavlisko		
2
Ivan Rončák		
13
Ján Bednárik		
14
Juraj Bobek		
5
Karol Javorka		
93
ĽubomírKubáň		
77
Ľubomír Sidor		
30
Ľubomír Turan		
7
LuciaVozárová		
17
Ľudovít Beťko		
26
MartinaCamberová
8
Martin Baran
181
Michal Buchta		
9
Michal Slašťan		
27
Milan Frič		
38
Miroslav Štefček		
8
Pavol Hurák		
6
Peter Caban		
44
Roman Camber		
6
Stanislav Pirošík		
1
Tibor Lauko		
16
Vladimír Šimalčík
16
Zdenka Klinková		
16
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Odpad už mieri len na zberný dvor
Zberný dvor Bešeňová bude v zimnom období od
1. novembra do 31. marca otvorený nasledovne:
Streda 14. -16. h
Sobota 14. - 16. h
Pondelok – piatok 8. - 12. h je potrebné kontaktovať zamestnancov obce Bešeňová.
Na zbernom dvore Bešeňová môžu občania zhromažďovať nasledovné druhy odpadov:
Druhy odpadov kategórie „O“ – ostatný
16 01 03 – opotrebované pneumatiky
20 01 01 – papier a lepenka
20 01 02 – sklo
20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
20 01 11 – textílie
20 01 25 – jedlé tuky a oleje
20 01 39 – plasty
20 01 40 – kovy
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad
20 03 07 – objemný odpad
20 03 08 – drobný stavebný odpad

Druhy odpadov kategórie „N“ – nebezpečný
20 01 13 – rozpúšťadlá
20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky

Elektroodpad kategórie „O“ – ostatný
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia a iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35
Elektroodpad kategórie „N“ – nebezpečný
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluorované uhľovodíky
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
obsahujúce nebezpečné časti
Batérie a akumulátory kategórie „O“ – ostatný
20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

Batérie a akumulátory kategórie „N“ – nebezpečný
20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16
06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

Termínovník vývozu odpadu na budúci rok
3. január 2018

6. jún 2018

29. 8. 2018 sviatok-upresní sa

27. jún 2018

12. september 2018

4. júl 2018

26. september 2018

20. jún 2018

5. september 2018

28. február 2018

11. júl 2018

10. október 2018

11. apríl 2018

1. august 2018

23. máj 2018

22. august 2018

17. január 2018

31. január 2018

14. február 2018
14. marec 2018

18. júl 2018

25. apríl 2018

8. august 2018

28. marec 2018

25. júl 2018

9. máj 2018

15. august 2018

24. október 2018

7. november 2018

21. november 2018
5. december 2018

19. december 2018

26. 12. 2018 sviatok-upresní sa

27. decembra 2017 sa uskutoční mimoriadny vývoz komunálneho odpadu.

INVESTÍCIE

Investičné akcie roku 2017
Autobusová zastávka Stará vodáreň

4 456,58 eur

OcU - stožiare na vlajky

1 590,48 eur

Oplotenie Stará vodáreň

Smerové tabule 3 ks + tabuľky
Dom smútku - vodovod

Detské ihrisko ul.Jánska + fitpark
Prístrešok MŠ

Futb. Ihrisko - zámková dlažba

Futb. Ihrisko - studňa, jama na trávu

Futb. Ihrisko - úprava plochy pod bunky

Futb. Ihrisko - detské preliezky - financovanie z OOCR

Futb. Ihrisko - detské preliezky - z vlastných
prostriedkov
OcU - zábradlia

Snežný pluh za traktor Kubota

Paletizačné vidly na traktor Kubota

Hasičská striekačka - z dotácie DPO
Obecný dvor pri Zb.dvore - úprava

Parkovisko a chodník ku NBD - stiahnutie
ornice

Územný plán obce - financovanie z dotácie

Územný plán obce - financovanie z vlastných
prostriedkov
Zberný dvor - financovanie z dotácie

Zberný dvor - spoluúčasť na financovaní

Zberný dvor - financovanie z vlastných prostriedkov
EKO Kontajner na Zb. dvor

Tréningové ihrisko - Stará vodáreň - regenerácia plochy
Verejné osvetlenie - stožiare + svietidlá

2 717,80 eur
3 056,40 eur
1 500 eur

26 076,75 eur
2 369,44 eur
8 880,33 eur
2 596 eur
1 740 eur

10 980 eur

1 435,68 eur
5 296 eur
1 071 eur
552 eur

3 000 eur

2 944,97 eur
4 000 eur
7 980 eur
4 550 eur

256 965,19 eur
21 146,68 eur
7 711,04 eur
2 388 eur
2 000 eur

20 100,10 eur

SPOLU

407 104,44 eur

osvetelnie + rozhlas k bytovkám

5 000 eur

chodník k bytovkám

15 000 eur

Plánované investície
na rok 2018
osvetelnie + rozhlas IBV SIHOŤ

cestná komunikácia k bytovkám, dažďová
kanalizácia
IBV Sihoť cestná komunikácia I. etapa

IBV Sihoť dažďová kanalizácia, položenie
optického kábla
SPOLU

30 000 eur
70 000 eur
200 000 eur
50 000 eur

370 000 eur
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ZO ŽIVOTA OBCE

Dôchodcovia sa pripravujú na vianočné sviatky
Členovia Jednoty dôchodcov v
Bešeňovej sa v druhej polovici
tohto roka zúčastnili viacerých
kultúrnych a spoločenských
akcií. Pri jesenných prácach
sme pomohli pri hrabaní lístia
na detskom ihrisku a na brehoch Jánskej ulice pri Váhu.
Zúčastnili sme sa zájazdu na

Ukrajine, kde sme navštívili
historické mestá Užhorod a
Mukačevo.
Boli sme na návšteve Národnej rady Slovenskej republiky, spoznali sme jej históriu
a prácu poslancov. Boli sme
na divadelnom predstavení v
Spišskej Novej Vsi a na bene-

fičnom koncerte v Poprade.
V tomto roku ešte plánujeme
nasať vianočnú atmosféru na
vianočných trhoch v Poprade,
rok ukončíme slávnostným
posedením so starostom Martinom Baranom.

Zážitky prežité v materskej
škole ostávajú dlho v pamäti
detí. Symbol a zážitok sa spája
so šťastím dieťaťa. Keď prežije
deň plný pohody a zážitkov, je
šťastné. Milí rodičia, prajeme
vám krásne a veselé Vianoce.
Nech sú sviatkami lásky, pokoja a oddychu. Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov,

ktoré vás pri srdci zohrejú a
zažijete chvíle, na ktoré budete
vždy s úsmevom spomínať.
Blíži sa koniec roka, preto chceme poďakovať všetkým, ktorí
radi pomáhali a verím, že aj budúci rok budú spolupracovať s
materskou školou.

Renáta Droppová

Tešíme sa na Vianoce
Padá, padá biely sniežik na lesy
a stráne.
Už Mikuláš s pani Zimou chystajú si sane. Rozbehnú sa dolu
brehom, celým šírym svetom
a darčeky roznášajú všetkým
dobrým deťom. Už sa v našej
škôlke stalo dobrým zvykom, že
oslava tohto sviatku nie
je len o odovzdávaní sladkých
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balíčkov, ale hlavne o navodení
vianočnej atmosféry.
Deti spolu s učiteľkami zdobia
triedu, postavia stromček, upečú chutné medovníčky, vyrábajú vianočné darčeky a pozdravy,
ktoré podarujú svojim rodičom.
Nacvičia básničky, pesničky a
keď je všetko pripravené, do
materskej školy zavíta Mikuláš.

Kolektív MŠ

FUTBAL

Futbalisti idú do jarnej súťaže so smelými ambíciami
OŠK BEŠEŇOVÁ má za sebou jesennú časť ročníka. Môžem povedať, že so striedavými úspechmi.
Prípravky U-9,11,13 pod vedením p. Mataja skončili svoje súťaže koncom októbra. Stále sa ale
stretávajú a trénujú v telocvični
v Liptovskej Teplej. Výsledky nie
sú v týchto kategóriách dôležité,
aj keď deti sa rady porovnávajú
a súťažia. Dôležité je, že máme
dostatok detí, ktoré sa snažia poctivo trénovať a tešia sa na každý
jeden tréning a zápas. Do jarnej
časti nám treba riešiť trénera pre
mladé kategórie, aby pomohol

nádejným mladým hráčom OŠK.
V zimnom období čaká mladé
kategórie viac turnajov, takže sa
môžu konfrontovať s inými mužstvami. Dorastenecké mužstvo
pod vedením trénera Hóka hralo po postupe krajskú súťaž. Od
začiatku súťaže podávalo dobré
výkony a väčšinou sa pohybovalo vo vrchnej polovici tabuľky. V
mužstve vládne dobrá tréningová morálka, chalani tvoria dobrú
partiu a chcú sa zdokonaľovať
vo futbalovom umení. V mužstve
je sedem hráčov, ktorí po sezóne
končia dorastenecký vek a už iba

trénerovi Matajovi v tréningovom
procese. Určitým negatívom je,
že do diania vo futbale sa málo
zapájajú bývalí hráči Bešeňovej,
ktorí by určite mali čo odovzdať

na nich záleží, ako sa presadia v
mužskom futbale. V jesennej časti
sa v A-mužstve presadil v zostave
T. Šmigura. Navrátilec do mužstva
D. Hatala už naskakoval za A-muž-

stvo. Takisto aj Ján Šturek hral za
dospelých. Patrik Tatár je najlepší
strelec mužstva s 12 gólmi. Máme
v doraste veľký potenciál, aj keď
dosť závislý od hráčov a toho, ako
ďalej budú napredovať vo svojej
futbalovej kariére. Mužstvo je po
jeseni na peknom 6. mieste s 19
bodmi. Do budúcna ho bude treba doplniť, keďže odchod hráčov
v lete bude značný a chýba nám
stále kategória U-15, z ktorej by
hráči prechádzali do dorasteneckej kategórie.
A-mužstvo pod vedením trénera
Habláka po minuloročnej úspešnej sezóne, keď klopalo na brány
4. ligy a postup mu ušiel o vlások,
zaostalo za očakávaním a umiestnenie nezodpovedá možnostiam
hráčskeho kádru. Nezachytili sme
začiatok sezóny a potom sa to už s
mužstvom ťahalo. Mrzia prehry v
Zubrohlave, Nižnej, kde sme boli
lepším mužstvom, ale súper nás
trestal za hrubé chyby v zápase.
Mužstvo totálne vybuchlo v Oravskej Jasenici, Chlebniciach a doma
s Blatnicou, kde utrpelo debakle.
Trošku sme doplatili na útočnú
hru mužstva, hráči chceli za každého stavu hrať na víťazstvo. Zlyhali sme ale hlavne v koncovke, v
každom zápase sme sa síce dokázali dostať do gólových šancí, ale
potom sme sa neskutočne trápili.
Najlepším strelcom mužstva bol
Filip Baran so 7 gólmi. Mužstvu
chýbali góly Stana Vyšného, ktorý

každý rok patril k najlepším strelcom v súťaži a v jeseni dal 3 góly.
Mužstvo veľmi trpelo na úzky káder, ktorý sa funkcionárom pred
sezónou nepodarilo posilniť ani
jedným hráčom. Ani zranenia
hráčov v sezóne nedopomohli k
optimálnej zostave v zápasoch.
Citeľne mužstvu chýbal M. Latiak,
ktorý odohral iba 4 zápasy. Mužstvo momentálne oddychuje a
naberá sily do ťažkej jarnej časti.
Zimuje na 12. mieste tabuľky, aj
keď od 3. miesta nás delí iba 9
bodov. Funkcionári musia v zime
doplniť úzky káder a kvalitnou
zimnou prípravou sa postupne šplhať v tabuľke vyššie, kam
mužstvo Bešeňovej patrí.
Kolektív je naštartovaný, chce
udržať krajskú súťaž. Na konci
novembra sme dobudovali pomocné trávnaté ihrisko, ktoré má
rozmery 70-50 a už teraz je vo
veľmi dobrom stave.
V jarnej časti bude použiteľné
pre mládežnícke mužstvá OŠK
alebo mužov, keď bude treba
šetriť hlavné ihrisko pri zlom
počasí. Šiesteho januára 2018
sa chystá ďalší ročník turnaja O
pohár starostu obce Bešeňová. V
uplynulých rokoch má kvalitnú
úroveň a zápasy spĺňajú prísne
kritériá, aj keď hlavným cieľom
turnaja je stretnúť sa a porozprávať pri športe, kapustnici a
varenom vínku.
Ján Hablák
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Stolní tenisti sú zatiaľ bez prehry
V
stolnotenisovej
sezóne
2017/2018 sa vynikajúco darí
pingpongistom A mužstva. Po
desiatom kole sú bez prehry.
Veríme, že budúcu sezónu postúpia do 4. ligy, kde sa budú
stretávať s hráčmi obcí Liptova
a Oravy. Držíme im palce, aby sa
im aj od januára darilo.
OSST Liptovský Mikuláš
5. liga, muži 2017/2018
Tabuľka súťaže po
10. kole - základná časť

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo
Bešeňová A
Bobrovec A
Ľubeľa A
ŠKST Rbk E
ŠKST Baničné A
Likavka A
Lip. Sliače A
Jamník A
Vitalit B
N. Boca A
Ľubochňa A
Lipt. Ján A

U
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
10
8
7
6
5
5
4
4
4
2
2
1

R
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1

P
0
2
3
3
5
5
5
6
6
7
8
8

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
Zápasy
452:247 131:49
395:286 113:67
390:317 102:78
378:293 107:73
359:334 95:85
349:354 87:93
315:378 77:103
312:374 76:104
370:325 99:81
274:399 68:112
254:426 58:122
284:399 67:113

Body
30
26
24
23
20
20
19
18
18
15
14
13

Pozvánka
Dňa 30. decembra všetkých pozývame na 17. ročník turnaja v stolnom tenise O pohár starostu
obce. Každoročne sa na ňom stretávajú nielen hráči, ale aj fanúšikovia tohto obľúbeného športu.
O pitný režim a občerstvenie je postarané.

Hasiči už zazimovali techniku
Za uplynulé dva mesiace sme
mali menej aktivít ako v lete,
nakoľko sa skončila súťažná
sezóna. Stále čakáme na novú
hasičskú striekačku, ktorej dodanie sa oddialilo pre zvýšenú
pracovnú
zaneprázdnenosť
dodávateľskej firmy. Preto ju
budeme môcť využívať až v
nasledujúcom roku. Čo sa týka
starej striekačky PPS 12, prešla

údržbou pred zimnou sezónou.
Hasičské vozidlo Avia sme presunuli z priestoru pri kultúrnom dome na pozemok obecného zberného dvora. V dohľadnej
dobe plánujeme spraviť inventúru v hasičskej zbrojnici, výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa uskutoční v sobotu 20. januára 2018 o 18. h v zasadačke
priestorov kultúrneho domu.

Zhodnotíme činnosť zboru v
tomto roku a naplánujeme aktivity na rok 2018. Všetci členovia sú na schôdzi vítaní.
V budúcom roku máme v pláne vykonať potrebné školenia
hasičov a skontrolovať rodinné
domy. Touto cestou blahoželáme a ďakujeme nášmu dlhoročnému členovi a kamarátovi Rudolfovi Palákovi st. k okrúhlemu

jubileu 60 rokov, ktoré nedávno
oslávil. Na záver chcem poďakovať obecnému úradu za
bezproblémovú spoluprácu v
uplynulom roku a tiež našim
členom, ktorí sa podieľali na
aktivitách DHZ. Želám všetkým
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný nový rok.

ly, podlaha okolo nich musí byť
z nehorľavých materiálov,
- v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály a nesmú
sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
- komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu, musia
mať lapače iskier zabraňujúce
ich úletu,
- komíny sa nesmú svojpomocne
vypaľovať,
- dymovody treba zostaviť a
upevniť tak, aby sa samovoľne
neuvoľnili,
- rúry dymovodu, ktoré sa do

seba zasúvajú, musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere
ťahu spalín,
- horľavé látky ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových
spotrebičov,
- nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
- podlaha pod vykurovacími
telesami a ochranná podložka
pred nimi musí byť nehorľavá.
- popol z vykurovacích telies
treba vysýpať zásadne do nehorľavých a uzavierateľných
nádob.

Marek Paprčiak

Aj v zime hrozia požiare
Nastáva čas chladného počasia,
vo zvýšenej miere kúrime. Mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom pre
zdražovanie plynu a elektrickej
energie. Komíny, dymovody a
palivové spotrebiče na pevné
palivá sú náročnejšie na prevádzku, kontroly, čistenie. Ľudia
to však často podceňujú a tým sa
vystavujú riziku ohrozenia požiarom. Dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne
prevádzkovanie vykurovacích
zariadení môžete predísť vzniku

požiaru:
- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou,
- pravidelne kontrolovať a čistiť
komíny,
- dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru
spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor,
- vymetacie otvory musia byť
uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri
nich skladovať horľavé materiá-
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