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Komunálne voľ by sa
blížia
Komunálne voľby sa budú konať
10. novembra.
Bešeňovčania si zvolia starostu
a piatich poslancov do obecného
zastupiteľstva. Volebná miestnosť bude v zasadačke obecného úradu.

BEŠEŇOVÁ
2018

Kto má právo voliť?
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý
má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku.

Kto môže byť volený?
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt v obci,
v ktorej kandiduje, a najneskôr v
deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu môže byť zvolený
obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt
v obci a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 25 rokov veku.

Pohľad východ

Kto kandiduje
Na starostu:
1. Martin Baran, Ing., nezávislý
kandidát

Na poslancov:
1. Stanislav Antol, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
2. Igor Nemec, Ing., nezávislý
kandidát
3. Filip Grenčík, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Miloš Bruncko, nezávislý kandidát
5. Milan Záhradník, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Maroš Salva, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
7. František Kuriak ml., nezávislý kandidát
8. Jaroslav Slušňák, Sloboda a
Solidarita

Pohľad západ

SPRAVODAJSTVO

Úvodník starostu

Vážení spoluobčania,
keďže sa blíži koniec volebného obdobia 2014-2018 chcem
sa vám poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi pred
štyrmi rokmi prejavili. Taktiež
ďakujem poslancom, ktorí pôsobili v tomto volebnom období
v zastupiteľstve - Ing. Igorovi
Nemcovi, Milanovi Protušovi,
Filipovi Grenčíkovi, Mgr. Marcele Kováčovej a Viere Tisoňovej. Vďaka nim, ich prístupu,
podpore, podnetom sa nám v
dedine aj napriek malej skupine
neprajníkov, ktorí negatívnymi
podnetmi znepríjemňovali ich
pôsobenie vo funkciách poslan-

Oznam
ca, podarilo zrealizovať mnoho
investičných projektov pre rozvoj obce a cestovného ruchu.
Konštatujem, že za toto volebné
obdobie sme na zhruba deväťdesiat percent zrealizovali investičné akcie a získali financie,
ktoré si vedenie obce dalo za
cieľ. Čo sa týka úspešnosti projektov, je to rekord v rámci Ružomberského okresu. Vždy sa
snažíme pripravovať projekty
bez ohľadu na to, či budeme vo
výzvach úspešní alebo nie. Nedá
mi opäť nespomenúť prioritné
akcie, ktoré sme si s poslancami
na začiatku volebného obdobia
dali za cieľ - vybudovanie zberného dvora, postavenie dvoch
bytových domov (28 bytových
jednotiek), realizáciu miestnych
komunikácií na IBV Sihoť a k
bytovkám, verejné osvetlenie a
rozhlas.
Prichádzajú nové komunálne
voľby. Mrzí ma, že z terajších

poslancov sa rozhodli kandidovať len dvaja, pretože máme
rozrobených niekoľko projektov, ktoré podporili. Je potrebné si uvedomiť, že starosta a
poslanci sú jeden tím a bez ich
podpory napredovanie obce nie
je možné. Preto verím, že dáte
hlas správnym kandidátom na
poslancov, ktorí rozvoj dediny
podporia, nie tým, ktorí by ho
svojím negativizmom brzdili.
Taktiež ďakujem všetkým zamestnancom obce – technickým, administratívnym, učiteľkám v škôlke za úsilie, pracovné
nasadenie pri obecných a investičných akciách.
Na záver sa chcem aj vám, pôvodní aj noví občania, poďakovať za podporu, vecnú kritiku
a podnety, s ktorými sa dennodenne stretávame a snažíme sa
ich riešiť k vašej spokojnosti.

Vážení občania a poskytovatelia ubytovacích služieb,
Obec Bešeňová, zastúpená
starostom Martinom Baranom, vás touto cestou
žiada, aby ste svoje automobily parkovali výlučne
na svojich, nie na obecných
pozemkoch, teda miestnych
komunikáciách či chodníkoch.
Rovnako prosíme aj poskytovateľov ubytovacích služieb, aby umožnili svojim
hosťom parkovať na pozemku konkrétneho ubytovacieho zariadenia.
V prípade záujmu o bližšie
informácie sa obráťte na
zamestnankyne obecného
úradu.
Ďakujeme za pochopenie.

Martin Baran

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Usmernenie parkovania v obci
Návrh: obecné zastupiteľstvo schvaľuje usmernenie pre parkovanie vozidiel na všetkých miestnych komunikáciách v obci
Bešeňová (IBV Sihoť, Na Váhu, Mitošiny, Jánska, Hlavná, Na brehu):

- zákaz celodenného státia a parkovania na miestnych komunikáciách. Parkovanie občanov a ich návštevníkov nech si každý
zabezpečí na svojom pozemku. Žiadame všetkých bývajúcich
na IBV Sihoť a v bytových domoch Na Váhu, aby prístupové
cesty nechali voľné a neparkovali na nich – tiež aby si všímali
prípadné poškodenia novovybudovaných komunikácií a chodníkov.
- zákaz parkovania a státia je z dôvodu plynulosti a bezpečnosti
dopravy, údržby miestnych komunikácií, výjazdu záchranných
zložiek
-zakazuje sa zastavovať, stáť a parkovať na chodníkoch

-obecné zastupiteľstvo odporúča písomne upovedomiť všetkých občanov o tomto usmernení

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyššie uvedené usmernenie
pre parkovanie vozidiel na všetkých miestnych komunikáciách
v obci Bešeňová.
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Usmernenie pre počet parkovacích miest pri novostavbách, stavebných úpravách existujúcich domov
Návrh: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) počet parkovacích miest pre rodinné domy na bývanie: rodinný dom (účel len na bývanie) = 3 parkovacie miesta
b) rodinný dom (objekt), ktorý bude celý slúžiť ako zariadenie
slúžiace na ubytovanie: 1 izba slúžiaca na ubytovanie =1 parkovacie miesto + 1 parkovacie miesta pre majiteľa
c) rodinný dom spojený s ubytovaním (napr. ubytovanie v súkromí): 1 izba slúžiaca na ubytovanie = 1 parkovacie miesto + 1
parkovacie miesta pre majiteľa
d) pre zariadenie reštauračných a pohostinských služieb: 2 stoly v reštaurácii = 1 parkovacie miesto
Parkovacie plochy si každý vlastník, resp. prevádzkovateľ vytvorí na vlastnom pozemku.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyššie uvedené usmernenie
pre počet parkovacích miest pri novostavbách, stav. úpravách
existujúcich domov (budov).

SPRAVODAJSTVO, UDIALO SA

Zberný dvor je pod neustálym dozorom

Niektorí Bešeňovčania si prilepšia

Obec vyzbierala počas roka,
ktorý funguje zberný dvor, sedem 30-kubíkových kontajnerov odpadu z dediny. Zberný
dvor zabehol svoju prevádzku
a u obyvateľov sa ujal. Kontajner na zelený odpad sa nachádza pred dvorom, aby k nemu
mali ľudia neustály prístup a
možnosť zlikvidovať bioodpad, okrem konárov.
„Máme však aj negatívnu skúsenosť, z dvora nám niekto za

Samospráva zvýšila finančné
príspevky pre svojich obyvateľov. Rodičia dostanú na prváka
o päťdesiat eur viac ako doposiaľ, príspevok na prváka
má výšku 150 eur. Príspevok
pri narodení sa zvýšil z dvesto na tristo eur, jubilanti od
päťdesiat rokov dostanú od
obce namiesto dvadsať eur
tridsať, dôchodcovia si polepšia na dvadsať eur. „Dedina sa

bieleho dňa ukradol lyžiny na
traktor,“ hovorí starosta Martin Baran. „Museli sme kúpiť
nové, stoja šesťsto eur.“ Zberný
dvor obsluhujú traja technickí
zamestnanci, ktorí už majú o
dianí na dvore a okolo neho
neustály prehľad vďaka mobilnej aplikácii a kamere.
Novinkou sú aj ďalšie „trojičky“ na zber triedeného odpadu pri nových domoch a bytovkách.

rozrastá, sme nesmierne radi,
preto chceme obyvateľov motivovať a zároveň si ich uctiť,“
vysvetlil rozhodnutie samosprávy starosta Martin Baran.
„Chceme podporiť a pomôcť
všetkým sociálnym a vekovým
skupinám.“
Všetky potrebné informácie o
podmienkach vyplatenia príspevkov obyvatelia nájdu na
obecnom úrade.

Ihrisko má nový trávnik
Futbalisti i verejnosť už behajú
po novom trávniku. Bešeňová
získala na výmenu plochy na
ihrisku dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške
15-tisíc eur, päťtisíc eur bola
spoluúčasť obce. Z peňazí dala
vymeniť aj siete v bránkach,

ktoré už mali tiež po životnosti.
Zároveň vznikajú základy k
výstavbe tribúny. Celú stavbu
by mala dofinancovať dotácia
15-tisíc eur z rozpočtu združenia MAS - miestnej akčnej skupiny, ktorej členom je aj obec
Bešeňová.

Jánske ohne (okom fotoobjektívu)

Deň detí a Deň otcov
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INVESTÍCIE TOHTO ROKA

Parkovacie miesta pri bytovkách a ihrisku

Parkovacie miesta pri bytovkách a ihrisku

Nájomný bytový dom
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INVESTÍCIE TOHTO ROKA

Miestna komunikácia pri Termálnom kúpalisku

Miestna komunikácia IBV Sihoť

Miestna komunikácia pri bytovkách a ihrisku
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY

Škôlkari vstúpili do nového
školského roka
Ani sa nestíhame čudovať a letné prázdniny máme za sebou.
V materskej škole sme privítali dvanásť nových detí vo veku
troch rokov, už zvládli prvé bojazlivé slzičky. Spolu bude v novom školskom roku 2018/2019
navštevovať materskú školu 23
detí, čo je naša plná kapacita.
Pre deti a rodičov je pripravená pestrá ponuka športových,
kultúrnych, umeleckých a poznávacích aktivít. Tradične sa
budeme aktívne zapájať do
obecných aktivít a vystúpení. So staršími deťmi budeme
navštevovať blízky akvapark,
plánujeme lyžiarsky a plavecký
kurz. Deti sa môžu realizovať a
rozvíjať svoje schopnosti na výtvarnom krúžku a na kurze an-

glického jazyka. Školský vzdelávací program, podľa ktorého
pracujeme, sa zameriava najmä
na rozvoj športových schopností detí a rozvíjanie návykov
súvisiacich so zdravým životným štýlom. Rozvíjame predčitateľskú, matematickú, pisateľskú, prírodovednú gramotnosť
a všetky oblasti rozvoja dieťaťa
prostredníctvom hry a inovatívnych stratégií.
Veríme, že deti a rodičia budú
v materskej škole cítiť atmosféru rodinnej pohody, bezpečia a
najmä tvorivú a pestrú aktivitu
drobcov s cieľom ich osobného
rozvoja a prípravy na úspešný,
bezproblémový vstup do základnej školy.
Zuzana Kohútová

Seniori si spestrili leto výletmi
Po letných prázdninách sme sa
stretli 10. septembra a začali
sme piaty rok činnosti od založenia ZO JDS Bešeňová. Ešte by
som sa vrátila k niektorým akciám, ktoré sme podnikli, a o ktorých som neinformovala čitateľov Bešeňovčana. Druhého júna
sme pomáhali pri varení gulášu
na Deň detí. Spomeniem aj Jánske ohne, počas ktorých sme
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čistili zemiaky, cibuľu, cesnak a
vykonávali pomocné práce.
Ako diváci sme sa zúčastnili na
Športových hrách seniorov v Liskovej. V tomto roku sme zo zdravotných dôvodov nesúťažili.
Spolu s členmi JDS Liptovská
Štiavnica sme boli na východe
Slovenska. Navštívili sme historické mesto Bardejov. Sprievodkyňa nás informovala a previed-

la nás po dôležitých pamiatkach
tohto krásneho mesta. Boli sme
aj v Bardejovských kúpeľoch.
Odtiaľ sme išli na Duklu, kde sme
sa poklonili padlým vojakom pri
oslobodzovaní našej vlasti.
Trinásteho júna sme absolvovali výlet na hrad Devín. Po jeho
prehliadke sme sa plavili loďou
po Dunaji. Prešli sme popod
mosty Apollo, SNP, Lafranconi,

Prístavný most a pokochali sme
sa panorámou Bratislavy z našej
najväčšej rieky.
Cez leto sa niektorí členovia
zúčastnili krajskej prehliadky
súborov v Bytči a v Lúčkach. V
septembri sme boli na turistike
vo Švošove a okolí.
Už sa tešíme na ďalšie stretnutia
a nové akcie.
Renáta Droppová

ŠPORT

ZEMPLÍN MICHALOVCE V BEŠEŇOVEJ
Futbalisti OŠK majú za sebou koniec súťažného ročníka
2017/2018 a horúce leto na futbalových trávnikoch.
A-mužstvo pod vedením trénerov Vyšného a Kapľáňa sa
zachránilo v 5. lige a obsadilo
8. miesto s 37 bodmi. Mužstvo
stabilizovalo káder, v jarnej časti
podávalo dobré výkony. Opieralo sa o dobrú partiu a kvalitnú
tréningovú dochádzku. Skladba
mužstva je dobrá, skúsených
hráčov dopĺňajú mladí nádejní
futbalisti. V letnom prestupovom období sme pustili Kajana
do Švošova, ale podarilo sa nám
udržať brankára Kokoruďu, ktorý podáva výborné výkony. Do
útoku sme zohnali Mateja Kenderu, od ktorého si sľubujeme
góly. Z dorastu prešli do A-mužstva Šmigura, Pažitka, Baričák a
Jano Šturek (hosť Part. Ľupča).
Hlavne prví dvaja nastupujú pra-

videlne v základnej zostave. V
novom ročníku 2018/2019 sme
začali optimálne, doma vyhrávame majstrovské zápasy. Škoda,
že vonku mužstvo nehrá v optimálnej zostave a zatiaľ sa nám u
súpera nepodarilo uhrať žiadne
body. V lete sa mužstvo prihlásilo do Slovnaft cupu, kde v 2. kole
porazilo doma treťoligistu FOMAT MARTIN po fantastickom
výkone 2:1. V 3. kole sme doma
privítali účastníka FORTUNA
ligy ZEMPLÍN MICHALOVCE. Bol
to veľký sviatok futbalu. Súpera
z najvyššej súťaže sme v súťažnom zápase ešte nikdy v dedine neprivítali. Pred sedemsto
divákmi sme síce prehrali 0:6,
ale bola to veľká skúsenosť pre
mužstvo. Dorast pod vedením
trénerov Hóka a Tisoňa skončil
v minulom ročníku na peknom
7. mieste. Do A-mužstva prešli
nádejní futbalisti, ktorí sa určite

stanú platnými hráčmi. V letnom
prestupovom termíne sa im podarilo doplniť káder z okolitých
dedín, keďže nám stále absentuje kategória U-15 a nemôžeme
dopĺňať hráčov do dorastu. Mužstvo začalo nový ročník priemernými výsledkami, ale pevne veríme, že keď sa mužstvo zohrá,
bude podávať lepšie výkony, s
ktorými prídu aj výsledky. Chalani poctivo trénujú, tak je len
otázkou času, kedy sa im začne
ešte viac dariť.
Žiaci a prípravka
Stále nám chýba kategória U-15,
ktorú časom určite otvoríme.
Fungujú kategórie U-13, 11, 9.
Máme troch trénerov (Kapľáň,
Mataj, Jacko), každý sa venuje
svojej kategórii. Mladé nádeje
poctivo trénujú 2-krát v týždni a cez víkend odohrajú svoje
zápasy. Výsledky vôbec nie sú
dôležité, ale chalanov teší každé

víťazstvo. Prehry, samozrejme,
dokážu aj rozplakať, ale to všetko patrí k futbalu. V žiackych
kategóriách máme asi päťdesiat
detí, sú medzi nimi aj dievčatá,
keďže ženský futbal je v uplynulých rokoch na vzostupe.
V areáli štadióna sa nám podarilo dokončiť malú tribúnu pre
šesťdesiat ľudí. Pri zlom počasí
sa majú kde schovať a majú svoj
komfort na futbalových zápasoch. Do konca roka nás čaká výmena umelého trávnika. Vymenené budú komplet siete, svetlá
a ostatné veci, ktoré sa už zničili.
Peniaze poskytol SFZ a verím,
že v zimnom období budeme už
trénovať a hrať na novom koberci. Do konca jesennej časti ostáva
ešte mesiac, tak chlapcom držíme palce, aby dobre reprezentovali obec a aby sa im vyhýbali
zranenia.
Ján Hablák

Stolný tenis
V aktuálnej sezóne 2018/2019 zabodujú naši hráči z A-čka v IV.
lige. Hráči: Pecho P., Hrnčiar M., Drapáč J., Grenčík D.
Zmeny nastali v mužstve B-čka, v ktorom odišiel na hosťovanie do
Lúčok Martin Pecho. A postúpil k nim najmladší hráč Tibor Malenka. Hráči: Rusnák Ľ., Jacko I., Baran P., Malenka T.
Do C-čka pribudla nová posila Tomáš Remenár, ktorý je zatiaľ ne1. kolo
A
B
C
2. kolo
A
B
C
3. kolo
A
B
C
4. kolo
A
B
C
5. kolo
A
B
C
6. kolo
A

Pia 5.10.2018 18:00
So 6.10.2018 18:00
So 6.10.2018 15:30

Pia 12.10.2018 18:00
So 13.10.2018 17:00
Pia 12.10.2018 18:00

Pia 19.10.2018 18:00
So 20.10.2018 18:00
So 20.10.2018 15:30

Pia 26.10.2018 18:00
Štv 25.10.2018 18:00
So 27.10.2018 16:00
So 10.11.2018 18:00
So 10.11.2018 18:00
So 10.11.2018 15:30

Pia 16.11.2018 18:00

Bešeňová A – V. Dubová A
Bešeňová B – Biely Potok B
Bešeňová C – Baničné C
Bešeňová A – Východná A
L.Sliače B – Bešeňová B
L. Sliače C – Bešeňová C

Černová A – Bešeňová A
Bešeňová B – Lisková A
Bešeňová C – Martinček B
Bešeňová A – Iľanovo A
Ludrová A – Bešeňová B
Ľubochňa B – Bešeňová C
Rabča A – Bešeňová A
Bešeňová B – ŠKST F
Bešeňová C – Komjatná A
Bešeňová A – Likavka A

klasifikovaný. Hráči: Bálint I., Vyšný S. Grenčík J., Záhradník M.,
Vyšný O., Grenčík F., Remenár T.
Veríme, že aj v tejto sezóne nás budú chlapci úspešne reprezentovať. Držme im palce.

??? Grenčík

B
C

Pia 16.11.2018 18:00
Pia 16.11.2018 18:00

Baničné B – Bešeňová B
L. Osada A – Bešeňová C

8. kolo
A
B
C

Pia 30.11.2018 18:00
Pia 30.11.2018 18:00
Štv 29.11.2018 17:30

Bešeňová A – Dlhá n/Oravou A
Martinček A – Bešeňová B
Baničné D – Bešeňová C

7. kolo
A
B
C

9. kolo
A
B
C

Pia 23.11.2018 18:00
So 24.11.2018 18:00
So 24.11.2018 15:30

Pia 7.12.2018 18:30
So 8.12.2018 18:00
So 8.12.2018 15:30

10. kolo
A
Pia 14.12.2018 18:00
B
So 15.12.2018 18:00
C
So 15.12.2018 15:30
11. kolo
A
Pia 11.1.2019 18:00
B
Pia 11.1.2019 18:00
C
Pia 11.1.2019 17:30

Istebné A – Bešeňová A
Bešeňová B – Černová B
Bešeňová C – Lúčky A

ŠKST LM A – Bešeňová A
Bešeňová B – Hubová A
Bešeňová C – Hubová B
Bešeňová A – Lokca A
Bešeňová B – Likavka B
Bešeňová C – Turík A

Tvrdošín C – Bešeňová A
Hrboltová B – Bešeňová B
ŠKST G – Bešeňová C
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SPEKTRUM

Tenisový turnaj o pohár starostu

Spoločenská kronika

Profi Team

Narodenie:
Natália Paprčiaková
Diana Tomová
Tomáš Grenčík

Sobáš:
Róbert Drugač
a Zuzana Konkoľová
Marián Paprčiak
a Mgr. Jana Tomešová
Jubilanti:

50
Miroslav Kubaľák
Ivan Stodola
55
Milan Bystričan
Ľubomír Ludvik
Milan Paprčiak
Levan Sherazadishvili
60
Jaroslav Baran
Jozef Műller
65
Jozef Drozdík
Jozef Grenčík
Peter Rusnák
85
Margita Hrončeková
Margita Blchová
Najstaršia občianka –
93 r. Božena Droppová
Najstarší občan –
88 r. Koloman Muller

1. Ľuboš Rusnák 2. Bronislava Bystričanová 3. Ivan Jacko 4. Tomáš Remenár

Hobby team

1. Ing. Vladimír Šlachta 2. Ľuboš Hošala 3. Oldřich Opatřil 4. Tibor Malenka
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