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Ďalší bytový dom
je hotový

V júni by mala samospráva odovzdať byty v bytovom
dome D nájomníkom. V súčasnosti finišujú práce v interiéri,
maľuje sa a kladú sa podlahy.
Všetkých dvanásť bytov je ob-

sadených záujemcami. Do konca roka obec pripraví stavebné
povolenie na výstavbu piatej
obecnej bytovky E.
Do bytového domu D vyberala
bytová komisia zo 170 žiada-

teľov. Na základe stanovených
kritérií, ku ktorým patrí predovšetkým trvalý pobyt v Bešeňovej, komisia určila poradie
podľa dátumov podaných žiadostí.

Bešeňová
zažíva boom
Tento rok Bešeňová prekročí
hranicu 700 obyvateľov. Zatiaľ
čo v roku 2010 mala obec sotva
400 obyvateľov, začiatkom tohto roka je to už 671 ľudí. „Rozrastá sa výstavba, plnia sa nájomné byty, obec žije turizmom,
sú tu pracovné príležitosti, to
všetko prispieva k demografickému nárastu,“ hovorí starosta
Martin Baran. „Keď si zrátam
stavebné povolenia, žiadosti o
trvalý pobyt, vychádza mi, že
do konca tohto roka presiahne
počet obyvateľov sedemstovku.“

SPRAVODAJSTVO

Projekty
• Obec podala žiadosť o dotáciu na ministerstvo dopravy
na návrh územného plánu.
• Bešeňová sa na ministerstve
pôdohospodárstva opätovne
uchádza o nenávratný finančný príspevok na zateplenie
kultúrneho domu.
• Obec už má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu
cesty a parkoviska pri cintoríne, ku ktorému patrí aj verejné
osvetlenie, rozhlas a dažďová

kanalizácia. Cez pripravovaný projekt sa bude uchádzať
o dotáciu do 400-tisíc eur.
• Samospráva pracuje na projekte výstavby novej hasičskej zbrojnice. Mala by stáť
na mieste obecného dvora.
Dotáciu chce žiadať na ministerstve vnútra. Investícia by
sa mala vyšplhať na približne
100-tisíc eur. Na financovaní
výstavby sa chce podieľať aj
obec.

Záchranári už sídlia
v lepších priestoroch
Budova záchranárskej služby
je už zateplená. V marci samospráva odovzdala opravenú
obecnú stavbu záchranárom.
Dala vymeniť strechu, starý

plech nahradila bazénová fólia, a zateplila ju spolu s celou
budovou.
Oprava budovy stála približne
11-tisíc eur.

Sihoťou povedie asfalt
Obec pracuje na výstavbe miestnej cesty v časti Sihoť. Vysúťažená firma urobila spodnú stavbu
pod cestu, rozložila štrk a práce
ukončila začiatkom marca. Do
konca mája by mali byť položené obrubníky a do konca júna

by už mal viesť touto lokalitou
asfaltový koberec. V prvej etape, ktorá by mala byť hotová do
konca júna, obec pokryje asfaltom asi 950 metrov. Celkovo v
Sihoti vyasfaltuje zhruba dva
kilometre komunikácií.

Nová dažďová kanalizácia
V novembri začala samospráva robiť dažďovú kanalizáciu
a vsakovacie rúry v lokalite Si-
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hoť. Vo februári boli stavebné
práce hotové. Celkové náklady
sa vyšplhali na 47-tisíc eur.

SPRAVODAJSTVO

Ihrisko pri ihrisku už stojí
Nové detské ihrisko pri futbalovej tráve slúži verejnosti už
od decembra minulého roka.
Na ihrisku s bezpečnou dopadovou plochou sú umiestnené
hojdačky a prvky na aktívne
hranie sa detí. Obec získala na
vybudovanie ihriska dotáciu
12-tisíc eur z Oblastnej organizácie cestovného ruchu, 4,5

tisíc investovala z vlastného
rozpočtu. Ďalšie ihrisko vznikne v lesíku pri Váhu. Bešeňová
získala z rovnakej organizácie
12-tisíc eur na vybudovanie
prístrešku s lavičkami a detskými prvkami na hranie. Do
jesene by malo detské ihrisko
stáť. V dedine tak budú už tri
zóny určené pre deti i rodičov.

Ihrisko dostane nový
trávnik
Slovenský futbalový zväz
schválil Bešeňovej dotáciu vo
výške 15-tisíc eur na obnovu
infraštruktúry viacúčelového
ihriska. Obec sa spolupodieľala čiastkou 5-tisíc eur. Obnova

spočíva vo výmene trávnika,
sietí futbalových bránok a
vo výstavbe aspoň základov
tribúny, ktorú samospráva
postupne dobuduje podľa finančných možností.

Kontajner na zelený odpad
Pred bránou zberného dvora
bol umiestnený kontajner na
biologicky rozložiteľný zelený
odpad, do ktorého môžu obyvatelia vhadzovať len trávu,
odpad zo záhrad, ostrihané
tuje a okrasné stromčeky.
V žiadnom prípade tam nepatria konáre a iné odpady
(konáre sa drvia v drviči).
Iný druh odpadu môžu oby-

vatelia umiestniť v otváracích hodinách na zberný dvor.
Samospráva upozorňuje, že
priestor je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade, že sa v kontajneri na
biologicky rozložiteľný zelený
odpad nájdu iné druhy odpadu, kontajner bude premiestnený do areálu zberného dvora.

Pri bytovkách sa buduje
V marci obec odovzdala spoločnosti Cestné stavby stavenisko pod cestu pri bytovkách
a ihrisku. Stavba by mala stáť
65-tisíc eur. Okrem 340 metrov dlhej cesty tam Cestné
stavby vybudujú parkovisko
pre 60 áut a chodník v dĺžke
206 metrov od bytoviek ku
hlavnej ceste. Do 30. júna by
malo byť všetko hotové.

Osvetlenie a rozhlas
V lokalite Sihoť obec buduje svojpomocne so svojimi pracovníkmi verejné osvetlenie a rozhas. Spomínané siete potiahne aj ku bytovým
domom, lampy osadí popri chodníku, ktorý vybuduje do konca júna.
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ŠPORT

OŠK Bešeňová začala jarnú časť súťaže

Futbalisti majú za sebou zimné obdobie, ktoré prinieslo v
klube zaslúžený oddych, ale
aj tvrdú drinu na jarnú časť
súťažného ročníka. Prvý januárový víkend sa uskutočnil v
Bešeňovej už tradičný turnaj o
Pohár starostu obce, kde sa za
účasti 8 mužstiev z Bešeňovej a
z blízkeho okolia odohral veľmi
dobrý turnaj. Vďaka kvalitnému
obsadeniu mužstiev sa odohrali
výborne zápasy. Turnaj ponúkol vyrovnané zápasy a utužil
kamarátske vzťahy chalanov z
Bešeňovej a blízkeho okolia. Výsledky neboli podstatné, aj keď
sa hralo o každý gól. V žiackych
kategóriách došlo k posilneniu

Stolný tenis
Stolní tenisti si zmerali sily
koncom minulého roka.
Hrali o putovný pohár starostu v profi a hobby kategóriách. Víťazmi s stali:
mužstvo profi: 1. Ing. Daniel
Grenčík, 2. Peter Pecho, 3.
Ivan Jacko, mužstvo hobby:
1. Martin Kováč, 2. Matúš
Baran, 3. Bohuš Hýll.
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trénerského postu, ku p. Matajovi pribudol nový tréner Jozef
Kapľáň. Kategórie U-9,11,13
trénovali celé zimné obdobie v
telocvični v Liptovskej Teplej.
Mužstvá sa zúčastnili aj turnajov na Liptove, kde sa konfrontovali s inými klubmi, čo
chlapcom dodáva veľký náboj a
podporuje ich súťaživosť. Majstrovské zápasy sa začali chlapcom v apríli a veríme, že budú
napredovať a tešiť sa na každý
jeden zápas. Odmenou im budú
víťazstvá a pekné zápasy. Dorastenecké mužstvo pod vedením
trénerov T. Tisoňa a R. Hooka sa
pripravovalo v zimnom období
v telocvični a na domácej malej
umelej tráve. Prípravné zápasy
družstvo odohralo na UT v Ružomberku, ale aj Liptovskom
Mikuláši. Zápasy naznačili, že
mužstvo je dobre pripravené
na jarné boje v krajskej súťaži.
Mužstvo opustil najlepší strelec Patrik Tatár, ktorý odišiel do
dorastu v Liptovskom Mikuláši.
Zdravotné problémy nedovoľujú hrať nádejnému P. Sarčákovi,
ale mužstvo je pripravené zabojovať o horné priečky tabuľky.
Ako sa tieto ciele naplnia, ukážu
až samostatné majstrovské zápasy. A-MUŽSTVO - v mužstve
nastali zmeny po jeseni. Tré-

ner J. Hablák na vlastnú žiadosť odstúpil z pozície trénera
a nahradili ho tréneri S. Vyšný,
J. Jacko a J. Kapľáň. V mužstve
nastali zmeny. Mužstvo posilnili
J. Kapľán (L. Mikuláš), M. Baran
(L. Štiavnica), M. Jacko (Likavka). Z mužstva odišli M. Vorčák
(Pribiš), M.Huntoš (Likavka).
Mužstvo od 15. januára poctivo
trénovalo v domácich podmienkach na umelej tráve, využívalo
tiež terény na naberanie kondície a prípravné zápasy absolvovalo na UT v Ružomberku.
Odohralo sedem zápasov , za
zmienku stojí výhra nad Trstenou 4:1. Vo februári chalani absolvovali 3-dňové sústredenie
v krásnom prostredí Lučivnej.
Cieľom sústredenia bolo naberanie kondície a stmelenie kolektívu. Vydarená akcia určite
pomôže v ťažkých bojoch v jar-

nej časti súťaže. Cieľom mužstva
bude hrať pekný futbal a postupnými víťazstvami sa šplhať
v tabuľke na horné priečky. Tréningová dochádzka je na veľmi
dobrej úrovni a vytvorila sa
dobrá partia hráčov, ktorá ťahá
spolu. V trénerskej pozícii došlo
ešte k jednej zmene, Ján Hablák
prešiel z trénovania na funkciu
manažér A-mužstva. V areáli
štadióna sa začala stavať tribúnka pre päťdesiat ľudí. Bude
dokončená v priebehu mája a
pomôže hlavne v nepriaznivom
počasí, aby sa priaznivci futbalu mali kde schovať a mohli
pohodlne sledovať futbalové
zápasy Bešeňovej. Naše ihrisko
využívajú aj mladí futbalisti Ružomberka na majstrovské zápasy, krytú tribúnu využijú aj iné
mužstvá.
Ján Hablák

NAŠI SENIORI

Dôchodcovia prispeli svojou prácou k čistejšej dedine
Tak ako doteraz aj v roku 2018
sa schádzame každé dva týždne. Naše rady opustili dvaja členovia, Ľudka Šupejová a Štefan
Maťko. Pribudli nám však aj
noví - Milka Baranová, Ľudko
Baran, Gabika Mišatová a Jurko Juriga. Naša JDS má teda 32
členov. Na fašiangové posedenie
sme pozvali aj starostu Martina

Barana, ktorý nám porozprával
o rozvoji obce a odpovedal na
otázky. Vo februári sme navštívili divadelné predstavenie v
Spišskej Novej Vsi, ktoré bolo v
spišskom nárečí. Zúčastnilo sa
ho 12 seniorov. Veľmi sa nám
páčilo. V marci sme sa boli pozrieť na krásne ľadové sochy a
výtvory na Hrebienku vo Vyso-

kých Tatrách. V apríli sme sa zúčastnili výstavy kvetov v Trenčíne. Boli sme tam už druhý raz.
Každý si mohol vybrať niečo
pre seba do svojej záhradky.
Začiatkom mája sme usporiadali brigádu na skrášlenie dediny. Zúčastnilo sa jej 14 členov.
Upravili a vyčistili sme brehy
Holubieho potoka.

Mali sme aj voľby nového výboru. Keďže dôchodcovia sú spokojní s jeho doterajšou prácou,
členovia výboru sa nezmenili.
Chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa aktívne zapájajú do našej činnosti.
Renáta Droppová

predsedníčka JDS Bešeňová
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY

Čo majú nové škôlkari
V materskej škole prinášame individuálny prístup a vyrovnaný dialóg. Uprednostňujeme inovatívne
formy vzdelávania, nezabúdame
na tradície a dotyk s reálnym svetom. Organizujeme pravidelné

aktivity podporujúce všestranný
rozvoj osobnosti detí, tiež sezónne výlety s účasťou rodičov. Vďaka tomu bol pobyt detí v blízkych
mesiacoch obohatený o zážitky z
karnevalu, výletu v Žiline, z kniž-

nice, plávania, z návštevy hasičskej stanice. Deti zapájame do
výtvarných a športových súťaží.
Touto cestou by sme radi zablahoželali päťročnej Timei Hajasovej, ktorej výtvarná práca na tému

o vesmíre postúpila z okresného
do celoslovenského kola výtvarnej súťaže organizovanej centrom
voľného času v Ružomberku.
Zuzana Kohútová

Škôlka má novú riaditeľ ku

Odľahčili dedinu od smetí

Po druhom kole výberového
konania sa v apríli stala novou
riaditeľkou materskej školy
Mgr. Zuzana Kohútová z Liptovskej Štiavničky.

Deň Zeme si bešeňovské deti
pripomenuli zberom odpadu,
ktorý zorganizovala základná
škola v Liptovskej Teplej. Malí
brigádnici dostali na obecnom
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Novú zamestnankyňu Mgr.
Romanu Paprčiakovú má od
prvého mája aj obecný úrad, v
administratíve úradu sú teda
súčasnosti už tri pracovníčky.

úrade rukavice a vrecia. Tie, už
naplnené, potom zlikvidovali
pracovníci obce. Za odmenu
na deti čakal teplý čaj a párky
od zamestnankýň úradu.

UDIALO SA

Ples Bešeňovej mal všetko, čo má správny ples mať
Vedenie samosprávy na čele so starostom Martinom Baranom opäť zablahoželali Bešeňovčanom, ktorí oslávili v uplynulých mesiacoch
Obecný ples Bešeňovej si 10. februára zapísal svoj 8. ročník. Zaplesať a zabaviť sa prišli do kultúrneho domu plesajúci z obce i z okolia.
Hlavným hosťom reprezentatívneho podujatia bola skupina Flesh, ktorá prítomným zahrala do tanca v niekoľkých blokoch.
Pre plesajúcich okrem dobrej zábavy bolo pripravené výborné pohostenie a slávnostná večera. Pozornosť ako vždy pútalo žrebovanie
tomboly. Plesajúci hrali o 62 cien za viac ako dvetisíc eur, prvou bol televízor.

7

ŠPORT, SPEKTRUM

Spoločenská kronika
Narodenie:
Viktória Dudášiková
Bruno Halaš
Olívia Janigová
Peter Mišata
Juraj Patrylák
Martina Rusnáková

Jubilanti
Vedenie samosprávy na čele so starostom Martinom Baranom
opäť zablahoželali Bešeňovčanom, ktorí oslávili v uplynulých
mesiacoch životné jubileum.
Každý oslávenec dostal od obce dvadsať eur, sladkú bonboniéru, ženy kvet a muži fľašu vína.

Úmrtie:

Štefan Maťko

Sobáš:
Filip Grenčík a Monika
Hajasová
Jubilanti:

50
Oldřich Opatřil
František Likavec
Ľubomír Kubáň

Fašiangovníci sa bavili do rána
Fašiang neobišiel ani Bešeňovú.
Hneď ráno sa mladí vybrali v
tradičnom sprievode po dedine
roztancovať ľudí a navnadiť ich
na večernú zábavu. Vyslúžili si
za to vajcia, slaninu, ale aj niečo
na „zápitok“. Popoludní sa za-

bavili deti na karnevale. Podávali sa typické fašiangové jedlá,
šišky, praženica, ktoré pripravili
zamestnanci obecného úradu
a učiteľky materskej školy. Dospelí sa mohli posilniť v šenku.
Večer bola sála vyhradená pre

nich. Tí, ktorí prišli v maskách,
mali vstup zadarmo, ostatní si
zaplatili dve eurá. Každý návštevník dostal na ochutnávku
tanier so zabíjačkovými špecialitami. Fašiangová zábava trvala
až do rána.
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Pavel Dobák
Eva Ludviková
Mária Paprčiaková
Karol Pincel
60
Anna Grenčíková
Zdena Jurčová
65
Otília Dulačková
70
Marcel Mrva
Ján Kováč
Igor Duchovný
Emil Antol
75
Jozef Mačniak

80
Mária Zacharová
Irena Kratková
Marta Hýllová
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