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Odpad už mieri do zberného dvora

str. 3
Prváci dostanú sto eur

Začal sa nový školský rok

Obec Bešeňová poskytuje každému žiakovi, ktorý prvý raz
nastupuje do školy, finančný
príspevok vo výške sto eur.
Bližšie informácie dostanú rodičia prváčikov na obecnom
úrade.

Fitpark a ihrisko
otvorené
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SPRAVODAJSTVO

O obecné byty
je veľ ký záujem

Úvodník starostu

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa vám v úvode
druhého čísla obecných novín
prihovoril a v krátkosti priblížil,
na čom sa v našej obci od posledného vydania novín pracovalo. V prvom rade som rád, že
sa nám ešte pred letnou sezónou podarilo zrealizovať detské
ihrisko a doplniť fitpark na ulici
Jánskej. V spolupráci s Mondi
SCP Ružomberok pribudli nové

detské prvky a s OOCR Region
Liptov ďalšie fitnes stroje. Osadené boli aj nové lavičky. Poďakovať by som sa chcel miestnym dôchodcom, ktorí pomohli
pri terénnych úpravách. Verím,
že toto miesto bude slúžiť na
vzájomné stretnutia a oddych.
S radosťou môžem konštatovať,
že sa nám po siedmich rokoch
podávania žiadostí o dotáciu
podarilo vybudovať zberný
dvor. Na tento projekt sme dostali dotáciu z ministerstva životného prostredia 329-tisíc
eur. Zberný dvor je v tomto čase
už otvorený. Je to miesto, kde
najmä občania budú môcť uložiť všetky komodity odpadov.
Cieľom projektu je prispieť ku
kvalite životného prostredia,
predísť neporiadku v katastri
a tvorbe divokých skládok. V
lokalite Na Váhu pokračujeme

v prácach na štvrtom bytovom
dome D (12 bytov), Ministerstvo dopravy a výstavby SR nám
schválilo nenávratnú dotáciu:
- na obstaranie nájomných bytov 191 100 eur
- na obstaranie technickej vybavenosti 9 550 eur.
O nájomné byty je veľký záujem,
obecný úrad eviduje približne 160 žiadostí. Preto chceme
na prelome rokov 2018/2019
postaviť piaty bytový dom, v
ktorom by malo byť ďalších 16
bytov.
Vo výstavbe bytových domov by
sme chceli pokračovať aj naďalej, pretože v dedine je už teraz
vytvorených zhruba 550 pracovných miest a ľudia, ktorí do
našej obce dochádzajú za prácou, tu majú záujem aj bývať.
Martin Baran

Po troch obecných bytovkách vyrastá štvrtá, v súčasnosti je už stavba zakrytá
strechou. Štátny fond rozvoja bývania schválil Bešeňovej
dotáciu na výstavbu vo výške 445 900 eur s jednopercentným úrokom na tridsať
rokov, čo predstavuje 70
percent z celkovej sumy.
Zvyšných 30 percent, teda
191 100 eur, odobrilo ministerstvo výstavby.
Tretia bytovka je už prefinancovaná a zapísaná na liste vlastníctva obce.
„Za tri roky sa nám podarilo
postaviť 64 bytových jednotiek,“ povedal starosta Martin Baran. O byty je obrovský
záujem, obecný úrad eviduje
stále asi 160 žiadostí.
Samospráva už pripravuje
pozemok na piatu bytovku.

V Bešeňovej vyrástol štvorhviezdičkový hotel

Bešeňová má druhý
supermarket

Prvý hotel so štyrmi hviezdičkami v Ružomberskom okrese
stojí v Bešeňovej. Má navyše
prívlastok holistický. Nový hotel Galeria Thermal Bešeňová
vyrástol priamo v areáli akvaparku. S bohatým programom,
množstvom osobností a vzácnych hostí ho slávnostne otvorili ???
Svojim hosťom okrem individu-

Počas leta pribudol v Bešeňovej ďalší supermarket.
Predajňa CBA otvorila svoje
brány pre verejnosť 18. júla.
Je to druhý supermarket v
obci, pred dvomi rokmi bola
na túto úroveň prerobená aj
predajňa Coop Jednota. Pri
CBA obchode je zatiaľ jediný bankomat v dedine, ktorý
prevádzkuje VÚB banka. Ďalší by mal čoskoro pribudnúť
v areáli akvaparku.
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álneho a VIP prístupu ponúka
privátny prístup k bazénom s
blahodarnou termálnou vodou
priamo z izieb hotela, súkromné
jacuzzi pre dvoch vo vybraných
izbách, ponuku chutného lokálneho občerstvenia. Holistický
prístup k zdraviu učí nazerať
na človeka ako na celok. Preto
sa v hoteli ako jedinom svojho
druhu na Slovensku sústreďu-

jú na tri úrovne bytosti: telo,
dušu i myseľ. Moderný dizajn
interiéru je doplnený nadčasovým travertínom, ktorý je úzko
prepojený s obcou. Exkluzívne
spojenie skla, zvýšených stropov a veľkých okien prinášajú
galériu jedinečných výhľadov
na Chopok, panorámu Nízkych
Tatier, Chočské vrchy a okolitú
krajinu Bešeňovej.

SPRAVODAJSTVO

Zberný dvor
už funguje

Detské ihrisko už slúži verejnosti

Obec otvorila zberný dvor.
Stavba je skolaudovaná, vo
dvore už stoja dva kontajnery, prenosné kontajnery,
traktor, zberná technika,
kancelária s váhami, zázemie
pre zamestnancov i toalety.
Výstavba zberného dvora
stála 329-tisíc eur, obec na
ňu dostala dotáciu. Zberný
dvor bude otvorený šesť dní
v týždni, prevádzková doba
sa ešte môže upraviť podľa záujmu obyvateľov. „Je to
veľký úspech, že sa nám po
sedemročnom úsilí konečne podarilo postaviť zberný
dvor,“ uviedol starosta Martin Baran.
„Žijeme turizmom a tak je
otázka odpadov pre nás veľmi dôležitá. Všetko sa teraz
môže odviezť na zberný dvor
a ja verím, že to prispeje k
čistejšej dedine.“

Obec dokončila nové detské ihrisko. Už v lete sa na ňom mohli hrať deti, dospelí si môžu zacvičiť na
fit prvkoch, ktoré sú súčasťou ihriska. Dookola areálu je vybudovaný chodník, obec tam osadila desať
nových lavičiek na sedenie. Pomocnú ruku počas výstavby ihriska podali aj miestni dôchodcovia, ktorí
upravili povrch celej plochy.

Cestné mosty
potrebujú opraviť

Otváracie hodiny
zberného dvora
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

8. - 12. h
8. - 12. h
8. - 12. h
14. - 18. h
8. - 12. h
8. - 12. h
14. - 18. h

V dopoludňajších hodinách
(8. - 12. h) je potrebné kontaktovať zodpovedné osoby za zberný dvor:
Pavol Pepucha
0908/085 562
Ján Bistiak		
0907/569 579

Vedenie obce podalo na Žilinský samosprávny kraj žiadosť o
opravu troch cestných mostov,
ktoré sa nachádzajú v Bešeňovej. Prvý vedie ponad Váh, druhý ponad diaľnicu, tretí stojí
nad železničnou traťou. Mosty
sú v zlom stave. „Stoja štyridsať rokov a za ten čas sa neopravovali ani sa do nich nijako
neinvestovalo,“ povedal starosta Martin Baran.
Mosty a vozovky na nich sú
vlastníctvom Vyššieho územného celku. Tieto cesty majú
dôležitý význam, sú spojnicou
medzi Bešeňovou a okresným
mestom Ružomberok, napájajú sa na cestu druhej triedy do
Liptovského Mikuláša. Samosprávny kraj vo svojej odpovedi
na žiadosť prisľúbil, že dá cesty
do poriadku. „Prostredníctvom
správy ciest zabezpečíme v
priebehu septembra opravu
úsekov formou obnovy povrchu vozoviek.“
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Holubí potok má spevnené brehy

Bešeňová bude mať
územný plán

Vodohospodársky podnik vyšiel
v ústrety žiadosti vedenia obce a
začal s úpravou brehu Holubieho potoka. Prvá etapa sa uskutočnila od ústia Váhu po cestu

Ministerstvo dopravy schválilo obci dotáciu vo výške
približne 20-tisíc eur na spracovanie územného plánu. Samospráva bude v najbližších
týždňoch prerokovávať koncept plánu, ktorý musí byť do
troch rokov schválený. Všetkému budú predchádzať rokovania s občanmi a inštitúciami. „Územný plán zadefinuje
budúci rozvoj dediny, zadá
limity pre negatívne situácie,
teda, že tu nebudú továrne,
ale podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu, určia sa
plochy na výstavbu,“ predstavil význam územného plánu
starosta Martin Baran.
Bešeňová v súčasnosti čaká
na komasáciu. Scelenie pozemkov a vytvorenie územného plánu sa budú musieť
navzájom skoordinovať.

pri akvaparku. Povodie Váhu
spevnilo brehy kameňmi. Takto
upravený potok slúži predovšetkým ako protipovodňová ochrana. V čase lejakov sa totiž potok

zo starého neupraveného koryta
vylieval a zatápal okolité pozemky. Spevnené brehy zabezpečujú
aj lepšiu údržbu potoka, ktorý sa
už tak neznečisťuje.

Autobus stojí už aj v
Sihoti

Sihoť sa rozrastá
Lokalita Sihoť naberá druhý
dych. Opäť sa tam rozmohla
výstavba a to nielen rodinných
domov, ale aj objektov poskytujúcich služby pre návštev-

níkov obce. Pred letom začala
ponúkať ubytovanie a stravovanie Vila 27, k dispozícii sú už
aj apartmány v apartmánovom
dome Kriváň.

Obec chce túto časť dediny zatraktívniť aj vybudovaním ciest,
ktoré bude stavať v troch etapách. Nové cesty povedú aj k
bytovkám.

Obec vybudovala štvrtú autobusovú zastávku.
Od nového školského roka
stojí autobus aj v Sihoti.
Predovštkým deti z bytoviek
a zo Sihoti sa tak bezpečnejšie dopravia do a zo školy.

Dedina sa rozvíja
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Za uplynulé štyri mesiace pribudlo v Bešeňovej asi tridsať
nových pracovných miest.
V areáli akvaparku vyrástol
nový moderný hotel, domáci
obyvatelia i návštevníci obce
môžu od júla nakupovať v
novootvorenom supermarkete a v lokalite Sihoť otvorili
apartmánový dom Kriváň s
deviatimi apartmánmi aj Vilu
27 s reštauráciou i ubytovacou časťou.
„Dedina sa viditeľne rozvíja,
narastá na atraktivite i ekonomickej a celkovej stabilite,
čo nás nesmierne teší,“ povedal starosta obce Martin
Baran.

UDIALO SA

Obecné podujatia zachytené fotoobjektívom

DEŇ DETÍ

JÁNSKA VATRA

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU

Odpustová slávnosť
Pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice sa druhú júnovú
nedeľu konala v Bešeňovej odpustová sv. omša. Na pozvanie
farára Petra Lešňovského bol
hlavným celebrantom a kaza-

teľom Lukáš Kutlák, kaplán v
Likavke.
Vo svojom príhovore vysvetlil, že zmyslom nášho života je
Boha poznať, milovať, slúžiť mu,
a tak dosiahnuť spásu. „Milovať

Boha - to neznamená niečo abstraktné, ale celkom konkrétne,“ zdôraznil a objasnil, že to
znamená dodržiavať Desatoro.
Odpust sa v kostole Najsvätejšej
Trojice konal už po sedemná-

sty raz a aj tento rok sa niesol
v slávnostnej atmosfére. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave a dôstojnom
priebehu.
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Bešeňová sa môže futbalom chváliť

Futbalový klub zakončil minulú
sezónu úspešne. Žiacke mužstvá sa prezentovali dobrou
hrou. Výsledky nie sú dôležité,
podstatná je chuť hrať futbal a
športovať, aby sa deti pohybovali a nesedeli doma pri počítači. V troch kategóriách od sezóny 2017/2018 U-9,11,13 máme
veľa detí, ktoré majú rady šport,
je to veľký prísľub do budúcnosti. Zásluhu na tom, že žiaci
a prípravky fungujú na vysokej
úrovni, má nestor futbalu na
Liptove Gustáv Mataj. V máji sa
dokonca zúčastnili veľkého tur-

naja v Čechách, kde si zmerali
sily s mužstvami ako FC Porto,
Sparta a inými. Jediným problémom v žiackych kategóriách
je, že sa nám už druhú sezónu
nepodarilo prihlásiť do súťaže
kategóriu U-15. Pevne veríme,
že od ďalšej sezóny ju otvoríme.
Dorastenecké mužstvo pod vedením trénerov Hoka a Tisoňa
úspešne zavŕšilo minulú sezónu a po troch rokoch postúpilo
s veľkým náskokom do krajskej
súťaže. V novej sezóne si počína
veľmi dobre a zatiaľ figuruje na
6. mieste. Určite je tu prísľub, že

Hasiči obnovili techniku
Okrem súťaží sme vykonali servis
starej požiarnej striekačky PPS
12, opravili sme chladenie, kúpili novú saciu vývevu. Momentálne riešime technické problémy
s motorom, nakoľko mašina má
takmer 50 rokov a vyžaduje si
častejšiu údržbu. V tomto roku
sme dostali dotáciu z ministerstva vnútra a financie z obecného
úradu, za ktoré sme dali postaviť
novú hasičskú striekačku s obsahom dvoch litrov, ktorá bude
hotová koncom tohto roka. Tiež
sme vykonali údržbu hasičského
vozidla AVIA. Urobili sme v nej
poriadok a vozidlo vybavili potrebnou výzbrojou a výstrojom,
opravili sme aj pokazené veci,
ktoré nefungovali. Do konca roka
ešte plánujeme urobiť stretnutie
členov zboru pri guláši spojené
s brigádou v hasičskej zbrojnici,
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vykonať údržbu stojana na sušenie hadíc, kde chceme vymeniť
oceľové lano, a urobiť nový náter
stojana. Taktiež sa plánujeme zúčastniť súťaže v Liptovskej Štiavnici. Koncom roka vykonáme
každoročnú inventúru a zorganizujeme výročnú členskú schôdzu.
Výsledky súťaží:
- 4. 6. - Územná súťaž DHZ a dorastu v Stankovanoch (čas 29.5,
12. miesto z 30 družstiev)
- 10. 6. - 1. ročník súťaže O putovný pohár starostu obce Kalameny (čas 27.25, 5. miesto z
11 družstiev)
- 12. 8. - Súťaž o pohár DHZ v
Turíku (4. miesto)
- 16. 9. - 1. ročník súťaže o pohár DHZ Liptovský Michal (čas
59.45 - 8. miesto)
Marek Paprčiak

hráči do budúcna budú hrávať
za A-mužstvo. A-mužstvo pod
vedením trénera Jána Habláka zakončilo minulú sezónu na
úspešnom 2. mieste, keď do posledného kola bojovalo o postup
do 4. ligy, ale prehra v Žabokrekoch zmarila historický úspech
Bešeňovej. Aj tak sa dá smelo
povedať, že to bola najlepšia sezóna OŠK v krajskej súťaži za 17
rokoch účinkovania. V novej sezóne sa mužstvu až tak nedarí a
zatiaľ figuruje na 9. mieste v tabuľke. Trápi sa hlavne s koncovkou a má veľa zranených hráčov,

ktorých sa nepodarilo mladými
hráčmi patrične nahradiť. Určite ale neskladáme zbrane, druhá polovica súťaže bude úspešnejšia a v tabuľke sa posunieme
vyššie, tam, kde právom patríme. OŠK usporiadala v júli už
tradičný turnaj - 4. ročník O pohár starostu obce Bešeňová za
účasti stálych mužstiev (Lúčky,
Liptovská Teplá, Bešeňová, Partizánska Ľupča) pri príležitosti
10 rokov od otvorenia tretieho
futbalového ihriska v Bešeňovej
a 70. výročia založenia futbalu
v Bešeňovej. Futbal začal písať
svoju históriu v roku 1947.
Turnaj dopadol za vynikajúceho
počasia veľmi dobre, aj keď vo
finále vyhrali susedia z Liptovskej Teplej nad domácimi hráčmi 2:0. Finálový zápas bol veľmi
emotívny, hostia akosi zabudli,
o čom sú futbalové stretnutia, a
nezvládli ho. Turnaj ale dopadol
výborne, bola to oslava futbalu v Bešeňovej.Veľká vďaka za
podporu patrí obci a sponzorom, vďaka ktorým môže futbal
fungovať s piatimi mužstvami.
Ján Hablák
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Stolnotenisti nastúpili do novej sezóny
V septembri nastupujeme súťažne do 16. sezóny 2017/2018 s tromi mužstvami. A mužstvo 5. liga v zložení Peter Pecho, Milan Hrnčiar, Daniel Grenčík ml., Juraj Drapáč (hosťovanie). B mužstvo 6. liga v zložení Ľuboš Rusnák, Stanislav Vyšný, Peter Baran, Martin Pecho
C mužstvo 7. liga v zložení Ivan Jacko, Tibor Malenka, Jozef Grenčík, Milan Záhradník, Ondrej Vyšný, Igor Bálint, Filip Grenčík, Miroslav Balko
5. LIGA

6. LIGA

7. LIGA

Číslo

Kolo

Dátum

Mužstvo

Číslo

Kolo

Dátum

Mužstvo

Číslo

Kolo

Dátum

Mužstvo

3

1

So 30.9.2017
17:00

Ľubeľa A Bešeňová A

6

1

1

2

Biely Potok B Bešeňová B

138

7

So 30.9.2017
18:00

2

3

18

3

3

4

Bešeňová B Černová B

150

20

So 14.10.2017
18:00

139

Hrboltová B Bešeňová C

16

Hubová A Bešeňová B

Pá 29.9.2017
18:00

5

6

6

7

Hrboltová A Bešeňová B

165

40

So 4.11.2017
17:00

161

33

Bešeňová B Liptovská
Osada A

4

5

So 28.10.2017
18:00

152

Bešeňová C Baničné C

29

Lisková A Bešeňová B

So 14.10.2017
15:30

7

46

8

8

9

Baničné B Bešeňová B

178

51

Pá 17.11.2017
18:00

172

183

9

59

10

191

10

62

11

Martinček A Bešeňová B

72

12

73

13

So 13.1.2018
18:00

84

14

86

15

95

16

99

17

106

18

Bešeňová A Likavka A

112

19

Bešeňová A Liptovské
Sliače A

10

2

Pá 6.10.2017
18:00

So 14.10.2017
17:00

Pá 20.10.2017
18:00

Bešeňová A Lipt.Ján A
Jamník A Bešeňová A

21

4

29

5

So 28.10.2017
17:00

Bobrovec A Bešeňová A

42

7

Pá 10.11.2017
17:15

ŠKST Rbk E Bešeňová A

9

Pá 24.11.2017
18:00

Bešeňová A Ľubochňa A

65

11

Pá 8.12.2017
18:00

Bešeňová A ŠKST Baničné
A

76

13

So 20.1.2018
17:00

Lipt.Ján A Bešeňová A

Pá 2.2.2018
18:00

Vitalit B Bešeňová A

32

43
54

56

69

6

8

10

12

Pá 3.11.2017
18:00

So 18.11.2017
18:00
Pá 1.12.2017
18:00
Pá 12.1.2018
18:00

Bešeňová A Vitalit B

Bešeňová A N.Boca A

Likavka A Bešeňová A

Liptovské Sliače A Bešeňová A
Bešeňová A Ľubeľa A

82

14

Pá 26.1.2018
18:00

95

16

Pá 9.2.2018
18:00

Bešeňová A Bobrovec A

87

98

15

17

So 17.2.2018
17:00

Bešeňová A Jamník A

N.Boca A Bešeňová A

108

18

Pá 23.2.2018
18:00

Bešeňová A ŠKST Rbk E

120

20

So 10.3.2018
18:00

Ľubochňa A Bešeňová A

117

20

So 24.3.2018
17:00

ŠKST Baničné A Bešeňová
A

125

21

128

22

109

122

131

19

21
22

Pá 2.3.2018
18:00

Pá 16.3.2018
18:00

So 7.10.2017
17:00

Pá 20.10.2017
18:00

So 11.11.2017
18:00

Bešeňová B Liptovské
Sliače B

So 25.11.2017
18:00

Bešeňová B ŠKST Ružomberok F

So 9.12.2017
18:00

Bešeňová B Švošov A

194

11

Bešeňová B Biely Potok B

204

12

Pá 26.1.2018
18:00

Bešeňová B Hubová A

205

13

Černová B Bešeňová B

216

14

Pá 9.2.2018
18:00

Bešeňová B Lisková A

Liptovská Osada A Bešeňová B

218

15

227

16

Bešeňová B Hrboltová A

231

17

Liptovské Sliače B Bešeňová B

238

18

Bešeňová B Baničné B
ŠKST Ružomberok F
Bešeňová B

244

19

249

20

Bešeňová B Martinček A

257

21

260

22

Pá 1.12.2017
18:30

So 20.1.2018
18:00
So 3.2.2018
18:00

So 17.2.2018
18:00
So 24.2.2018
17:00
So 3.3.2018
18:00

Pá 9.3.2018
17:15

So 17.3.2018
18:00
So 24.3.2018
17:00

Švošov A Bešeňová B

Pá 6.10.2017
18:00

So 21.10.2017
17:00

Likavka B Bešeňová C

Ludrová A Bešeňová C

So 28.10.2017
18:00

Bešeňová C Martinček B

So 11.11.2017
15:30

Bešeňová C Liptovské
Sliače C

So 28.10.2017
15:30
So 18.11.2017
17:00

Ľubochňa B Bešeňová C

Turík A Bešeňová C

So 25.11.2017
15:30

Bešeňová C ŠKST Ružomberok G

So 9.12.2017
15:30

Bešeňová C Hrboltová C

So 2.12.2017
17:00

Komjatná A Bešeňová C

So 13.1.2018
15:30

Bešeňová C Hrboltová B

So 27.1.2018
17:00

Baničné C Bešeňová C

So 20.1.2018
15:30
So 3.2.2018
15:30

Pá 9.2.2018
18:30

So 17.2.2018
15:30

Pá 23.2.2018
18:00
So 3.3.2018
15:30

Pá 9.3.2018
17:15

So 17.3.2018
15:30
So 24.3.2018
17:00

Bešeňová C Likavka B

Bešeňová C Ludrová A

Martinček B Bešeňová C
Bešeňová C Ľubochňa B

Liptovské Sliače C Bešeňová C
Bešeňová C Turík A

ŠKST Ružomberok G
Bešeňová C

Bešeňová C Komjatná A

Hrboltová C Bešeňová C

Tenisový turnaj pozná
víťazov
Začiatkom augusta sa na tenisových kurtoch odohral už tradičný turnaj O pohár starostu.
Športové podujatia obohatil
okrem výkonov aj chutný guláš. V profi kategórii zvíťazil
Daniel Grenčík, ml., v hobby
skupine bral prvé miesto Vladimír Holík.

7

SPEKTRUM

Seniori pomáhali pri výstavbe ihriska
Jednota dôchodcov v Bešeňovej svoju činnosť rozvíja aj naďalej. Spolupracuje s obcou pri akciách, ako sú Športový deň, Deň detí, Jánske
ohne. Zúčastnili sme sa na úprave a boli sme pri spustení oddychového a športového strediska na Jánskej ulici, ktoré poskytuje svoje
priestory nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre návštevní-

kov dediny. Členovia Jednoty dôchodcov podnikli i ďalšie kultúrne
a športové akcie. Navštívili sme hrad v Starej Ľubovni, Spišský hrad
a Velehrad na Morave. Plánujeme návštevu Ukrajiny v spolupráci
s ružomberskými dôchodcami.
Renáta Droppová

Deti nastúpili do nového školského roka

Spoločenská rubrika

Materská škola v Bešeňovej poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie s možnosťou poldennej dochádzky dieťaťa. Dĺžka
dochádzky je spravidla tri roky,
od nástupu dieťaťa až po plnenie
povinnej školskej dochádzky.
Zloženie tried je heterogénne, to
znamená vekovo zmiešané a v
realizácii výchovno-vzdelávacej
činnosti má špecifický rozmer.
Život pre deti v zmiešanej skupine je prirodzenejší, poskytuje
možnosti a príležitosti pre vzá-

Narodenie:
Nina Fullová

jomné učenie sa detí a sociálne
rôznorodejšie situácie.
V tomto školskom roku navštevuje materskú školu 24 detí z
Bešeňovej, z toho sedemnásť
chlapcov a sedem dievčat. V
predškolskom veku je 14 detí , 7
detí vo veku 4/5 rokov a 3 deti
vo veku 3/4 rokov.
S deťmi pracujú dve kvalifikované učiteľky, ktoré ich učia
prostredníctvom hry v zdravom
prostredí prežívať život radostne. Pretože vedieť sa tešiť zo

života a z každodenných maličkostí je v súčasnom svete veľmi
dôležité. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu,
z čoho vyplývajú rôzne školské
aktivity a mimoškolské akcie.
V septembri sú naplánované podujatia Veselo s gitarou a divadielko – Slniečko.
Materská škola organizuje na
začiatku školského roka brigádu, na ktorú pozývame všetkých
rodičov. O presnom termíne budeme všetkých včas informovať.

OD 6. 5. 2017 - 14. 9. 2017

Zosnulí:
Soňa Čavojová

Sobáše:
-Mgr. Kristína Dulačková
a Tibor Marchyn
-Gabriela Poliaková
a Vladimír Bistiak
-Janka Oškrobaná a Peter
Mišata
Jubilanti:
55-r.
Anna Droppová

65-r.
Renáta Droppová
Magdaléna Kováčová
Mária Mrvová
Peter Rusnák
Mgr. Helena Ťapajnová
Ján Vyšný
70-r.
Mária Čabajová
Otto Michník
75-r.
Oľga Kubáňová
Ivan Tisoň
85-r.
Anton Zachar
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