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NECH ANJELI CHRÁNIA VAŠE KROKY NA VIANOCE
I PO CELÝ ROK. PREŽITE ANJELSKÉ SVIATKY.

SPRAVODAJSTVO

PRÍHOVOR
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi ako staronovému starostovi poďakovať sa vám za účasť
vo voľbách a zároveň poďakovať
za dôveru, ktorú ste mi šiestykrát
prejavili na ďalšie štyri roky. Je to
aj prejav ocenenia doterajšej práce, aktivít a pre mňa obrovský záväzok naďalej pracovať zodpovedne pre našu obec, hľadať správne
cesty a riešenia, ktoré si vyžadujú
umenie kompromisu a konštruktívnych správnych riešení pre
našich občanov a obec, ktorými
chceme prispieť k nášmu krajšiemu životu. Človek musí pochopiť
význam a zmysel svojho poslania
vzniknutého z dôvery občanov.
Je to pochopenie a obeta pre veci
verejné, pričom prácu starostu posudzujú hodnotia občania podľa
toho, čo nové a viditeľné sa v obci
objavilo, či je to v ich prospech, i
keď všetko sa naraz urobiť nedá.
Nájsť správnu cestu si vyžaduje
presvedčiť poslancov, občanov a
prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť. Pri tejto príležitosti by som
chcel s uznaním, úctou a vďakou v
mene svojom, ale aj v mene občanov vysloviť poďakovanie za obetavú prácu, aj spoluprácu všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným v predchádzajúcom
volebnom období, a to Ing. Igorovi
Nemcovi, Milanovi Protušovi, Fili-

povi Grenčíkovi, Vierke Tisoňovej
a Mgr. Marcele Kováčovej. V tomto období sa nám spolu podarilo
preinvestovať rekordné množstvo
financií, ktoré ďalej v texte uvádzame. Považoval som to za potrebné
uviesť v našich novinách, aby sme
si spoločne uvedomili, že množstvo preinvestovaných financií nie
je bežné pre obce našej veľkosti, že
je to výsledok veľmi zodpovednej
prípravy, ktorá niekedy pri jednom
projekte trvá aj jeden rok, a samozrejme, výbornom tíme poslancov,
ktorí super zahlasujú, a v ďalšom
rade všetkých zamestnancov, administratívnych a taktiež aj technických, ktorí vykonávajú všetky
následné práce s tým spojené. Ešte
raz veľká vďaka za váš konštruktívny prístup k práci a vaše podporné rozhodnutia pre rekordný
vývoj našej obce ako jednej z mála
na Liptove, čo dokazuje výška investícií za posledné roky. Osobitne
chcem poďakovať tým, ktorí sa už
o priazeň voličov neuchádzali, ale
verím, že spolupracovať s novým
obecným zastupiteľstvom neprestanú a naďalej budú odovzdávať
svoje bohaté skúsenosti získané
pri práci pre nás všetkých. Novozvoleným poslancom blahoželám k
zvoleniu. Chcem vysloviť presvedčenie, že budú svojimi rozhodnutiami podporovať v niektorých
fázach už rozbehnutý a pripravený
expanzný rozvoj našej obce taktiež

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov					
Kandidáti na starostu obce:
1. Martin Baran, Ing., nezavislý kandidát		
Kandidáti na poslancov
obecného zastupiteľstva:
1. Filip Grenčík					
2. Ing. Igor Nemec 				
3. Ing. Stanislav Antol				
4. František Kuriak				
5. Ing. Maroš Salva 				
6. Milan Záhradník				
7. Miloš Bruncko					
8. Jaroslav Slušňák				
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463
301
287
211
184
167
165
149
146
131
99

v súlade s nižšie spomenutým volebným programom a víziou budúcich investícií pre obec. Pevne
verím, že v nasledujúcich štyroch
rokoch spoločne urobíme maximum v prospech občanov i celej
obce. Ďalej patrí veľké poďakovanie všetkým organizáciám, združeniam, firmám, a podnikateľom
(živnostníkom) či už veľkým alebo
menším podnikajúcim v Bešeňovej:
AQUA parku Bešeňová, penziónom,
hotelom, reštauráciám, barom,
bistrám, pizzeriám, supermarketom potravín, prevádzkovateľom
ubytovní v súkromí, Organizácii
Jednota dôchodcom Bešeňová,
Dobrovoľnému hasičskému zboru
Bešeňová, Obecnému športovému
klubu Bešeňová, všetkým športovcom, ktorí reprezentujú obec aj v
iných športoch, priateľom, sympatizantom a všetkým občanom, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na spolupráci pri zabezpečovaní
akcií, zveľaďovaní a skrášľovaní
obce. Prihováram sa vám zároveň
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. Je
príležitosťou zastaviť sa a pozrieť
do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú
skryté naše najtajnejšie túžby a
želania. Milí spoluobčania, prajem
vám požehnané vianočné sviatky,
nech ticho Vianoc nás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a božím požehnaním. Zároveň všetkým prajem, aby
do Nového roka vykročili šťastnou
nohou, s optimizmom a aby sme
nezabúdali na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Martin Baran

SPEKTRUM

IDE O OVEĽA VIAC

Pavol Hudák mal v relácii Inkognito tričko s nápisom: „Dajce
mi šicke pokoj!“ Zaujalo ma to.
Nevieme povedať, aký bol úmysel tohto populárneho herca.
Mala to byť len akási recesia?
Možno to myslel vážne a bol
to odkaz pre okolie. Vieme, že
herci sú veľmi vyťažení, hrajú
aj niekoľko predstavení za deň,
veľa skúšajú. Aj slávny slovenský operný spevák Martin Babjak pri jednej príležitosti povedal, že na Vianoce si praje svätý
pokoj.
Všetci chceme počas vianočných sviatkov zažívať pokoj v
zmysle rodinnej pohody, oddy-

chu. Veď nanaháňame sa počas roka všetci, nie len herci či
operní speváci. Počas sviatkov
narodenia Pána Ježiša Krista
nám, kresťanom, však ide o oveľa viac. Malo by nám ísť o oveľa
viac. Malo by nám ísť o vnútorný pokoj, akúsi spokojnosť
duše. Pokoj srdca nám nedá ani
rodina pohoda, chutné jedlo či
dobrý program v telke. Pokoj do
duše môže dať jedine Boh.
Je toľko vecí, ktoré nám naháňajú nepokoj a strach. Máme
nepokoj, lebo nedôverujeme
Božej prozreteľnosti, máme nepokoj, lebo sa bojíme utrpenia,
máme nepokoj, pretože nie sme

dostatočne trpezliví s chybami
našich blízkych, máme nepokoj,
lebo sme nespokojní so svojím
životom, máme nepokoj, lebo sa
bojíme správne sa rozhodnúť....
Ale Boh kresťanov je Boh pokoja. „Pán dá silu svojmu ľudu, Pán
požehná svoj ľud pokojom“ (Ž
29,11). Boh sa narodil v Betleheme, aby sme my získali pokoj,
aby vyhnal z našich sŕdc strach.
Už v tú noc zaznelo: „Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14).
Kristus povedal: „Pokoj vám
zanechávam, svoj pokoj vám
dávam. Ale ja vám nedávam,
ako svet dáva. Nech sa vám

srdce nerozrušuje a nestrachuje (Jn 14,27). Aký pokoj nám
dáva svet? Je to vonkajší pokoj.
Všetko je v poriadku, pokoj, že
nemáme problémy a žiadne
trápenia a utrpenia, pokoj, že
sú všetky naše vonkajšie túžby
uspokojené. Pokoj, ktorý dáva
Kristus, je však oveľa hlbší.
Spočíva v hlbokej dôvere a odovzdanosti do Božej prozreteľnosti. Dobre to vystihuje žalm:
„I keby som mal ísť tmavou
dolinou, nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou. Tvoj prút a
tvoja palica, tie sú mi útechou
(Ž 23,4). A píše o tom aj apoštol
Pavol: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť
alebo prenasledovanie, hlad
alebo nahota, nebezpečenstvo
alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho,
ktorý nás miluje. A som si istý,
že ani smrť ani život, ani anjeli,
ani kniežatstvá, ani prítomnosť,
ani budúcnosť, ani mocnosti,
ani výška, ani hĺbka, ani nijaké
iné stvorenie nás nebude môcť
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v
Kristovi Ježišovi, našom Pánovi
(porov. Rim 8,35-39).
Nechajme sa preniknúť Kristovým pokojom v liturgii svätej
omše a v tichu modlitby. Prajem
vám požehnané sviatky narodenia Pána.
Peter Lešňovský, správca farnosti

VEĽKÝ ÚSPECH MALÝCH
ŠKÔLKAROV
Blahoželáme našim talentovaným výtvarníkom! Výhercami
X. ročníka výtvarnej súťaže
NETRADIČNÉ JABLKO 2018
organizovanej ZŠ Belianka sa
v kategórii materských škôl
okresu Ružomberok stali Samko Hoza (1. miesto) a Tobiasko
Črep (3. miesto). Touto cestou
by sme sa chceli poďakovať
Ľubici Holíkovej, pod ktorej
vedením tieto úspešné práce
vznikli. Najmä za jej trpezlivosť, tvorivosť, nadšenie a čas,

ktorý deťom venuje vo výtvarnom krúžku v materskej škole.
Svoje umelecké schopnosti deti
predstavili aj vo vystúpení vo
folklórnom šate pri príležitosti úcty k starším v kultúrnom
dome a na vianočnej besiedke
v materskej škole. Veríme, že
malými umeleckými výtvormi
sme potešili a zabavili divákov
a spríjemnili im chvíle s našimi
deťmi.
Zuzana Kohútová
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INVESTÍCIE A PLÁNY

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE 2015

VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022
• prerobiť celý interiér materskej školy, vrátane kuchyne
• dokončiť exteriér budovy obecného úradu a materskej školy
•schody, nájazdové rampy, sokel, prestrešenie vchodu
• cintorín
• rozšírenie, oplotenie, osvetlenie + ozvučenie + kamerový systém
• chodník v areáli cintorína, parkovanie pri cintoríne
• výmena strešnej krytiny na dome smútku
• vybudovať miestnu komunikáciu pri cintoríne (vodnom parku) (už
máme vydané právoplatné stavebné povolenie)
• chodníky po oboch stranách
• osvetlenie a rozhlas
• IBV SIHOŤ
• vybudovať miestnu komunikáciu od Vily 27 popri RD č. 		
p. Krakovského, Kapláňa a p. Klukoša (vrátane 3. výjazdu)
• vybudovať chodník od p. Ďurašovej po p. Krakovského
• Nájomné bytové domy
• vybudovať 5 a 6 v poradí (2x18 bytových jednotiek)
• Zrealizovať terénne úpravy popri chodníkoch k bytovým domom
a na Sihoti
• Dielňa
• výmena strešnej krytiny, zateplenie, fasáda na záchrannej stanici
Falck
• Kultúrny dom
• potreba rekonštrukcie (bol podaný projekt na dotáciu z fondov EÚ)
• Postaviť novú hasičskú zbrojnicu – (začiatkom r. 2019 sa budeme
uchádzať o dotáciu z fondov EÚ 30-tisíc eur)
• Postaviť tribúnu na futbalovom ihrisku a dokončiť stavbu šatní o
8bm
• Pokúsiť sa vysporiadať zelené ihrisko s VSR a. s. Ružomberok
• Schváliť a ukončiť proces územného plánu obce Bešeňová
• Pomenovať názvy ulíc v obci + prečíslovanie súpisných čísel
• Dorobiť dopravné značenie v obci (značky, zrkadlá, križovatka pri
Summite...)
• Kúpiť zametacie auto
• Pripraviť projekt na výstavbu Haly na zbernom dvore pre umiestnenie techniky
• Vyfrézovať hlavnú cestu – opraviť povrch, opraviť chodníky
• Vybudovať štvrtú autobusovú zastávku pri Pizzerii na Kameni
• Pokúsiť sa o vybudovanie viacúčelového ihriska
• Komasácia

Bytový dom A,B-TV -kanal.vetvy,spevnené
plochy- vl.zdr.

SKUTOČNÉ VÝDAVKY
6 062,61

Bytový dom A,B-TV -kanal.vetvy- dot.

13 970,00

Bytový dom A,B-TV -prístup. komunikácia-dot

15 200,00

Bytový dom A,B-TV -prístup. komunikácia-vl.zdr.

Bytový dom A,B - kúpa pozemkov /združ.
prostr./

11 984,18
28 027,00

Bytový dom A – VYPLATENIE - ŠFRB

653100,00

Bytový dom B – VYPLATENIE - dotácia

279900,00

Bytový dom A – VYPLATENIE - dotácia
Bytový dom B – VYPLATENIE - ŠFRB

KD - nadstavba a rekonštrukcia - projekt

MŠ,OcU - nadstavba a prístavba - DOTÁCIA
MŠ, OcU-nadstavba a prístavba-realiz.
MŠ - okolie MŠ (chodníky)

MŠ - rekonštrukcia skladu potravín

Káblová televízia, optický kábel IBV
Verejné osvetlenie

279900,00

653100,00
7 200,00

15 000,00
859,45

6 710,66
1 271,84

4 758,02
1 082,00

IBV SIHOŤ - splašková kanalizácia

26 962,72

Stará vodáreň - ZELENÉ IHRISKO - vlastné
zdroje

13 231,15

IBV SIHOŤ - cesty, spev.plochy,terénne
úpravy, štrky

Stará vodáreň - ZELENÉ IHRISKO - dotácia
Železničná zastávka PD,inž.činnosť
FITPARK

VPS - Lavičky- Jánska Vatra
VPS - Dlažba LIDL

7 699,34

5 000,00
1 506,28
907,00

655,04

6 858,46

SPOLU

2 040 945,75

Nenávratné dotácie

608 970,00

Úver ŠFRB A,B

1 306 200,00

Vlastné prostriedky

125 775,75

Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia
Vývoj v obyvateľstve (počet obyvateľov k 31.12. daného roku, v roku 2018 stav k 7.11.2018)
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Počet obyvateľov

627

634

656

676

725

Preinvestované prostriedky za predchádzajúce štyri roky:
Investičné akcie

ŠFRB úver

Vlastné prostriedky

SPOLU

2015

608 970 €

1 306 200 €

125 775,75 €

2 040 945,75 €

2017

512 605,19 €

561 080,00 €

168 043,31 €

1 241 728,50 €

1 400 725,01 €

2 313 180,38 €

2016
2018
4

Nenávratné dotácie v €

62 000 €

217 149,82 €

-

445 900,38 €

185 881,50 €
514 152,60 €

993 853,16 €

247 881,50 €

1 177 202,80 €

4 707 758,55 €

INVESTÍCIE A PLÁNY

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE 2016
INV- Zelené ihrisko /vodárnička/
INV-FUTB.IHR.- položenie dlažby

INV - MŠ, OcU-nadstavba a prístavba,interier
IBV SIHOŤ - splašková kanalizácia

IBV SIHOŤ - cesty, spev.plochy,terénne úpravy,štrky
IBV SIHOŤ - verejné osvetlenie

INV - cesty,spev.plochy- pri ihrisku

INV-POZEMKY pod chodník ku NBD

INV-autobusová zastávka pri bytovke č. 109
INV- územný plán - zadanie

INV - Zberný dvor - podanie žiadosti o NFP
INV - KTV - optický kábel
INV-MŠ okolie

Od Summitu po s.č. 1 - Prekládka zemných stĺpov
Detské ihrisko pri futbalovom ihrisku

SKUTOČNÉ VÝDAVKY
1 964,75
3 644,63

107 086,02
21 566,76
16 672,64
1 220,82
2 851,30

14 651,00
2 114,59
5 264,00
2 862,50
1 336,49
4 646,00

50 000,00
12 000,00

SPOLU

247 881,50

Nenávratné dotácie

62 000,00 €

Vlastné prostriedky

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE 2018

185 881,50 €

SKUTOČNÉ VÝDAVKY

NBD - miestna komunikácia, chodník a parkovisko

43 408,70

IBV SIHOŤ - dažďová kanalizácia

17 588,39

NBD - VO a rozhlas

IBV SIHOŤ - miestne komunikácie
IBV SIHOŤ - VO a rozhlas
Zberný dvor - osvetlenie

Zberný dvor - kamerový systém

Zateplenie budovy FALCK záchranná

Verejné priestranstvá - záhradný traktor
Futb.ihrisko - záhradný traktor
Futb.ihrisko - tribúna

SPOLU (k 30.06.2018)

12 460,47
204 542,84
9 884,24
1 159,89
2 913,62

10 757,59
4 299,00
4 299,00
3 250,00

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE 2017

SKUTOČNÉ VÝDAVKY

Zberný dvor Bešeňová - vlastné prostr.

32 941,72

Zberný dvor Bešeňová - dotácia

256 965,19

Bytový dom C - vyplatenie z úveru ŠFRB

561 080,00

Bytový dom C - vyplatenie z dotácie MDVaRR

Bytový dom C - vyplatenie z vlastných zdrojov

240 460,00
10,35

Bytový dom C - TV (spevnené plochy,prístupová
komunikácia, prípojky) - dotácia MDVaRR

15 180,00

Bytový dom C - kúpa pozemku - združené prostriedky

14 400,00

IBV SIHOŤ - dažďová kanalizácia

31 300,42

Detské ihrisko Jánska ulica

25 632,12

Bytový dom C - TV (spevnené plochy,prístupová
komunikácia, prípojky) - vlastné zdroje
Bytový dom C - kúpa pozemku - vlastné zdroje
Verejné osvetlenie IBV Sihoť, k NBD

6 520,80

1 176,00

22 061,64

Autobusová zastávka "Stará vodáreň"

5 339,67

Futb.ihrisko - detské preliezky

4 450,93 EUR

Futb.ihrisko-výkop studne,jama na trávu

2 596,00 EUR

Futb.ihrisko-zámková dlažba

8 880,33

Zelené ihrisko - oplotenie

2 717,80 EUR

MŠ-prístrešok k bunke

4 508,54

Obecný dvor pri Zb.dvore - úprava plochy

3 923,74

Územný plán obce - vlastné prostriedky

5 150,00 EUR

OcU - zábradlia

5 296,00 EUR

Územný plán obce - dotácia

7 800,00 EUR

Smerové tabule 3 ks + tabulky

3 056,40 EUR

EKO Kontajner na Zb.dvor

2 388,00 EUR

SPOLU

1 241 728,50

Nenávratné dotácie

512 605,19

Vlastné prostriedky

168 043,31

Úver ŠFRB C

561 080,00

SUMÁR

314 563,74
Investičné
akcie

Nenávratné
dorácie v €

r. 2015

608 970,00 €

1 306 200,00 €

125 775,75 €

2 040 945,75 €

r. 2016

62 000,00 €

-

185 881,50 €

247 881,50 €

191 100 €

r. 2017

512 605,19 €

561 080,00 €

168 043,31 €

1 241 728,50 €

Nenávratné dotácie

217 149,82 €

r. 2018

217 149,82 €

445 900,38 €

514 152,60 €

1 177 202,80 €

Vlastné prostriedky

514 152,60 €

1 400 725,01 €

2 313 180,38 €

993 853,16 €

4 707 758,55 €

S faktúrami

Rozšírenie detské ihrisko "Lesík pri Váhu"
Detské prvky MONDI

Detské prvky + altánok OOCR

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Nájomný bytový dom "D"
ŠFRB

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Predĺženie a rozšírenie MK
Úver ŠFRB D
SPOLU

462 832,60 €
12 000,00 €
2 000 €

10 947, 91€
37 320 €

445 900,38 €
14 049,82 €
445 900,38 €

ŠFRB
úver

Vlastné
prostriedky

SPOLU

1 177 202,80 €
5

SPRAVODAJSTVO

KRÁTKO Z OBCE
- Samospráva podala žiadosť na územné a stavebné konanie pre
hasičskú zbrojnicu. Na tribúnu v areáli ihriska už územné konanie
prebehlo, nasledovať bude stavebné. Obec vybavuje stavebné povolenie aj na piatu bytovku s plánovanými osemnástimi bytmi. Do
konca roka by malo byť hotové a malo by sa začať stavať.
- Obec dokončila tretiu etapu verejného osvetlenia v lokalite Sihoť.
Do Vianoc by mala namontovať zhruba dvadsať svietidiel s úspornými led žiarovkami, ktoré by už mali aj svietiť. Zároveň pribudnú v
Sihoti aj reproduktory obecného rozhlasu. Dedinu tak bude osvetľovať až 212 pouličných lámp.
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-D
 o konca roka by mala obec stihnúť osadiť tri prvky na detskom
ihrisku v areáli materskej školy. Peniaze vo výške 4-tisíc eur získala
cez projekt zo spoločnosti Mondi.
-N
 a Jánskej ulici pribudol drevený altánok a nové detské prvky. Samospráva tak rozšírila už jestvujúce detské a workoutové ihrisko.

-M
 iniihrisko dostalo nový šat. Slovenský futbalový zväz poskytol
Bešeňovej dotáciu 15-tisíc eur, z ktorej obec dala vymeniť povrch
s umelou trávou, siete, stožiare a oplotenie. Zvyšné náklady hradil
obecný rozpočet.

SPRAVODAJSTVO

DÔCHODCOVIA UZAVRELI ROK
Ako každý rok aj v roku 2018 sme usporiadali jesennú brigádu pri hrabaní lístia na brehu Váhu na Jánskej ulici. Po brigáde sme sa občerstvili
v hoteli Summit. Dali sme si obed a potom sme si na terase zaspievali.
Brigády sa totiž zúčastnil aj Jožko Grenčík, ktorý nám zahral na harmonike. V novembri sa 21 členov JDS zúčastnilo na divadelnom predstavení Naši furianti v Štátnom divadle Košice. Samozrejme, že sme
navštívili aj nádherný Chrám sv. Alžbety, do ktorého ideme vždy, keď

sme v Košiciach. V Poprade sme sa pokochali krásnou výzdobou mesta a nasali sme vianočnú atmosféru. Rok sme uzavreli slávnostným
posedením v kultúrnom dome, kde sme uzatvorili našu tohtoročnú
činnosť. Stretneme sa až v januári budúceho roku. Prajeme všetkým
príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 všetko
najlepšie, hlavne veľa zdravia.
Renáta Droppová

MIKULÁŠ ZAVÍTAL DO DEDINY
Pred kostolom Najsvätejšej Trojice v Bešeňovej nás prišiel 8. decembra privítať Svätý Mikuláš a jeho pomocníci čert a anjel. Všetkým poslušným
deťom rozdali sladké prekvapenie. V tuhej zime zohrial deti pripravený teplý čaj, rodičov zase vianočný punč.
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PRED A PO

PREMENY OBCE

VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA

DOPLNENIE PRVKOV NA DETSKOM IHRISKU

REKONŠTRUKCIA ZASTÁVKY STARÁ VODÁREŇ

VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA V ŠPORTOVOM AREÁLI
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VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOVIEK

ŠPORT

FUTBALISTI BEŠEŇOVEJ MAJÚ ZA SEBOU ĎALŠÍ ROK
Hráči A-mužstva prezimujú v tabuľke v pokojných vodách na 6.
mieste, keď na vedúce mužstvo
strácajú iba štyri body. Jeseň futbalistom celkom vyšla, doma sme
nestrácali body a súperi z nás mali
v Bešeňovej rešpekt. Za zmienku
stojí víťazstvo so Sučanmi, ktoré
určite výkonnostne patrí ku špičke 5. ligy. Vonku sa chalani schádzali horšie a v budúcnosti na
tom určite musíme popracovať,
aby výsledky na súperových ihriskách boli lepšie. Vtedy môžeme
rozmýšľať aj o vyšších métach pri
A-mužstve. Za zmienku stojí krásne víťazstvo v Turčianskych Tepliciach 9:0. Chalani makali 90 minút a odmenou im bolo historické
víťazstvo na súperovom ihrisku.
Určite boli aj zápasy, kde sme to
nezvládli - doma derby zápas so
Sliačmi, keď s priemerným mužstvom hostí sme uhrali iba remízu

2:2. Na jeseň sa mohlo mužstvo
oprieť o brankára Kokoruďu, ktorý neraz podržal svoje mužstvo.
Mužstvo malo svoju veľkú silu
hlavne, keď hralo v kompletnom
zložení. S umiestením je celková
spokojnosť, cieľom bolo po jeseni 6. miesto. Po poslednom kole
odišiel hrať do 1. indickej ligy náš
hráč a tréner Jožko Kapľáň. Držíme mu palce, aby sa mu vyhýbali
zranenia a vrátil sa domov, keď sa
mu skončí kontrakt. Mužstvo dorastu pod vedením trénera Hóoka
trošku zaostalo za dobrou minuloročnou sezónou. Umiestnenie
na 11. mieste nie je síce lichotivé, no do jarnej časti sa dá určite
zlepšiť. Mužstvo hlavne trpelo na
veľkej obmene hráčskeho kádra v
letnej časti. Dôležitou vecou bolo,
že v lete sa A-mužstvu podarilo
zapracovať do zostavy Sama Pažitku a Tomáša Šmiguru. Dúfajme,

že každý rok sa nám bude dariť
postupne zapracovávať mladých
hráčov do mužstva. V doraste
máme ďalšie talenty, ktoré, ak
budú na sebe pracovať, majú šancu byť oporami mužov v Bešeňovej. Žiaci a prípravka: Mládežnícka základňa Bešeňovej sa nám
utešene rozrastá. Stále máme
viac hráčov z dediny aj okolitých
dedín. Svedčí to o dobrej práci
našich trénerov (Mataj, Kapľáň,
Jacko), ale aj o perfektných podmienkach v Bešeňovej. Mužstvá
mali tri tréningové plochy, materiálne zabezpečenie bolo na
výbornej úrovni a konfrontácia
s kvalitnými mužstvami nám
tiež určite nechýbala. Mládežníci
budú v zime trénovať v telocvični
v Liptovskej Teplej, kde našli výborné podmienky na zlepšovanie
sa vo futbale. Chalanom bude na
určitý čas chýbať tréner Kapľáň,

ale dočasne ho zastúpi Ivan Jacko. Areál štadióna nám utešene
opeknieva. Po ôsmich rokoch sme
sa dočkali výmeny umelého trávnika. Trávnik už bol dosť zničený
a výmenou sme sa dopracovali
k tomu, že všetky mužstvá budú
mať hlavne v zimnom období
kvalitnú tréningovú plochu. Peniaze na prerábanie poskytol SFZ
a určitú časť aj obec Bešeňová ako
hlavný sponzor futbalu. Určite to
nie je posledný projekt v dostavbe ihriska, už teraz máme plány,
čo treba zlepšiť a dobudovať. Na
záver chcem všetkým hráčom a
trénerom poďakovať za vzornú
reprezentáciu obce. Všetkým čitateľom a občanom Bešeňovej
prajem krásne vianočné sviatky,
aby si ich užili v kruhu rodiny, oddýchli a načerpali nových síl do
roku 2019.
Ján Hablák
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SPEKTRUM

OTVÁRACÍ ZÁPAS NA NOVEJ UMELEJ TRÁVE
Výborná partia, ktorá hrá každú stredu medzi sebou od októbra do apríla o veľkú prestíž.

Spoločenská kronika
Narodenie:
Orviská Mia
Garajová Vanesa
Úmrtie:
Tisoň Ivan
Kratková Irena
Jubilanti:
70
Kubaláková Agnesa
Michníková Mária

9. Ročník
Ples Bešeňovcov
Termín: 26.01.2019 o 18:30 h.
Cena: 20,00 EUR
Miesto: Kultúrny dom v Bešeňovej
Organizátor: kultúrna komisia
V cene: polievka, hlavné jedlo, káva, zákusok a kapustnica

Najstaršia
Bešeňovčanka
Božena Droppová
(94 r.)
Najstarší Bešeňovčan
Koloman Műller (88 r.)

Vstupenka je zároveň lístok do tomboly.
O zábavu sa postará hudobná skupina FLESH
Kontakt: Mgr. Marcela Kováčová – 0918 586 501

BEŠEŇOVÁ - ROZPIS VÝVOZOV KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2019
2.január 2019

5.jún 2019

16.január 2019

19.jún 2019

13.február 2019

3.júl 2019

30.január 2019

26.jún 2019

27.február 2019

10.júl 2019

27.marec 2019

24.júl 2019

13.marec 2019
10.apríl 2019
24.apríl 2019

8.máj 2019 sviatok - upresní sa
22.máj 2019

17.júl 2019

28.august 2019

4.september 2019

11.september 2019
25.september 2019
9.október 2019

23.október 2019

6.november 2019

31.júl 2019

20.november 2019

14.august 2019

18.december 2019

7.august 2019

21.august 2019

4.december 2019

25.december 2019 sviatok - upresní sa
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