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V BEŠEŇOVEJ VYRASTÁ HOTEL,
KTORÝ BUDE NAJVÄČŠÍ NA LIPTOVE
Štvorhviezdičkový deväťpodlažný hotel s približne sedemsto lôžkami bude stáť v areáli akvaparku.
Jeho základy už stoja. Pre obec to znamená 70 nových pracovných miest a ekonomické posilnenie,
ročne by mal hotel prispieť do obecnej kasy sumou 70 až 100-tisíc eur. Jeho otvorenie je naplánované
na budúci rok.

SPRAVODAJSTVO

ÚVODNÍK STAROSTU

Vážení občania,
chceme vás informovať o tom,
že sme za uplynulé obdobie
pracovali na viacerých projektoch. Podarilo sa nám získať
právoplatné stavebné povolenia na projekty - hasičská
zbrojnica, tribúna a nájomný
bytový dom „E“. Vo februári
sme podali žiadosť o dotáciu na
Ministerstvo dopravy a výstavby SR a žiadosť o úver na Štátny fond rozvoja bývania, v lete

plánujeme začať s výstavbou
Nájomného bytového domu „E“.
V marci sme podali projekt na
získanie dotácie na vretenovú kosačku, v ktorom sme boli
úspešní. V najbližšej dobe ju
chceme kúpiť. Na uskladnenie
kosačiek sme kúpili aj betónovú garáž. Ďalej máme rozpracovaný projekt Zelené obce,
ktorý zahŕňa výsadbu rôznych
druhov stromov pri cintoríne.
Dokončili sme projekt Mondi detské prvky v materskej škole.
V apríli prebehla oprava a systémové prerobenie verejného
osvetlenia.
V súčasnosti pripravujeme
monografiu obce Bešeňová.
Prosím všetkých občanov,
aby nám poskytli fotografie
dediny vhodné na zrealizovanie tohto projektu. Bližšie
informácie o projekte poskytneme na obecnom úrade.
Martin Baran

BEŠEŇOVÁ SCELÍ VŠETKY
POZEMKY
Po šiestich rokoch úsilia samosprávy schválili Bešeňovej
uskutočnenie komasácie. Z
Liptova v tomto smere uspeli
ešte obce Valaská Dubová, Liptovský Ján a Vlachy. Scelenie
pozemkov bude financované
zo zdrojov Európskej únie a
ministerstva pôdohospodárstva. Komasácia prebehne v
celom katastri. Parcely budú
vysporiadané do jednojedinových pozemkov.

Komasácia je pre dedinu významná vec, robí sa totiž len
raz za 120 rokov. Jej hodnota
je 350 až 400-tisíc eur. Je dôležitá pre ďalší rozvoj obce a
výstavbu. V rámci komasácie
obec vysporiada aj časť Roviny, na ktoré čaká štyridsať
rokov. Celý proces potrvá asi
tri roky. Jeho súčasťou budú
jednania pozemkového úradu
s vlastníkmi pozemkov.

Investičné plány na tento rok:
•
•
•
•
•
•
•
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Výstavba chodníka od domu č. 200 po Vilu 27
Osadenie smerových tabúľ
Modernizácia interiéru materskej školy
Výmena strešnej krytiny na dome smútku
Nové oplotenie na cintoríne
Terénne úpravy popri cestách ku bytovkám a na Sihoti
Autobusová zastávka pri pizzerii

ĎALŠIA BYTOVKA SA ZAČNE
ČOSKORO STAVAŤ
Projekt na výstavbu piatej
obecnej bytovky je už podaný
na ministerstve dopravy a na
Štátnom fonde rozvoja bývania. „Do leta chceme začať stavať,“ povedal starosta Martin
Baran. Budúci rok by mohla
samospráva odovzdať záujemcom sedemnásť nájomných
bytov. Dopyt po bývaní je však

napriek neustálej výstavbe bytových domov väčší ako ponuka. Pri prideľovaní bytov dostávajú prednosť obyvatelia s
trvalým pobytom v Bešeňovej.
Samospráva má už teraz v pláne začať vybavovať povolenia
na výstavbu šiestej a siedmej
bytovky, aby dokázala uspokojiť záujem ľudí o bývanie.

ZBROJNICA A TRIBÚNA ČAKAJÚ
NA ZELENÚ
Obec má pripravené stavebné
povolenie na výstavbu hasičskej zbrojnice. V súčasnosti
čaká na výzvu z ministerstva
vnútra, ktorá umožní samosprávam uchádzať sa o dotáciu.
Bešeňová bude žiadať 50-tisíc
eur, zvyšnú investíciu je rozhodnutá doložiť z vlastných
zdrojov.
Zbrojnica pre potreby hasičov

a hasičskej techniky by mala
stáť v areáli zberného dvora.
Stavebné povolenie je pripravené aj na výstavbu tribúny na
futbalovom ihrisku. Financie
chce samospráva získať cez
výzvu Slovenského futbalového zväzu, žiada 15-tisíc eur. Z
Miestnej akčnej skupiny má
prisľúbených ďalších 15-tisíc. Tribúna by mala mať 356
miest na sedenie.

SPRAVODAJSTVO

AK NEZAČNEME TRIEDIŤ, BUDEME MUSIEŤ
SIAHNUŤ HLBŠIE DO PEŇAŽENIEK
Vláda na svojom zasadnutí
schválila návrh poplatkov za
skladovanie zmesového komunálneho odpadu na skládkach s účinnosťou od 1. januára. Toto navýšenie sa výrazne
dotkne aj našej obce a bude

závisieť od toho, ako budeme
my, obyvatelia, triediť odpady.
Poplatok za skládkovanie odpadov bol doteraz 5,04 eur za
tonu odpadu. Od nového roka
sú poplatky rozdelené nasledovne:

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03
01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t

Položka
1
2
3
4
5
6
7

Úroveň vytriedenia
Sadzba za príslušný rok v € . t-1
komunálneho
2019 2020 2021 2022 2023-2030
odpadu
<10%
17
26
33
40
46
10-20%
12
24
30
36
41
20-30%
10
22
27
32
36
30-40%
8
13
22
27
31
40-50%
7
12
18
22
26
50-60%
6
11
15
19
21
>60%
5
8
11
14
16

V tabuľke je prehľadne uvedené, ako sa budú postupne zvyšovať poplatky za skladovanie odpadu
počnúc rokom 2019. A ako to postihne obec? Za rok 2018 sme
mali úroveň triedenia 31,74 %. Naša obec je podľa tabuľky v
štvrtej skupine triedenia 30-40 %, čo znamená, že tento rok budeme platiť za tonu odpadu uloženého na skládku 8 eur. Keby
sme lepšie triedili, mohli by poplatky za odpady klesnúť. Treba
si položiť otázku, či je naozaj problém fľašu, plast, plechovicu,
kartón odhodiť do kontajnera? Je problém odviesť stavebný
odpad alebo pokosenú trávu, orezané konáre na zberný dvor?
Obec vybudovala zberný dvor, má kontajnery – vytvorila oproti
iným obciam nadštandardné podmienky pre separáciu. Tak to
využime.

NOVÉ IHRISKO
Obec podala projekt na výstavbu viacúčelového ihriska.
Postaviť ho chce na bývalej
parkovacej ploche pri minifutbalovom ihrisku. Športovisko
by slúžilo hneď na niekoľko
športov, basketbal, volejbal,

nohejbal, florbal a v zime by
sa na ňom mohol hrávať hokej. Výstavba ihriska by mala
stáť asi 70-tisíc eur, samospráva môže získať z Úradu vlády
38-tisíc.

OBEC KÚPI KVALITNÚ KOSAČKU
Bešeňová získala z ministerstva financií a Nadácie SPP
príspevky na nákup vretenovej kosačky v hodnote 15-tisíc
eur. Nová kosačka bude pomáhať udržiavať trávnik na

futbalovom ihrisku v kvalite
potrebnej pre tréningy a hlavne zápasy. Obec v súčasnosti
reprezentujú štyri mladšie kategórie a družstvo mužov.

UPOZORNENIE
Kontajner na zelený odpad
Pred bránou zberného dvora bol umiestnený kontajner na
biologicky rozložiteľný zelený odpad, do ktorého môžu občania vhadzovať len trávu, odpad zo záhrad, ostrihané tuje
a okrasné stromčeky. Zberný dvor obsluhujú traja technickí
zamestnanci, ktorí už majú o dianí na zbernom dvore a okolo
neho neustály prehľad vďaka mobilnej aplikácii a kamerám.
Máme však negatívu skúsenosť, niekto totiž do kontajnera
nahádzal konáre, ktoré tam nepatria (konáre sa ukladajú na
zbernom dvore).
Pomocou aplikácie vieme presne, ktorý občan to bol, preto
opätovne vyzývame ľudí, aby nevhadzovali do kontajnera konáre a iný druh odpadu, ktorý tam nepatrí! V prípade ďalších negatívnych skúseností budú obyvatelia riešení v
správnom konaní a bude im udelená pokuta. Obec upozorňuje, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom a
v prípade, že sa v kontajneri na biologicky rozložiteľný odpad
nájdu iné druhy odpadu, kontajner bude premiestnený do
areálu zberného dvora. Ostatný odpad môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v otváracích hodinách na zberný dvor. V
prípade potreby neváhajte kontaktovať starostu obce.

KOMPOSTOVANIE V ZÁHRADE
Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické
látky, tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z
ovocia a zeleniny) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dážďovky, roztoče, mravce) a mikroorganizmov,
ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodnotné hnojivo kompost.
Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do kompostu
dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou
úrody odobrali.
Význam kompostu:
1.	Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické látky a
humus.
2.	Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.
3.	Zlepšujeme fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy – kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.
4.	Humus, ktorý je v komposte, zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu.
5.	Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme množstvo
pôdnych mikroorganizmov.
6.	Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého
vegetačného obdobia.
7.	Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme ich kvalitu.
8.	Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
9.	Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám, ale aj stromom a krom.
Dominika Ďurišová
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DUCHOVNÉ SLOVO, SPEKTRUM

SPRAVODLIVOSŤ
Na dlhé kolóny a hustú premávku
áut cez naše obce sme si už zvykli.
Ružomberok zapchatý, a tak ho
všetci obchádzajú cez Bešeňovú.
Počas veľkonočných sviatkov sa
množstvo ľudí presúvalo z východu na západ a predovšetkým zo
západu na východ. A tak Zelený
štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota – veľkonočné trojdnie nebolo
len časom oslavy Boha, ale aj časom veľkého dopravného pohybu.
Čo spôsobilo ten veľký dopravný
pohyb počas troch svätých dní?
Počasie bolo nádherné, priam ideálne, čistá obloha zaliata slnkom,
a tak to mnohých pohlo opustiť
pohodlie domova a vydať sa za oddychom do prírody. Nečudujem sa,
mnohí sme veľmi vyčerpaní a tak
potrebujeme načerpať sily v lone
prírody.
Zároveň som si však kládol aj
otázku: Koľkí z týchto cestujúcich
dali prednosť prírode pred oslavou Toho, ktorý to všetko stvoril?
Koľko ľudí príde vo Veľký piatok
na krížovú cestu? A koľkí prídu na
slávenie Bielej soboty? Tak veľmi
potrebuje naša duša oddýchnuť,
ale oveľa viac potrebuje naša duša

stretnutie s Bohom, ktorý jediný
dá pokoj, akúsi spokojnosť v hĺbke
srdca. Koľkí máme skúsenosť, ako
sme sa vrátili z dovolenky pri mori
či z hôr, a predsa sme cítili, že nám
čosi chýba, že sme – hoci po dovo-

ktorá spočíva v stálej a pevnej
vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im
patrí. Spravodlivosť voči Bohu sa
volá „čnosť nábožnosti“.
A s nábožnosťou máme veľký
problém. Veľmi sa vytráca zo ži-

lenke – akosi prázdni.
Ak sa v dnešnej dobe hodne hovorí o spravodlivosti, resp. o nespravodlivosti vo verejnom živote,
treba zdôrazniť, že to, čo charakterizuje našu dobu, je nielen nespravodlivosť v spoločenskom dianí,
ale aj nespravodlivosť voči Bohu.
Čo je to vlastne tá spravodlivosť?
Spravodlivosť je morálna čnosť,

vota našich rodín a našej farnosti.
Hlavným prejavom čnosti nábožnosti je adorácia – klaňanie sa.
Bohu sa klaniame jedinečným
spôsobom - našou účasťou na
svätej omši. Boh sám to chcel, keď
povedal: „Vezmite a jedzte z neho
všetci. Toto robte na moju pamiatku“ (porov. Mt 26,26; Lk 22,19).
Klaňať sa Bohu znamená uznávať

Spoločenská kronika
Narodenie
Paprčiak Marián
Mužilová Vanessa
Dvorský René
Úmrtie
Droppová Božena
Čabajová Mária
Smitková Terézia
Jubilanti
50
Nemcová Gabriela
Vangel Pavol
Žiaková Daniela
55
Varga Ondrej
Vejačková Beáta
Protuš Miroslav
Vrzgula Vladimír
Ižo Jaroslav
Baranová Ľubica
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60
Grenčík Daniel
Mačniak Ján
Pallo Stanislav
65
Králová Mária
Gašperík Ján
Jaloviar Peter
Pazúrová Margita
70
Antolová Anna
Baran Ľudovít
Bobrovnická Edita
Kováčová Jozefa
Kubaľák Miroslav
Šlachtová Natália
Najstarší občania
Szuriová Helena (89 r.)
Koloman Műller (89 r.)

ho za Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa,
za Pána a Vládcu nad všetkým, čo
jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú Lásku: „Pánovi, svojmu Bohu sa
budeš klaňať a jedine jemu budeš
slúžiť“ (Lk 4,8), povedal Ježiš, citujúc Deuteronómium.
Ak človek systematicky dáva
prednosť stvoreniu – prírode,
športu, zábave pred Stvoriteľom,
bude to mať v jeho živote a v živote jeho rodiny katastrofálne následky. Predovšetkým to spôsobí
stratu daru viery a potom aj stratu Božieho požehnania a Božej
ochrany. Stratu milosti vedenia
Duchom Svätým. Keď sa človek
prestane klaňať Bohu, vždy, skôr
či neskôr, vždy, sa rúti do nešťastia.
Pozývam vás k návratu k čnosti
nábožnosti slovami apoštola Pavla, ktoré adresuje svojmu duchovnému synovi Timotejovi: „Cvič sa
v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je
užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Toto
slovo je spoľahlivé a hodné prijať
ho úplne.“ (1 Tim 4,8-9)
Peter Lešňovský, správca farnosti

PRI CINTORÍNE PRIBUDNE ZELEŇ
Obec sa zapojila do projektu
Slovenskej agentúry životného prostredia s názvom Zelené obce.
Prostredníctvom neho uskutoční výsadbu stromov a
okrasných drevín okolo cintorína na západnej a južnej
strane.
Na projekt môže dostať až
15-tisíc eur.

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
V januári obec podala žiadosť
o dotáciu na ministerstvo životného prostredia. V septembri by chcela vybudovať
pri cintoríne vodozádržné zábrany a urobiť opatrenia, aby
voda nestekala po povrchu,
ale vsakovala do zeme. Ná-

sledne by sa tam mala začať
výstavba parkoviska a prístupovej cesty ku parkovisku.
Vsakovacie zariadenia dá samospráva osadiť aj na Sihoti.
Po tejto investícii za zhruba
39-tisíc eur bude nasledovať
výstavba cesty.

ŠPORT

MINITURNAJ O POHÁR STAROSTU
Prvý januárový víkend sa odohral na umelej tráve v Bešeňovej
11. ročník turnaja O pohár starostu obce Bešeňová.
V kvalitnom obsadení za účasti
ôsmich mužstiev sa z víťazstva
tešili hráči A-mužstva, 2. miesto
patrilo Orava Teamu a 3. miesto
stabilnému účastníkovi turnaja
- Ivaške.
Podstatou turnaja bolo ale
stretnutie hráčov, kamarátov pri
kapustnici a pri športe.
Toto vydarené podujatie má svoju tradíciu a každoročne sa naň
teší veľká futbalová rodina.
Za zmienku ešte stojí, že náš
hráč a tréner Jožko Kapľáň, ktorý odišiel za legionárskym chlebíkom do Indie, sa stal s muž-

stvom CHENNAI CITY majstrom
krajiny.
Touto cestou mu chceme poďakovať za výnimočný úspech. Netrpezlivo čakáme na jeho návrat
domov, aby opäť pomáhal futbalu v Bešeňovej.

stredný)
3. miesto IVAŠKA (Marek Huntoš, Tomáš Baďo, Matej Vorčák,

Šimon Volf, Tomáš Šmigura, Milan Vrtich, Samo Pažitka)

Oravskou Porubou nás trošku
zaskočila.
Mužstvo dorastu bolo stabilizovanejšie a pravidelne trénovalo,
v utorky v telocvični v Liptovskej Teplej, v štvrtky na umelej
tráve. Hráči mali dobrý prístup
ku svojim futbalovým povinnostiam. Dorastenci odohrali štyri
prípravné zápasy na umelej tráve v Ružomberku. Majstrovské
zápasy začali veľmi dobre a po
remíze v Černovej sme doma vyhrali s Nižnou. Mužstvo čaká ale
ťažká jar, pretože nestojí lichotivo v tabuľke. Je však stabilizované, tak pevne veríme, že časom

pôjde vyššie aj v tabuľke.
Žiacke mužstvá pod vedením
Gustáva Mataja a Ivana Jacka
trénovali v telocvični v Teplej.
Mladé nádeje majú veľkú chuť
zlepšovať sa a vo veľkom počte chodia na tréningy. Tréneri
nemusia deti zvlášť motivovať,
aby chodili trénovať. Odmenou
sú im zápasy, v ktorých sa môžu
konfrontovať so súpermi. Radosť po víťazstvách je stále veľká, aj keď výsledky vôbec nie sú
podstatné. V zimnej prestávke
sme odohrali turnaje, v ktorých
sa nám darilo.

Ján Hablák

Výsledky:
1. miesto THE REDS (Ján
Hablák, Adrián Drígeľ, Lukáš Teličák, Mário Mrva, Stano Vyšný,
Michal Baran, Matúš Jacko)
2. miesto ORAVA TEAM (Michal
Balko, Miro Kaplánek starší, Ondrej Budiak, Filip Kozáčik, Tono
Slamka, Dávid Čihák, Kaplánek
najmladší, Miro Kaplánek -

FUTBALISTOV ČAKÁ ŤAŽKÁ JAR
Futbalisti Bešeňovej sa prebudili zo zimného spánku a začali
zimnú prípravu na jarnú časť
ročníka. Hráči A-mužstva pod
vedením trénera Stana Vyšného
začali trénovať v polovici januára. Tréningy boli väčšinou na
umelej tráve v Bešeňovej a v teréne, kde sa naberala kondícia.
Cez víkendy boli naplánované
zápasy v Ružomberku na umelej
tráve. Regenerácia prebiehala v
kúpeľoch, kde máme vytvorené
perfektné podmienky. Prípravné zápasy sme odohrali s piatimi kvalitnými súpermi. Celková
bilancia bola 1 výhra, 1 remíza

a 3 prehry. Za zmienku stojí
výborná remíza 0:0 so Stráňavami. Tréningová dochádzka v
prípravnom období bola žalostná. Moc slávne nebolo ani schádzanie sa na prípravné zápasy.
V zimnom období sa nám nepodarilo doplniť káder ani jedným
hráčom a súpiska na jarnú časť
je úzka. Musíme do kádra zabudovať mladých hráčov z vlastného dorastu. Čaká nás ťažká jar
ročníka 2019, v ktorom bude
určite do posledného kola o čo
hrať. Majstrovské zápasy sme
začali perfektným víťazstvom
v Nižnej, no domáca prehra s

Ján Hablák

Víťazný tím miniturnaja
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY

NOVINKY Z MATERSKEJ ŠKOLY
Radi by sme prezentovali úspechy
detí vo výtvarných súťažiach, do
ktorých sme zasielali ich vydarené
práce. Zapojili sme sa do súťaží od
rôznych vyzývateľov a na rôznu
tematiku. Veríme, že práce odzrkadľujú kvalitnú krúžkovú a každodennú edukačnú činnosť, najmä s rozvojom vedomostí na danú
tému, s rozvojom jemnej motoriky

a výtvarných a pracovných zručností už u najmenších detí. Počas
školského roka boli ocenení: Samuel Hoza (Netradičné jablko - 1.
miesto), Tobias Črep (Netradičné
jablko - 3. miesto), Gabriela Ťapajna (Klenoty dolného Liptova – 2.
miesto), Tobias Črep a Damián
Črep (Vesmír očami detí), Filip
Rusnák (Hasiči - 1. miesto).

Okrem spomínaných aktivít sme
našu bežnú činnosť obohatili o
karneval a návštevu obecnej a
mestskej knižnice. Aktuálne sa
pripravujeme na vystúpenie ku
Dňu matiek, na školský výlet a na
plavecký kurz.
Ďalšou novinkou je nová kvalitná
preliezačka - loď, ktorou sa hra
detí veľmi obohatila a esteticky

skrášlila priestor materskej školy.
V areáli nám vďaka úspešnej projektovej činnosti starostu Martina
Barana a následnému finančnému
príspevku od spoločnosti MONDI
SCP pribudne okrem preliezačky
aj bylinková záhradka pre environmentálny projekt vzdelávania
škôlkarov.
Zuzana Kohútová

ŠKÔLKARI LYŽOVALI NA DONOVALOCH
V zimnom období bolo pre nás
najväčším zážitkom lyžovanie
na Donovaloch.
V dňoch od 21. do 25. januára sa
v lyžiarskej škole Patty ski usku-
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točnil lyžiarsky kurz pre našich
predškolákov. Počas mrazivých
a slnečných dní deťom nebola
zima.
Denne pod vedením inštrukto-

rov nadšene trénovali a po krôčikoch napredovali.
Užívali si rozcvičky, tanec a
zábavné súťaže s maskotmi
rozprávkových postavičiek. V

posledný deň sa uskutočnili preteky, v ktorých deti predviedli
techniku a rýchlosť na lyžiach
pred svojimi rodičmi. Tí ich nadšene povzbudzovali.

SPEKTRUM

SENIORI SA VRHLI DO NOVÉHO ROKA
V roku 2019 sme sa stretli už
sedemkrát, ako vždy každé dva
týždne.
Vo februári sme zhodnotili našu
činnosť za predchádzajúci rok.
Za prítomnosti starostu Martina
Barana sme usporiadali slávnostnú výročnú schôdzu ZO JDS
Bešeňová v salóniku hotela Summit. Pánovi starostovi a obecnému úradu sme poďakovali za
podporu a spoluprácu pri našej
činnosti.
V marci sme boli na divadelnom
predstavení Úklady a láska v štú-

diu Komorného divadla v Martine. Teraz sa chystáme do divadla
v Spišskej Novej Vsi na veselohru
Škriepky na korze.
V máji si chceme prezrieť výstavu kvetov v Banskej Bystrici, kde
sme ešte ako členovia JDS neboli.
V pláne máme ešte veľa akcií,
ktoré by sme chceli podniknúť.
Musím spomenúť, že tento rok
nás opustili dve členky - Mária
Čabajová a Terézia Smitková.
Česť ich pamiatke!
Renáta Droppová,
predsedníčka ZO JDS Bešeňová

FAŠIANGY BOLI VESELÉ

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Od rána sa dedinou presúval
sprievod masiek, aby ľudí dostali do fašiangovej nálady. Popoludní sa spoločenský ruch premiestnil do kultúrneho domu,
kde sa konal detský karneval s
programom Srandy bandy. Na

Turnaj v stolnom tenise O pohár starostu sa koná pravidelne už od
roku 2000. V kultúrnom dome súťažili stolnotenisoví nadšenci v
troch kategóriách – profi, zmiešanej a hobby. Výsledky:

stoloch boli nachystané šišky od
tety Števky z materskej školy,
zabíjačkový tanier pre každého
návštevníka zábavy, chutná praženica. Večer sa konal karneval
pre dospelých. Každý, kto prišiel
v maske, mal vstup voľný.

Neregistrovaní:
1. Bohuš Hýll
2. Marián Baran
3. Ján Vaňko

Registrovaní:
1. Milan Hrnčiar
2. Peter Pecho
3. Juraj Drapáč
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