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Občasník

Číslo 1

785 rokov prvej písomnej zmienky v obci

B

obrovec oslávi v tomto roku 785. výročie prvej
písomnej zmienky o obci. Na základe toho si
dovoľujeme uverejniť Konvent práv z roku
1756. Konvent z roku 1756, v ktorom sa Bobrovčania
domáhajú svojich práv užívať v chotári pôdu, majere,
zvyklosti a iné, im dané na základe listiny Mateja, kráľa
Uhorského z r.1480.
My, Blahoslavenej Panne Márii zasvätený konvent
cirkve Turčianskej, obsahom týchto naších riadkov
v pamäť uvádzame všetkých, ktorých sa týka, že ctený
Ján Pacsirta osobne sa dostaviac pred nás v mene a v
zastúpení múdrych a obozretných obyvateľov mestečka
Veľkého Bobrovca, včleneného do veľmi znamenitej
župy Liptovskej, preukázal a predložil istú výsadnú
listinu, vznešeným vladárom Matiašom, slavnej pamäti
kráľom uhorským a českým v Budíne vo štvrtok,
nasledujúci po nedeli Laetare roku Pána tisícštyristo /
osemdesiatom – doplnil prekladateľ/ treťom na pergamene spísanú a potvrdenú na spodnom okraji pritlačenou pečaťou tohože kráľovského Veličenstva, ktorú
on ako kráľ uhorský použival a vydanú na prosbu
obyvateľov bobroveckých; tak ako je spísaná, vyhotovená a vydaná, nám predložená s povinným prosbopisom uchádzajúc sa u nás o to, aby sme tú do nášho protokolu pojali a práva v nej uvedené do inej listiny spísali
a potrebnou výstižnou doložkou a našou vie-rohodnou
pečaťou opatrenú pre budúcnosť vydali, opravdivá a
pravá osnova ktorejžto listiny, pokiaľ jú bolo možné prečítať uvádza toto:
„My Matiaš, kráľ Uhorska a Čiech atď,. podľa obsahu prítomných riadkov v pamäť uvádzame všetkých,
ktorých sa týka, že náš verný a obozretný Štefan, mešťan, obyvateľ nášho majetku Bobrovca v mene svojom
a v mene všetkého ostatného ľudu a obyvateľov tohože
nášho majetku predstúpil pred naše veličenstvo, preukázal nám určitý rad tých starodávnych zvyklostí, chotárov a medzí, o ktorých tvrdí, že oni ich mali od starodávna, aj užívali, ponížene prosiac naše Veličenstvo,
aby sme tie pokojné zvyklosti, chotáre, medze vôbec
prijali a pokiaľ sú zákonité, ustálením touto listinou
potvŕdiť ráčili pre dokonalé zabezpečenie a v záujme ich
a ich potomkov istoty, úžitku a uspokojenia; ktorý ich
chotár a medze medzi majermi tam ležiacimi vlastnými
názvami z východnej strany prejdúc riekou Jalovcom
cez to údolie rovno ponad vrch Lisec, od juhu ale od
menovaného Jalovca rovno ponad kopec Kruh, odtiaľ sa
spustiac cez západné údolie a potok na západ rovno k

• Časť Konventu práv z roku 1756

zemiam, hraničiacim mestečkom Trnovec, odtiaľ na sever popri háji Berzoveczek, odtiaľto zostúpiac rovno
cez lúku Mozar (Močiar? - vsunul prekl.) hore na Vizko
a odtiaľto rovno k istej studničke Lohova, odtiaľ pri háji
Malý Bozonczek a zíduc zľava k potoku Rasce a prejdúc
týmto potokom k istej hore nazvanej Ludrovina a
odtiaľto rovno výjdúc na vrchy nad majerom Skok
a odtiaľto konečne tou istou cestou rovno k predhoriu
Kiar. Odtiaľto zas tou istou cestou obrátiac sa smerom
na Lopušte a odtiaľto konečne rovno ponad temeno
Štiavoň, odtiaľ zíduc bokom cez rieku Hrtan smerom
k vyčnievajúcej skale Pakola a cez ňu ponad štít vrchu
Nemczek. Odtiaľto zíduc a rovno smerujúc k štítom
hrebeňa Kopy, kde sa ukončia medze a hraničné čiary,
v ktorých vrcholom, ako aj na vyšeuvedených hrebeňoch uznáva sa a má sa uznať, že majú vlastné právo
užívania lesov a pasenia.
My teda, ktorí si predo všetkými želáme to, aby
každý náš poddaný slobodne a v pokoji užíval svoje
práva a úrody, nadchnutí touto prosbou, lebo sa nám zdá,
že je oprávnená, spravodlivá a slušná, preto sme
milostivo naklonení prosbe, Štefanom teraz podanej,
majúc za dokázané právo na úžitky a na úrodu týchže
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obyvateľov medzi označenými chotármi a medzami,
nariadivše vsunúť ich od slova do slova do tejto listiny
mali sme za to, že pre ich a ich potomkov dokonalé
zabezpečenie tie treba milostivo potvŕdiť a odteraz
obnovené večitým právom na nich prenášajúc im ich
potvrdzujeme a ako trvalé ustaľujeme Mocou a svedectvom tejto listiny neporušené nechávame cudzie
práva. Dané v Budíne vo štvrtok po nedeli Laetare roku
Pána tisícštyristo /osemdesiateho – doplnil prekl./ tretieho v roku dvadsiatehotretieho nášho kráľovania
uhorského a štrnásteho roku nášho kráľovania českého.
My teda byvše priaznivo naklonení oprávnenej a zákonitej prosbe výšspomenutých uchádzačov nimi

POĎAKOVANIE

predloženú a preukázanú vyšeoznačenú listinu, z ktorej
nič nie je odrapené, ani chyby nemá, ani nie je
podozrivá v žiadnej časti, ba je bez všetkej chyby a pochyby, pokiaľ ju bolo možné prečítať z príčin obdratosti, doslovne bez skrátenia, alebo pridávania
(vyjmúc niekoľko vynechaných medzier namiesto
nečitateľných slov) sme prijali do nášho protokolu a jej
prepísaním do tejto našej listiny, pečaťou sídelného
nášho domu opatrenej máme za to, že pre dôkladnejšie
zabezpečenie spomenutých práv preukázateľov a ich
potomkov do budúcnosti, mali sme za potrebné a
možné ju vydať, tak sme ju aj vydali a povolili, lebo to
prikazuje obecná spravodlivosť; pôvodinu ale na
prosbu týchže preukázateľov sme bezpečne uložili do
nášho archívu.
Dané dvadsiatehosiedmeho augusta roku Pána tisícsedemstopäťdesiatehošiesteho. Veľadôstojný Michal
Borsos, predstavený turčianského rádového domu, viceprépošt prepozitúry turčianskej, zasvätenej Preblahoslavenej Panne Márii a označeného konventu prítomnosti pátra Imricha Visnyovszkého a dôstojného Matúša Kányovicsa, Jána Piacseka a Tomáša Hruskayho,
členov konventu.
Prečítal som a medzi riadkami toto slovo ,, directa''
som opravil.
Imrich Visnyovszky m. p. člen konventu.
Preložil v Št. archíve v Bytči,

Zo storočného kalendára

Ďakujeme
pani Zore Hlaučovej
z Bratislavy
za krásny novoročný
pozdrav
aj príspevok
na poštovné
za Ozvenu
z Bobrovca.
OÚ

Keď je druhého januára jasno, bude dlhá zima.
(bolo jasno)
Tretí deň januára jasný – mnohé búrky. (bolo jasno)
Štvrtý deň januára jasný znamená mrákavy a nezdravý
rok. (zatiahlo sa)

Viete že...
... prešlo 785 rokov od prvej písomnej zmienky
o obci.
... pred 495 (1521) bol odliaty starý zvon, ktorý visí
v našej veži.
... pred 165 rokmi (1851) zúrila v obci cholera.
... pred 30 rokmi (1986) bol postavený Dom smútku.

Ďakujeme pracovníkom OÚ za postavenie vatry na
ukončenie starého a uvítanie nového roku v obci
a tiež našej mládeži pri zabezpečení obsluhy počas
Silvestra.

Pranostiky:

Zrnko múdrosti:

- Po Matejovi sa zima tratí, alebo bohatí.

Ľudský život je ako železo, ako keď ho používaš –
odiera sa, keď ho nepoužívaš – ničí ho hrdza.

- Keď na Matku božiu na poli sneh leží, tam kosa
ľahko beží.(25.marec)

- Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude
úrodný rok.
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Oznámenie pre občanov !
Miestne dane
Obecný úrad Bobrovec oznamuje občanom, že
Všeobecným záväzným nariadením Obce Bobrovec
č. 7/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce sa upravujú sadzby k dani z nehnuteľnosti
a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Dane z nehnuteľnosti
Priznanie je potrebné podať v prípade:
- ak daňovník nadobudol alebo predal v priebehu
roka 2015 nehnuteľnosť (kúpa, darovanie, predaj),
alebo nastala zmena už v podanom priznaní (kúpa,
zmena výmery, stavebné povolenie, kolaudácia
nehnuteľnosti, zmena využitia stavby)
- doklad na poskytnutie zníženia dane zo stavieb,
(ZŤP, starší ako 70 rokov)
Termín predloženia dokladov do 31.1.2016.

Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Pre poskytnutie úľavy a odpustenie je potrebné
predložiť:
- potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o úhrade mimo trvalého pobytu)
- doklady preukazujúce odpustenie (potvrdenie od
zamestnávateľa alebo agentúry, že poplatník vykonáva prácu v zahraničí, pracovná zmluva k práci
v zahraničí).
Potvrdenie je potrebné predložiť každý rok.

Parkovanie na verejných
priestranstvách
V Ozvene č. 2/2015 boli vyzvaní občania, ktorí
parkujú na verejných priestranstvách (verejnej zeleni,
nelegálne spevnených plochách pred svojim domom),
nahlásiť túto skutočnosť na obecný úrad. Po nahlásení
sa malo ich parkovanie individuálne prejednať. Keďže
aj napriek upozorneniam využívajú i naďalej tieto
miesta na parkovanie, tí, ktorí budú parkovať na
takýchto miestach aj po 1.2.2016, budú riešení na
komisii verejného poriadku.

Všeobecne záväzné nariadenia
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
12. 12. 2015 prijalo niekoľko všeobecne záväzných
nariadení. Medzi najdôležitejšie, ktoré sa týkajú nás
občanov, patria: “Nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území obce“, „Nariadenie
o prevádzkovom poriadku domu smútku a pohrebiska
(doplnok)“, „Nariadenie o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
V zmysle Nariadenia o niektorých podmienkach držania psov, sa na území obce zakazuje:
- voľný pohyb psov na verejnom priestranstve v zastavanom území obce,
- vstup so psom do objektov verejnej správy,
školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení, do priestoru verejných detských
ihrísk a pieskovísk, do cintorína a na pietne miesta.
Vymedzené miesta budú viditeľne označené piktogramom alebo textom. Zákaz vstupu so psom sa
nevzťahuje na vodiacich psov, ako aj psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh
civilnej ochrany.
Pri pohybe psa na verejnom priestranstve držiteľ
psa alebo ten, kto psa vedie, musí mať pri sebe vhodnú
pomôcku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými
pes znečistil verejné priestranstvo. Ak pes znečistí
výkalmi verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie,
povinný tieto bezprostredne odstrániť do nádob
určených pre zber a likvidáciu komunálneho odpadu.
Nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2016.
Nariadenie o prevádzkovom poriadku domu
smútku a pohrebiska, jeho doplnok, zmenil výšku
nájomného za dočasné užívanie hrobového miesta
a úhradu za služby (správa a údržba pohrebiska,
správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku,
zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody)
poskytované s jeho užívaním.
Platby:
1. jeden hrob vo výške 2,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka,
2. dvojhrob vo výške 4,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka,
3. uloženie urny vo výške 2,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka.
Nájomné sa uhrádza podľa nájomnej zmluvy na 10
rokov dopredu. Nariadenie nadobudlo účinnosť
dňa 01.01.2016.
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V Nariadení o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa stanovuje výška sadzieb za
jednotlivé dane v zmysle zákona o miestnych
daniach, ktoré sú zavedené na území obce. Naša obec
už niekoľko rokov nemenila výšku daní. V súčasnosti
sa upravili tieto dane:
- daň za stavby na bývanie a drobné stavby z 0,056€
na 0,60€
- daň za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou z
1,659€ na 1,500€
- daň za ubytovanie, ktorú platí fyzická osoba –
turista, ktorý sa prechodne ubytoval v ubytovacom
zariadení (hotel, penzión, chata, rodinný dom slúžiaci na prechodné ubytovanie, ...). Sadzba dane sa
zmenila z 0,30€ na 0,50€. Sadzba sa nemenila od
roku 2003.

Fašiangy...
Krátke ste Fašiangy,
krátke na môj veru.
Nestačil mi krajčír,
vziať na šaty mieru...
Za všetko môže Mesiac. V marci si vybral spln hneď
po prvom jarnom dni a tak nám určil včasnú Veľkú noc
a tým aj krátke Fašiangy.
Napriek tomu sa v obci oživila tradícia bursovania.
Veselé masky s muzikou nás po minulé roky pobavili
a rozveselili. Končieval čas plesov, zábav, karnevalov,
zakálačiek a hodovania. Nastáva čas miernosti a stíšenia,
ale dovtedy využime Fašiangy, ktoré sú časom radosti,
spevu, tanca a veselosti. Tohto roku Fašiangy ukončí
,,Bobrovecký ples“ , na ktorý vás srdečne pozývame.

Veľká noc – najstarší sviatok
Židovský kráľ Joziaš urobil v siedmom storočí pred
Kristom veľkú náboženskú reformu. Dal zbúrať modly
a Veľká noc sa stala sviatkom, sláveným v jeruzalemskom chráme, na pamiatku vyslobodenia z egyptského
otroctva.
V takúto Veľkú noc ukrižovali Ježiša Krista, ktorý
slávne vstal z mŕtvych a tak sa stala Veľká noc najväčším
sviatkom kresťanov.
Tento rok je Veľká noc 27. marca. Je to prvá nedeľa po
splne Mesiaca, ktorý je 23. marca, čiže veľmi krátko po
dni jarnej rovnodennosti. Preto máme Veľkú noc tak
zavčasu. Spln mesiaca po prvom jarnom dni býva každý
rok inak a preto je tento sviatok pohyblivý.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
- sadzba poplatku je 0,0466 € za osobu a kalendárny
deň (17 €/rok).
Zákon zavádza poplatok za drobné stavebné
odpady bez obsahu škodlivín. V zmysle všeobecne
záväzného nariadenia je tento poplatok stanovený
na 0,050 € za jeden kilogram, ktorý sa vyberie
v hotovosti priamo do pokladne obce bez vydania
rozhodnutia podľa skutočne uloženého drobného
stavebného odpadu, bez obsahu škodlivín na
určenom mieste v obci.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňa 05.03.2016 sa
uskutočnia Voľby do NR SR.
Voľby sa budú konať v 2. budove Základnej školy
v Bobrovci, v čase od 7.00–22.00 hod.
Oznámenia o čase a mieste konania volieb, ako aj
zoznam kandidátov politických strán budú doručované nie každému voličovi, ale jedno oznámenie
do domácnosti.

Veľkonočné zvyky
,,Marcová Veľká noc, býva
studený hosť...“
Preto sa toho roku na veľké teplo netešíme, ale od
veľkonočných zvykov neupustíme. Na Kvetnú nedeľu
sa otvoria dvere kultúrneho domu pre Jarné inšpirácie.
Nasledujúci Veľký týždeň sa domácnosti pripravujú na
sviatky. Po veľkom pôste sa tradične varí šunka, vajíčka,
bobrovecké droby, veľkonočný koláč a iné dobroty, aby
aj jedlom bola podčiarknutá veľkosť sviatku Veľkej
noci. Ráno na veľkonočnú nedeľu sa svätia tradičné
veľkonočné jedlá. Zavŕšením nedele býva tanečná
zábava.Veľkonočné trojdnie má už duchovný rozmer až
po radostné Vzkriesenie. K veľkonočným zvykom patrí
aj maľovanie a zdobenie vajíčok – symbolu nového
života. Vajíčka sa dávajú do daru kúpačom a šibačom, tie
sú poväčšine čokoládové a kraslice sú na ozdobu, ako
malé umelecké diela. S kúpačmi sme sa dostali až do
veľkonočného pondelka. Za starých čias sa dievčatá
oblievali len zrána, aby mohli ísť do kostola. Potom sa to
pretiahlo do obeda. Nie je dobrou vizitkou mladých
mužov, omámených alkoholom, ktorí by kúpali až do
večera.
A.O.

Jarné inšpirácie
V našej obci už po šiesty krát pripravujeme výstavu
spojenú s predajom. Tradične na Kvetnú nedeľu
20. marca 2016 o 13.00 hod. sa otvoria dvere v kultúrnom dome, kde budú pripravené medovníčky, kraslice
a všeličo krásne a dobré k Veľkej noci.
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Na počesť koho bol vyhlásený
marec ako mesiac knihy?
Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na
počesť významného slovenského buditeľa Mateja
Hrebendu.
Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ, ktorý sa
narodil aj zomrel v marci
(1796 – 1880) a už ako malý
chlapec pociťoval lásku ku
knihám. Trápili ho však
problémy so zrakom a tak
po nociach, kedy už vôbec
nevidel a nemohol čítať,
chodil po susedných domoch a prosil ľudí aby mu
čítali. Zapísal sa najmä ako
rozširovateľ slovenských
a českých kníh. Knihy rozširoval po celom Slovensku. Prechodil však aj Prahu, Viedeň, Pešť, či Dolnú
zem. Chodil v rimavskom kroji, na chrbte batôžtek kníh
a palica. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal
nielen s predajom, ale aj nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a
osvetu. Bol to ešte aj veľmi veľký národný buditeľ.
Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec.
Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine
vzdelancom. Matej Hrebenda ako aj iní proti tomu
bojovali najlepšie, ako len vedeli.
Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh, a tým sa
pričinil o vybudovanie knižníc, ktoré preberali po jeho
smrti funkciu šírenia vzdelanosti.
Priatelil sa so všetkými dobrými ľuďmi. Aj oni s ním.
Ak poprosil o knihu, ľudia mu ju bezpochyby dali.
V temných končinách roznášal svetlo. Ako to už býva,
dobrí ľudia majú ťažký život. Matej ho bezpochyby mal.
Tým, že bol taký utrpený životom, miloval lásku, radosť
a vedel byť aj šťastný. Tešil sa z hocijakej maličkosti,
z každej darovanej knihy. Nezaujímal sa o šťastie, či
slávu. V ľuďoch hľadal priateľstvo, ochotu a šťastie.
Často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Pri
svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké
okuliare. Knihy videl srdcom, nie očami.

Opäť po roku
Deň svätej Kataríny, tradičný termín na výročnú
schôdzu ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bobrovci. Opäť sa sála kultúrneho domu naplnila, aby členovia JDS bilancovali. Bohatý plán činnosti naplnili
vrchovato. Spevácko – tanečná skupina sa prezentovala
pri pomníku padlým pri 70. výročí oslobodenia obce, na
okresnej prehliadke, na Bačovej ceste, na okresnom
zraze turistov JDS, na výročnej schôdzi, na vianočnom
jarmoku a na gala predstavení Strieborná jeseň. Tu
speváci spoločne s tanečníkmi zrealizovali scenár ,,Murárskeho bálu“ a tak načreli do histórie murárskeho cechu v Bobrovci.
Na Ducha sa u nás sadia máje, ale tento deň bol aj
prvým Drobárskym dňom v Bobrovci. Veľkú zásluhu
na ňom majú členky ZO JDS, podobne sa podieľali aj
na Bobroveckej špacírke. Nemôžeme zabudnúť na
športové výsledky. Siedmi priniesli 5 prvých miest,
1 druhé, 2 tretie a 1 štvrté. Najlepší sa posunuli do krajskej súťaže a Rudolf Pikala úspešne do celoslovenskej.
Výlety, úniky zo všedného dňa: Na chatu do Červcenca,
pred dolinu ku studničke k dobrému gulášu a mimo náš
chotár na Kysuce. Tridsaťdva ich prišlo na brigádu
vyhrabovať lístie a ďalší umývať okná do kultúrneho
domu. Boli sme na stretnutí na hranici v Turzovke, niekoľkí využili ponuku kúpeľných pobytov. Bolo toho
veľa, ale nový plán činnosti pre rok 2016 je na svete, len
sa treba pustiť do jeho plnenia, tak ako po ostatné roky.
Moje poďakovanie patrí všetkým členom, členom
výboru, obecnému úradu, starostovi obce aj štedrému
sponzorovi Ing. Jánovi Pieterovi.
Anna Olšovská

Vážení občania, prijmite pozvanie do našej knižnice
v Bobrovci.
Otváracie hodiny zostali nezmenené:
pondelok, streda, štvrtok 14.00 – 18.00
utorok, piatok 13.00 – 17.00
Členský poplatok na rok: dospelí – 1,00 €
deti – 0,50 €
Tešíme sa i tento rok na Vašu účasť.

Anna Kustrová

CATO
Jednoduchšie je lepšie zodrať sa ako zhrdzavieť.
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Nech žije divadlo!
Začalo sa to pozvánkou:
Ctené dámy, vážení páni, nakoľko vaše nohy na
javisko vystúpili, stodvadsať rokov divadla, sláviť
ste si zaslúžili.
5. decembra 2015 bolo v kultúrnom dome v Bobrovci
spomienkové stretnutie bobroveckých ochotníkov.
O histórii a súčasnosti divadla hovorili: Anna Olšovská
a Jaroslav Pažitný. Martin Rusina z dostupných materiálov pripravil filmové spracovanie o divadelnej
činnosti.
Medzi tým naši ochotníci usilovne pracovali na
veselohre Ferka Urbánka Strašidlo. Úsilie sa vyplatilo,
premiéra 26. 12. 2015 mala nevídaný úspech. Po
aplauze vyšiel na javisko aj starosta obce Ing. Ladislav
Sedlák, PhD. poďakovať ochotníkom a pri 120. výročí
zahratia prvej svetskej divadelnej hry, odovzdal bývalej
režisérke, ktorá oživila divadelnú činnosť v obci, Anne
Olšovskej ďakovnú plaketu. Tou sa poďakoval aj súčasnému režisérovi Jaroslavovi Pažitnému a sponzorovi
našej ochotníckej scény Ing. Jánovi Pieterovi.
Pre veľký záujem divákov nasledovala 2.1.2016
repríza, lebo nie je komédia ako komédia. Text oživia
herci a medzi našimi je viac adeptov na komediálne
postavy. Podchytiť ich sa podarilo režisérovi Jaroslavovi Pažitnému. Blahoželáme!
Redakcia

Prehľad niekoľkých aktivít za I. polrok šk. roka 2015/2016
Súťaže
Beh na:
• 1,5 km (M. Beťková, Sabina Sýkorová, Kristína
Slaninková) – družstvo žiačok 5. miesto
• 3 km (S. Gajan – 1. miesto, M. Repa – 3. miesto, N.
Winata – 5. miesto) – družstvo chlapcov 1. miesto
KK cezpoľný beh:
• 3,6 km (S. Gajan – 8.miesto, M. Repa – 13. miesto, N.
Winata 35. miesto) – družstvo chlapcov 3. miesto
Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry:
Simona Matejková – 7. miesto
Olympiáda z Anglického jazyka a literatúry:
Adam Danko – 2. miesto
Informatická súťaž iBobor - 11. novembra 2015
Naši ôsmaci a deviataci sa zúčastnili on-line súťaže
iBobor. Do súťaže sa zapojilo 15 207 ich rovesníkov
z celého Slovenska. Z našich žiakov sa najlepšie darilo
Martinke Rusinovej z 9.A, ktorá mala lepší výsledok
ako 89% všetkých súťažiacich a Janke Oginčukovej
z 8.A, ktorá porazila 87% súťažiacich.

12. novembra 2015 si zasúťažili aj piataci, šiestaci
a siedmaci. Táto kategória bola najpočetnejšia, súťažilo
až 22 927 súťažiacich. Najlepší riešitelia z našej školy sú
Miška Harmanová z 5.B - porazila 96%, Denis Piovarči
zo 6.A - 95%, Andrejka Rothová zo 7.B - 93%, Damián
Rak zo 6.A a Zuzka Buntová z 5.A, ktorí porazili 84%
všetkých súťažiacich.

Výchovné koncerty
Dňa 28.10.2015 sa v kultúrnom
dome uskutočnil výchovný koncert
pre žiakov I. stupňa s názvom „Prvá
pomoc“ a pre žiakov II. stupňa s
názvom „Ako sa zachrániť“. V spolupráci s vyškolenou pracovníčkou
záchrannej zdravotnej služby sa žiaci
učili základy prvej pomoci – od zavolania na telefonickú linku 155, cez nahlásenie dôležitých údajov, priebeh
telefonátu až po záchranu ľudského života a príchod
zdravotníckeho personálu. Názorné ukážky boli obohatené o možnosť vyskúšania si masáže srdca na figuríne.
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Program svojím spevom a hudbou obohatili p. R. Pažej
a J. Gažo.
Dňa 14.12.2015 sa v telocvični konal výchovný
koncert, ktorý bol ďalším pokračovaním úspešnej série
protidrogových multimediálnych výchovných koncertov umeleckej spoločnosti LETart. Svet drog je
v programe prirovnávaný ku trinástej komnate, do ktorej túži pozrieť zo zvedavosti nejeden mladý človek.
Napriek tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú
pred jej nástrahami, mnohí pokiaľ neucítia zlo na
vlastnej koži, neveria. Každý človek má možnosť v živote si vybrať tie správne vysvietené dvere. V programe má 12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie - priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita,
česť a spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu
správnou nohou, nemá chuť a potrebu nazerať do zakázanej - trinástej komnaty.

Jesenné EKO dni
Tento školský rok sme sa
venovali téme „Včely a ich
význam“. Žiačka N. Verbová
(7.A) si pripravila prezentáciu
o mede. Žiaci 6.A triedy na
výtvarnej výchove vyrábali 3D
modely včiel a úľa. Pani učiteľka Kusá a Šimková pripravili
nástenku zo života včiel, kde
si ostatní žiaci mohli prečítať
zaujímavé informácie.
Dňa 23.10.2015 sa konala prednáška „Zo života včiel“, ktorú nám
prezentovali manželia Hančinovci zo
Správy Národného parku Nízke Tatry.
Žiaci si pozreli krátke video, ktoré bolo
ocenené na medzinárodnej súťaži a
prakticky si vyskúšali prácu včelára.

Exkurzie
Dňa 18.11.2015 sa žiaci 6. a 9. ročníka zúčastnili
literárnej exkurzie na Kysuciach. Najskôr navštívili
Kysuckú knižnicu v Čadci, kde si po krátkej prednáške
pozreli film zo života Ľudovíta Štúra ako politika,
jazykovedca, básnika a národného buditeľa. Potom
nasledoval medailónik o najvýznamnejších predstaviteľoch romantizmu (J. Kráľ, S. Chalupka, A. Sládkovič...) o tom, ako svojou tvorbou vplývali na politické
dianie na Slovensku. Táto akcia o posolstve Ľ. Štúra sa
konala v rámci 200. výročia jeho narodenia. Na záver
nasledovala prehliadka knižnice.
Po krátkej obednej prestávke sa žiaci presunuli do
Starej Bystrice, aby si mohli prezrieť mohutnú stavbu
prvého Slovenského orloja na námestí. Asi tri minúty

po príchode odbila jedna hodina popoludní. Nasvedčovalo tomu aj trinásť odbití zvona na veži.
Počas prednášky sa žiaci dozvedeli, že stavba má
pripomínať postavu Panny Márie a jej plášť ako
patrónku Slovenska. Nachádza sa na nej šesť bronzových plastík významných osobností zo slovenskej
histórie (Svätopluk, Pribina, Bernolák, Štúr, Štefánik, Hlinka). Po odbití sa otvorili dvierka a nasledovala promenáda drevených sôch siedmich slovenských apoštolov. Srdcom orloja je astroláb, ktorý
ukazuje fázy dňa, polohu mesiaca, polohu slnka, pravý slnečný čas, zverokruh....
Dňa 23.11.2015 sa v KD LM konal vzdelávací
projekt zameraný na geografiu a biológiu „Svet
okolo nás“. Šesťdesiat minútová živo moderovaná
projekcia bola zameraná na „Indiu – všetky farby
Orientu“. Žiaci 7. a 8. ročníka mali možnosť vidieť
video materiál, fotografie, schémy animácie, doplnené autentickou hudbou a zvukmi (história Indie, pohorie Himaláje, obyvateľstvo Indie a ich náboženstvo, monzúny, zaujímavé miesta, fauna, flóra, poľnohospodárstvo, indická kultúra).

Projekty
Tento školský rok sa
žiaci 2. stupňa zapojili
do projektu „Hovorme
o jedle“ a „Chutné
maľovanie“. Počas hodín biológie, výtvarnej
výchovy, svetu práce sa
detí zapájali do rôznych
aktivít s dennými témami – „Mäso, ryby, vajcia, strukoviny – ich
význam vo výžive“ a „Cukry – prečo sú dôležitou
súčasťou výživy. Niečo zaujímavé o mede.“ Priebeh
projektov si môžete pozrieť na našej web stránke.
V tomto školskom roku sme na našej škole založili
Klub stromu života pod názvom „Bobríčatá“.
Cieľom projektu je chrániť prírodu a život okolo nás.
Naši stromáci sa pri príležitosti Medzinárodného
dňa stromov zapojili do eko-výchovnej súťaže
„Spoločenstvo stromov“. Plnili rôzne environmentálne úlohy. Za naše úsilie sme získali 1. miesto na
Slovensku. Už teraz sa môžeme tešiť na jarnú
návštevu profesionálneho arboristu.
Na našej stránke zsbobrovec490.edupage.org
nájdete fotky a prezentácie žiakov k projektom.

Knižnica – brána do života
V mesiaci november bola na našej škole otvorená
inovovaná žiacka knižnica. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme v „novej“ žiackej knižnici zhotovili predajnú výstavu kníh, pripo-
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menuli sme si, aké sú knihy dôležité, akú radosť môže
čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, príšery, hrdinovia
a nepredstaviteľné miesta môžu stať súčasťou nášho
života, ako nás môžu nadchnúť, nastrašiť a poučiť.
Aj vyučovanie v žiackej knižnici prispeje svojou
klímou a veľmi príjemným prostredím k obohateniu
výučby na našej škole a je ďalším inovačným prvkom
celého výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože učiť
deti láske ku knihe je cieľom každého pedagóga.

Imatrikulácia prvákov
9.11.2015 žiaci
IX.A triedy prijali
do žiackeho cechu
prvákov. Keďže prváci sú k práci motivovaný pomocou
filmových postavičiek mimoňov, aj
deviataci sa v tento
deň premenili na
žlto-modrých mimoňov. Pre deti pripravili zaujímavé
úlohy, ktorými mali dokázať, že sú už samostatní žiaci.
Najprv museli navádzať autíčko pomedzi kužele, potom
hádali hádanky, kreslili obrázky, triafali tenisovou
loptičkou do plechoviek a hrali s deviatakmi pexeso.
Okrem toho museli zložiť aj skúšku odvahy – a to
siahnuť do nádoby z neznámym obsahom. Na záver
prváci zložili žiacky sľub a boli pasovaní za žiakov ZŠ
Bobrovec. Všetci za svoje úsilie dostali balíčky so
sladkosťami a imatrikulačný list. Potom nasledovala
krátka zábava pri hudbe.

Vianočné aktivity
16. 12. 2015 sa uskutočnil v telocvični vianočný
volejbalový turnaj medzi učiteľmi a žiakmi 9. ročníka,
ktorí tvorili dve skupiny. Najskôr si zmerali sily učitelia
s prvou skupinou deviatakov. Po namáhavom zápase
nakoniec učitelia tesne porazili deviatakov 2:1 na sety.
Keďže boli po prvom zápase rozohratí, druhú skupinu
porazili 2:0 na sety. O druhé a tretie miesto si nakoniec
zahrali 1. a 2. skupina deviatakov. Tentokrát mala o
kúsok viac šťastia druhá skupina a porazila prvú 2:0.
Keďže nešlo o to vyhrať, ale zúčastniť sa a urobiť niečo
pre svoje zdravie, ďakujeme zúčastneným chlapcom a
dievčatám, že reprezentovali svoju triedu a zapojili sa
do projektu Zober loptu, nie drogu.
Predvianočná streda na prvom stupni
patrila pečeniu medovníčkov. Každá
trieda prvého stupňa si pripravila a
vykrojila svoje medovníčky, ktoré ozdobili pod vedením pani učiteľky M. Machajovej. Je to každoročná
tradícia, ktorú naši žiaci mimoriadne obľubujú, lebo
výsledok je vlastnoručne upečený a ozdobený medovník.
M. Volajová

Koledovali sme 2015

Mikuláš
5. 12. 2015 ani u
nás v škole sme nezabudli na sv. Mikuláša. Tejto úlohy
sa zhostili naši deviataci na výbornú.

Už tradične na Štefana 26.12.2015 našou obcou
prešli koledníci a tak zahájili už 21.ročník koledníckej
akcie Dobrá novina.
„Daj sa mi napiť...“ „...ty by si poprosila jeho a on by
ti dal živú vodu, ktorá sa stane v ňom prameňom vody
prúdiacej do večného života.“ (Jn 4,7;10;14).
Tento rok je zameraný na získavanie zdrojov pitnej
vody, jej úpravu, či kopanie nových studní pre ľudí
žijúcich v Afrike.
Vy ste tiež túto akciu podporili a spoločne sme aj
s obcou Pavlova Ves vyzbierali 1550 € za to vám Pán
Boh zaplať.
Zo M. H.
PS: Projekty Dobrej noviny môžete podporiť aj
prostredníctvom darcovskej SMS v hodnote 2€ na
číslo 877 s heslom DMS DOBRANOVINA. Môžete
tak Dobrú novinu podporiť nielen v čase koledovania, ale kedykoľvek od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016.
(podiel prevádzaný na účet zbierky z každej DMS je
1,92€). Projekt DMS administratívne zabezpečuje
a koordinuje Fórum Donorov www.donorsforum.sk
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Článok „Hora – náš poklad“ - reakcia
V čísle 4/2015 Ozvien z Bobrovca vyšiel článok
Milana Balla „Hora – náš poklad“ písaný z hľadiska
koncepcie „bezzásahovosti“ v chránených územiach,
ktorej je autor článku zástancom. Súčasné vedenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec, pretože
sa na lokalite Pod Mníchom v Jaloveckej a Boroveckej
doline snaží o likvidáciu polomu z roku 2014, sa v tomto
článku javí ako „škodná“.
Argumentácia Milana Balla ohľadne ochrany prírody,
protipovodňovej ochrany i hľadania východísk z danej
situácie pre urbár Bobrovec je možno založená na
dobrých úmysloch. Autor článku však okrem iného tvrdí,
že:
• ,,ťažbári a priekupníci dreva nosia čoraz ťažšie
zlaté reťaze a vozia sa na drahých terénnych autách”,
• svojimi peniazmi si kupujú manipuláciu s verejnou
mienkou,
• veľkoplošné holoruby sú príčinou povodní a zosuvov
pôdy,
• nad lykožrútom sa vyhrať nedá,
• smreky domáceho pôvodu lykožrútovi nepodliehajú a
• finančná náhrada za ponechanie polomu na samovývoj je v porovnaní so spracovaním polomu a speňažením dreva ekonomicky výhodnejšia.
My ale máme k dispozícii informácie, ktoré takúto
argumentáciu stavajú do iného svetla. Podľa nich je
„škodnou“ práve samotná koncepcia bezzásahovosti.
Niektoré z týchto informácií si dovolíme na tomto mieste
uverejniť.
,,Ťažbári a priekupníci dreva nosia čoraz ťažšie
zlaté reťaze a vozia sa na drahých terénnych autách”.
Ak sa Slovenská republika nemá stať jedným veľkým
chaosom, kde si ľudia navzájom šliapu po hlavách,
musia sa jej občania vtesnávať do mantinelov určovaných platnými zákonmi. V Ústave Slovenskej republiky existuje článok 20 ods. 1., kde sa uvádza: „Každý má
právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu...“. Ak teda
ťažbári a priekupníci dreva chodia zlatými reťazami
opásaní hoci 7-krát, ak sú tie zlaté reťaze a terénne autá
ich poctivo nadobudnutým majetkom, je užívanie takéhoto majetku kryté Ústavou Slovenskej republiky a pána
Balla to je úplne zbytočná starosť. Takéto tvrdenia sú
skôr štvaním proti majiteľom lesov, starajúcim sa podľa
platných zákonov o svoj majetok a o štvanie proti podnikateľom zaoberajúcich sa činnosťou, ktorá ako taká
protizákonnou zatiaľ nie je a zrejme ani nikdy nebude.
Ťažbári a priekupníci dreva si kupujú manipuláciu
s verejnou mienkou. Ak ťažbári a priekupníci dreva
uverejňujú svoje názory na účinné riešenie podkôrnikovej kalamity, takáto činnosť takisto nie je protizákonná. Je krytá Ústavou Slovenskej republiky. V ústavnom článku 26 ods. 1. a 2. je uvedené: „Sloboda prejavu

a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo
vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom...“. Ústavné právo vyjadrovať svoje názory samozrejme platí aj opačne - pre stúpencov koncepcie bezzásahovosti. Ak sa pritom majiteľmi oznamovacích prostriedkov cítia znevýhodňovaní,
pretože títo si za svoje služby nechávajú zaplatiť, takisto
nie protizákonne, v súčasnosti jestvujú desiatky možností ako tento hendikep obísť. Máme na mysli napríklad nezávislé webové stránky, kam sa takéto informácie dajú umiestniť a ktoré sa tým stávajú prístupné
širokej verejnosti.
,,Veľkoplošné holoruby sú príčinou povodní a zosuvov pôdy”. S takýmto konštatovaním zástancov koncepcie bezzásahovosti v zásade súhlasíme. V prípade
polomu na pozemkoch urbáru Bobrovec však ide najmä
o to, aby sa prípadne neasanovaný polom nestal priamou
príčinou podkôrnikovej kalamity a následných holorubov ďalších lokalít v našom majetku ale aj v majetku
iných vlastníkov lesa. Ide pritom o lokality v okruhu až
do 20 km. Takýchto nových ohnísk podkôrnikovej kalamity by v dohľadnej budúcnosti mohli byť desiatky. Za
pozornosť v tejto súvislosti stojí, že celkovým výsledkom aplikácie bezzásahovosti v chránených územiach
po bóre z roku 2004 na Slovensku, aplikácie v zásade
protizákonnej, bolo cca 70 000 ha rozpadnutých smrekových porastov a asi 60 000 ha následných holorubov.
Takýto výsledok bezzásahovosti uplatnený orgánmi
ochrany prírody je predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky považovaný za najväčšiu ekologickú katastrofu v dejinách slovenského lesníctva. Vlastníkmi tých 70 000 ha zničených smrekových
lesov neboli úradníci Ministerstva životného prostredia,
ani bruselskí bonzáci z niektorých mimovládok, ale
slovenskí súkromníci alebo štát, teda my všetci.
,,Nad lykožrútom sa vyhrať nedá”. Nad lykožrútom
sa vyhrať dá. Poznatky vedy lesníckej i praxe o tom, ako
sa dá nad lykožrútom (podkôrnikom) smrekovým vyhrať, sú pritom nie žiadnou novinkou - staré sú už asi 200
rokov. Larvy škodcu sa živia lykom smreka obyčajného.
Populácia škodcu sa preto dá najefektívnejšie zničiť
včasným vyhľadaním už napadnutého stromu, jeho
odkôrnením a asanáciou takto získanej hmoty - jej rozdrvením, spálením alebo chemicky. Larvy škodcu v takto
asanovanej hmote zahynú. Keďže sa takéto larvy nepremenia na chrobáky, ktoré by nalietavali na ďalšie zdravé
stromy, kalamita sa tým zastaví. Odkôrnenie stromu napadnutého podkôrnikom smrekovým sa dá urobiť po
jeho výrube. Dá sa ale urobiť aj nastojato - ak drevo tohto
stromu veľkoryso nepotrebujeme, napríklad ak sa topíme v takom bohatstve, že už ani nevieme, načo by sme
mohli peniaze vyhodiť. Odkôrnenie nastojato je totiž
v porovnaní s klasickým riešením niekoľkonásobne
drahšie. Odkôrnenie stromu po jeho výrube je podstatne
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lacnejšie. Vykonáva sa vtedy, ak ide o strom rastúci
v hospodárskych porastoch. To je aj náš prípad.
V polome urbáru Bobrovec sa teda nad kalamitou dá
vyhrať tak, že sa tu uskutoční klasický asanačný zásah.
Povedané obraznejšie, zhubný nádor sa z tela lesa vyreže
a les zostane žiť.
,,Smreky domáceho pôvodu lykožrútovi nepodliehajú”. Smreky domáceho pôvodu lykožrútovi podliehajú. Na každý jeden strom v Bobrovci, na Liptove alebo
dokonca v Európe pôsobí dlhodobo mnoho (15-25)
záporných ekologických faktorov. Tieto faktory sú
pôvodu civilizačného a oslabujú životaschopnosť stromov, napríklad aj schopnosť smrekov odolávať náletom
podkôrnika smrekového. Bez ohľadu na to, či ide o ich
pôvodný, alebo dovezený ekotyp. Vyhlásenie lokality za
chránené územie nie je čarovným prútikom, ktorého
švihnutím sa tieto faktory odstránia. Záporné ekologické
faktory pôsobia teda aj v chránených územiach a budú tu
pôsobiť aj v budúcnosti, najmenej v perspektíve mnohých desiatok rokov. Chrobák podkôrnika smrekového
v rámci svojho individuálneho životného cyklu po
vylezení z kukly a z materskej komôrky na napadnutom
strome nalietava na ďalší strom. Pri výbere takéhoto
stromu sa orientuje podľa svojich zmyslových orgánov.
Nimi je v porastoch schopný identifikovať stromy v
horšom fyziologickom stave a teda so zníženou obranyschopnosťou. Ak takéto stromy v poraste nie sú, chrobák naletí aj na strom úplne zdravý. V oboch prípadoch je
v podstate úplne jedno, či ide o smrek domáceho pôvodu
alebo o jeho ekotyp dovezený z inej oblasti Európy a teda

prispôsobený odlišným podmienkam prostredia. Smrek
napadnutý chrobákmi sa po ich zavŕtaní sa do jeho kôry
bráni tak, že ich zalieva živicou. Ak je strom fyziologicky oslabený, oslabená je aj táto jeho schopnosť obrany. Chrobáky podkôrnika majú potom možnosť pod kôrou smreka naklásť vajíčka a dať tak základ budúcej
generácii. To isté platí, ak ide síce o zdravý strom, ale nalietavajúcich chrobákov je priveľa. Časť z nich obrannú
bariéru stromu prekoná a podkôrniková kalamita pokračuje ďalej. Toto by hrozilo smrekovým porastom v okolí
polomu v urbári Bobrovec, ak by sme ho neasanovali.
Z nášho polomu by sa vlastne stala odchovňa škodcu.
,,Finančná náhrada za ponechanie polomu na samovývoj je v porovnaní so spracovaním polomu
a speňažením dreva ekonomicky výhodnejšia”. Táto
otázka má dve stránky – morálnu a právno-ekonomickú.
Ponechanie polomu na samovývoj, inkasovať za to
v rámci finančných náhrad od daňových poplatníkov,
a teda od spoluobčanov, ktorí z nášho majetku nemajú
žiaden úžitok, časť z hodnôt, ktoré vytvorili oni a pritom
nami vyprodukovanou kalamitou ohrozovať ich majetok, aj keby to bolo ekonomicky výhodné akokoľvek,
považujeme za morálne neprijateľné. A stránka právnoekonomická asanácie polomu v urbári Bobrovec je
takáto: Ak polom nespracujeme, majitelia okolitých
lesov nie sú padnutí na hlavu a budú sa brániť, napríklad
žalobami proti nám na súdoch. Budeme mať na to, aby
sme im v budúcnosti nahrádzali hodnotu ich majetku,
o ktorý ponechaním nášho polomu na samovývoj určite
prídu?
Mgr. Jozef Vojtek - ekológ

Naše futbalové mužstvo ukončilo sezónu v dobrej nálade
Naše A-mužstvo vedené trénerom
Matúšom Moravčíkom v dobrej nálade oficiálne ukončilo súťažné obdobie
spoločným posedením u pána Milana
Gajana na salaši Pastierska v Bobroveckej doline.
Mužstvo po náročnej zimnej príprave získalo počas kalendárneho
roku 2015, v súčte jarnej aj jesennej
časti, pekných 38 bodov a svojou streleckou produktivitou zaisto pobavilo
svojich najvernejších fanúšikov.
Jesenná časť nového ročníka zastihla mužstvo ako už zvyčajne v gólovej
potencii. Po domácej hladkej výhre
5:0 nad súperom z Jamníka dokázali
bobroveckí futbalisti priviesť 3 body
aj z ambicióznej Ludrovej. Výborný
vstup do sezóny však nahlodal nová-
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čik z Liptovskej Kokavy, ktorý počas celej jesene
dokazoval, že body, ktoré v Bobrovci ,,nazbíjal“ po
výhre 0:1 neboli náhodné a stal sa nakoniec jesenným
vicemajstrom. Napriek tomu, že mužstvo obsadilo po
polsezóne až 7. miesto so ziskom 17 bodov, predviedlo
najmä v zápasoch na pôdach Kvačian, Liskovej a
Liptovského Jána výborné výkony, ktoré volali po
víťazstvách. Zo šiestich prehier, ktoré nakoniec
bobrovčania utŕžili, sa až 5 skončilo v pomere o jediný
gól (0:1, 0:1, 2:3, 2:3 a 2:3), preto je sklamanie zo
zlyhaní v týchto zápasoch a z dosiahnutého umiestnenia
opodstatnené. Najaktívnejšími strelcami boli ,, ostrielaní harcovníci“ Martin Janičina s Jánom Burdelom, ktorí
sa spolu v bobroveckom útoku postarali o 13 gólov.

Tretím v poradí so 4 gólmi bol Filip Danko, ktorý bol s
odohratými 1143 minútami aj najvyťaženejším hráčom
celého kolektívu. Ján Burdel si navyše vďaka podpore
svojich spoluhráčov a výbornými individuálnymi výkonmi počas celého roka, čo pôsobí v našom klube,
vyslúžil v hlasovaní Oblastného futbalového zväzu nomináciu v "Jedenástke roka 2015". V zimnej príprave sa
chlapci stretnú s Liptovsko-mikulášskymi dorastencami U-19, ako aj s mužstvami ŠK Demänová, Agro
Baník Dúbrava, TJ Iľanovo a OŠK RENOP Liptovská
Teplá. Do zimnej prípravy by mal po dlhom období
strávenom v zahraničí opäť nastúpiť aj Martin Gazda
a líderskú pozíciu po bývalom kapitánovi Martinovi
Janičinovi prevezme Matúš Chudý.

Futbalový turnaj
Futbalový rok 2015, už tradične ukončil predseda FO ŠK
Bobrovec pán Ján Kello na svojom
Vianočnom futbalovom turnaji, ktorý sa uskutočnil 26. decembra v telocvični Základnej školy v Bobrovci. Zišlo sa 45 súčasných, ale aj
bývalých aktívnych futbalových
hráčov, ktorí počas 6 hodín trvajúceho Vianočného turnaja predsedu
FO ŠK Bobrovec súperili o tohtoročný titul. Víťazom sa stalo mužstvo kapitána Jonáša Lisého "Nová
Éra", v zložení Peter Volaj, Vladimír Volaj, Jozef Vraňák, Sebastián
Frian, Miroslav Hollý a Peter Hric.
Z víťazného mužstva nakoniec vzišli aj oba individuálne ocenenia, keď
titul najlepšieho strelca s 8 gólmi
získal Peter Volaj a za najlepšieho
hráča turnaja zvolili kapitáni muž• Sebasián Frian
stiev Sebastiána Friana. V rámci ocenený za najlepvyhodnotenia turnaja predal pred- šieho hráča sezóny
seda klubu pán Ján Kello aj ocenenie
Oblastného futbalového zväzu hráčovi A-mužstva Jánovi Burdelovi, za umiestnenie v najlepšej ,,Jedenástke roka 2015."
M. Moravčík

• Peter Volaj náš najlepší strelec

• Viťazi - NOVÁ ÉRA

• JEDENÁSTKA ROKA
2015
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Matrika

Výsledky STO za rok 2015
25.9.2015
3.10.2015
9.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
.11.2015
14.11.2015
21.11.2015
28.11.2015
5.12.2015
12.12.2015
9.1.2016
16.1.2016

A-mužstvo
Sedliacka Dubová A - Bobrovec A
Bobrovec A - ŠK_ST Lipt. Mikuláš
TvrdošínC-Bobrovec A
Bobrovec A -Lokca A
Oravská Lesná B- Bobrovec A
Krivá A - Bobrovec A
Bobrovec A - Černová AČernová A
Valaská Dubová A - Bobrovec A
Bobrovec A - Iľanovo A
Vitalit Lipt. Hrádok A -Bobrovec A
Bobrovec A - ŠKST Ružomberok D
Bobrovec A - Sedliacka Dubová A
ŠK - ST L. Mikuláš A - Bobrovec A

13:5
9:9
6:12
12:6
9:9
9:9
7:11
7:11
8:10
7:11
9:9
12:6
9:9

26.9.2015
3.10.2015
9.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
7.11.2015
21.11.2015
28.11.2015
4.12.2015
12.12.2015
9.1.2016
16.1.2016

B-mužstvo
Partiz. Ľupča A - Bobrovec B
Bobrovec B- ŠKST Lipt. Mikuláš B
Demänová A - Bobrovec B
Bobrovec B - Lipt. Ján A
Vitalit C -Bobrovec B
N.Boca A - Bobrovec B
Ľubela B - Bobrovec B
Bobrovec B - Východná B
Dúbrava A - Bobrovec B
Bobrovec B - Hybe A
Bobrovec B - Part. Ľupča A
ŠKST Lipt. Mikuláš B - Bobrovec B

9:9
6:12
14:4
9:9
4:14
12:6
14:4
15:3
8:10
12:6
9:9
9:9

26.9.2015
3.10.2015
9.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
6.11.2015
4.11.2015
20.11.2015
28.11.2015
2.12.2015
12.12.2015
9.1.2016
16.1.2016

C-mužstvo
Smrečany-Žiar B - Bobrovec C
Bobrovec C - Ľubeľa D
V.Poruba A -Bobrovec C
Bobrovec C - Vlachy A
Pavlova Ves A -Bobrovec C
Demänová B - Bobrovec C
Bobrovec C - Jamník C
V. Poruba B - Bobrovec C
Bobrovec C - Východná C
Dúbrava C -Bobrovec C
Bobrovec C - Podtureň B
Bobrovec C - Smrečany- Žiar B
Ľubeľa D - Bobrovec C

Obec Bobrovec
a ŠK stolnotenisový oddiel Bobrovec
usporiada dňa 7. 2. 2016
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O MAJSTRA OKRESU
v telocvični ZŠ Bobrovec

10:8
16:2
5:13
13:5
3:15
5:13
3:15
6:12
5:13
11:7
7:11
5:13

Narodili sa:

–

Jessika Kutlíková

Blahoželáme:
Helene Ruskovej, k 92. výročiu narodenia
Hedvige Janíkovej k 92. výročiu narodenia
Helene Snovákovej k 90. výročiu narodenia
Auguste Blahunkovej k 89. výročiu narodenia
Vladimírovi Lisému k 89. výročiu narodenia
Františkovi Fáberovi k 88. výročiu narodenia
Ambrózovi Kovačičovi k 88. výročiu narodenia
Márii Gabriele Frianovej k 87. výročiu narodenia
Júliusovi Belánimu k 87. výročiu narodenia
Emílii Fašiangovej k 85. výročiu narodenia
Anne Hrtkovej k 85. výročiu narodenia
Márii Sekanovej k 85. výročiu narodenia
Márii Odlevákovej k 80. výročiu narodenia
Jozefovi Ruppeldovi k 80. výročiu narodenia
Anne Gežíkovej k 80. výročiu narodenia
Hermíne Poláčkovej k 80. výročiu narodenia
Sone Komárovej k 80. výročiu narodenia
Petrovi Kubalovi k 75. výročiu narodenia
Ľudmile Kubalovej k 75. výročiu narodenia
Alojzovi Kovačičovi k 75. výročiu narodenia
Emílii Vnenkovej k 75. výročiu narodenia
Márii Kunovej k 75. výročiu narodenia
Anne Tkáčovej k 75. výročiu narodenia
Marte Rakovej k 75. výročiu narodenia
Zore Benčovej k 70. výročiu narodenia
Antonovi Ambrózymu k 70. výročiu narodenia
Janke Dudisovej k 70. výročiu narodenia

DEMOGRAFIA
obyvateľstva v roku 2015 v obci Bobrovec
stav obyvateľstva k 1.1.2015
1898
prisťahovaných
36
narodených
17
odsťahovaných
18
úmrtie
26
stav obyvateľov k 31. 12 .2015
1907
(z toho muži - 923, ženy - 984)
Evidencia obyvateľstva

Športový klub Bobrovec - lyžiarsky oddiel pripravuje na 12. marca 2016
46. ročník Ceny Červenca, verejný lyžiarsky pretek o Putovný pohár starostu obce Bobrovec,
ktorého súčasťou bude detský lyžiarsky pretek v obrovskom slalome a pretek detí na ,,lopároch”
Tešíme sa na Vašu účasť.
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